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l schválila zhotovitele na opravy
výtluků klánovických komunikací
za 181 500 Kč.

l souhlasila s výběrem stavební
firmy na stavební úpravy podkroví
a střechy na adrese Slavětínská
120 nad Babiččinou Besedou
za 3 388 000 Kč.

Zastupitelstvo městské části:
13. schůze ZMČ byla rozdělena do dvou termínů k projednání
celého programu. Rekapitulace nejdůležitějších bodů:
l díky výborné práci paní
Renáty Konášové byly napraveny
dlouholeté resty v evidenci
majetku. Zastupitelstvo schválilo
formální vyřazení často už
neexistujícího majetku v hodnotě
přes 750 000 korun.
l zastupitelstvem prošla dvě
usnesení ke stavebním projektům:
souhlas s výstavbou a dělením
pozemku v ulici U Trativodu
a předběžný souhlas se záměrem
Cinderella.
l do Kontrolního výboru zastupitelé
dovolili Mgr. Zuzanu Bielikovou.

l zastupitelé nesouhlasili
s prodejem několika obecních
pozemků.
l zastupitelé schválili změnu
svého jednacího řádu tak, aby
se zastupitelé v karanténě
mohli účastnit jednání pomocí
videokonference.
l zastupitelstvo doporučilo udělení
mimořádných odměn pro ředitele
ZŠ a ředitelku MŠ za výbornou
práci při jarní vlně covid. Rada toto
obratem potvrdila.

Kompletní zápisy rmč, zmč
najdete na obecním webu.

Pozvánka
Městská část Praha-Klánovice si Vás dovoluje pozvat na

ONLINE schůzku k tématu studie
„srážkových vod“ na území Klánovic,
kterou zpracovává firma TIMAO s.r.o.

ONLINE schůzka je plánovaná na 2. 11. 2020 od 18 hodin.
Technické informace k průběhu schůzky budou v předstihu zveřejněny
na webových stránkách MČ, na FB a přes aplikaci MOBILNÍ ROZHLAS.

Využívejte elektronický
kontakt a informace z MČ
V souladu s nařízeními vlády je provozní doba úřadu pro
veřejnost omezována a průběžně aktualizována.

K

ontaktujte nás prosíme především emailem nebo telefonem, osobní
návštěvu ponechte pro záležitosti, které jiným způsobem vyřídit nejdou.
l Veškeré informace, včetně kontaktů najdete na webových stránkách MČ:
https://www.praha‑klanovice.cz
l Aktuální zprávy vám přinášíme na facebooku MČ:
https://www.facebook.com/praha.klanovice
l A nově jsme pro vás zřídili Instragram MČ:
profil praha_klanovice na adrese www.instagram.com
Děkujeme za pochopení a přejeme vám pevné zdraví,
Úřad MČ Praha‑Klánovice

Kde je můj autobus?
Nová webová aplikace mapa.pid.cz nabízí cestujícím informace
o aktuální pozici všech autobusů Pražské integrované dopravy
(PID), o jejich trase, zpoždění, bezbariérovosti a dalším.

I
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l schválila zhotovitele na revitalizaci
a obnovu aleje v ulicích Aranžérská
a Bydžovská za cenu 463 168 Kč.

l zvolila krizový štáb
ve složení: starostka Zorka
Starčevičová, místostarosta Jiří
Bek, radní Pavel Jaroš, tajemník
Petr Vilgus a velitel Městské policie
Karel Kubera.

přímské náměstí – studio marcus; tato strana: studio marcus

l schválila dotované obědy pro
klánovické seniory starší 70ti let.
Senior zaplatí za oběd s donáškou
70 Kč, městská část doplatí 40 Kč.

Informujeme

F o t o t i t u l n í s t r a n y:

Slovo
Slovostarostky
starostky

Z Městské části

nformace o zpoždění autobusů zatím měli cestující k dispozici
v aplikacích IDOS a PID Lítačka, a to od března 2020. Nová aplikace mapa.
pid.cz zatím sděluje polohu autobusů a přívozů. Informace o vlacích
PID a tramvajích budou následovat, vyžadují totiž složitější přípravu
a modernizaci jak informací z jízdních řádů, tak vybavení vozů.

Opatření a omezení MHD 
v nouzovém stavu
Níže uvádíme aktuálně platná opatření.
l Otevírání všech dveří v metru, tramvajích
a na stálých zastávkách autobusů je automatické bez použití tlačítka.
l V tramvajích a autobusech MHD je uzavřen prostor předních dveří pro
nástup a výstup. V autobusech MHD je zrušen doplňkový prodej jízdenek
MHD u řidiče a pro zastávky „na znamení“ je nutné použít tlačítko.
l Jsou zrušeny školní autobusy a spoje. U vybraných autobusů končí
večerní provoz ve 22 h.
l Ruší se víkendové a speciální vlaky, noční „flamendři“ na příměstských
vlakových linkách S, s výjimkou půlnočních spojů s odjezdem v cca 0:30.
l Ruší se posilující spoje na vybraných rychlíkových tratích.
l Ve všech prostředcích hromadné dopravy, ve všech veřejných prostorech
metra, železnice a letiště a na všech nástupištích, v přístřešcích a čekárnách
veřejné dopravy platí povinnost cestujících mít zakrytá ústa a nos.
Zdroj: ROPID a hl. m. Praha, zpracovala Zita Kazdová

Slovo starostky
(Pokračování ze strany 2)
a odpovědí nám byl jejich odchod
z Klánovic. Po tomto pravděpodobně
dlouho připravovaném, ale úřadu
řádně nesděleném odchodu,
jsme se pokusili narychlo zajistit
našim občanům podobnou službu.
Nebylo to jednoduché. A k tomu se
přidala druhá vlna epidemie, která
nemilosrdně všechno smetla.
Doufejme, že nebude trvat dlouho
a vrátíme se do normálního života
bez tohoto druhu stresu, který
pandemie a hygienická opatření s ní
související vyvolávají. Jsem ráda,
že školka a škola bravurně zvládají
situaci, tak jak ji zvládají i ostatní
složky naší městské části, i když
jsou personálně omezovány kvůli
výskytu nemoci. Za to všem patří
velký dík.
Děláme vše pro to, abyste byli
maximálně informováni. Práce je
však mnoho a je téměř nemožné
najít vždy čas, abychom odpověděli
na nesčetné dotazy a nařčení
opozičních zastupitelů. Nic ale
neskrýváme. Alespoň základní
informace se snažíme podávat co
nejrychleji, i přes těžkosti spojené
s pandemií. Přesto jsme na tom
ve sdílení informací lépe než naši
předchůdci. A pokud úřad občas
nestihne, nebo neodepíše přesně
tak, jak si pan Šafránek žádá,
prosíme o shovívavost hlavně vás,
občany.
Žijeme v době, která je pro nás
všechny nezvyklá. I svá setkání
s občany jsem musela posunout
do online formy. Setkání budou
tedy bohužel jen na síti zase vždy
první čtvrtek v měsíci od 17 hodin
na webové adrese meet.jit.si/
setkanikl.
Jsme silná obec se svědomitými
občany, a proto věřím, že i tentokrát
všechno zvládneme a vzájemně si
pomůžeme.
vaše starostka Zorka Starčevičová

l i s t o pa d 2 0 2 0
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Zprávy z úřadu

Získali jsme téměř 13
milionů jak na projekty,
tak na realizace pro
bezmotorovou dopravu.

C

hceme připravit
projekty stezek
do Běchovic
a Šestajovic a zrekonstruovat
bývalou vojenskou silnici přes les
ve směru na Úvaly. O projektech
budeme průběžně informovat.

První kontrola
náklaďáků
Díky vstřícnosti
vedoucího magistrátního
odboru dopravy se již
ve čtvrtek 8. 10. 2020
objevili v klánovických
ulicích policisté.

O
Nový impuls
pro spojení do
středních Čech
Jednání starostky Zorky
Starčevičové s kolegy
ze Středočeského kraje
pokračuje.

C

ílem je dostatečné a pohodlné
spojení autobusy mezi klánovickým
nádražím a Středočeským krajem,
které pomůže snížit individuální
dopravu a enormní tlak
na parkování v okolí nádraží. Volby
v sousedním kraji přinesly změnu,
která, jak doufáme, výrazně pomůže
rozvoji příměstské dopravy v naší
4
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d rána do odpoledne
probíhala bezpečnostní akce, která
kontrolovala právo nákladních
vozidel vjet do Klánovic, stav
vozidel a dokumenty řidičů, včetně
dat k rychlosti a časům jízdy.
„V minulosti jsme psali o problému
s tím, že v Klánovicích chybí
odstavná místa pro kontrolované
náklaďáky,“ říká Petr Vilgus,
tajemník úřadu. „Policisté totiž musí
kontrolovat auta pouze na místech,
kde nehrozí vznik kolize a zácpy
a takový prostor na Slavětínské
chybí,“ vysvětluje. Místo pro
kontrolu bylo nakonec nalezeno
na rovném úseku Přímského
náměstí, kam policisté odkláněli
auta vytipovaná pro kontrolu.
„Děkujeme Policii České republiky,
hlavnímu městu Praze a náměstkovi
primátora Adamu Scheinherrovi
za pomoc a věříme, že u nás
kontrolu nevidíme naposledy,“
uzavírá Petr Vilgus.

Naši hasiči drží
pohotovost

Výběrové
řízení na
provozovatele
KC Beseda

Klánovická jednotka
dobrovolných hasičů
byla požádána svými
profesionálními kolegy,
aby držela pohotovostní
24hodinové směny.

Dne 7. října 2020
se sešla komise
pro otvírání obálek
a posouzení čtyř nabídek
k pronájmu Kulturního
centra Beseda.

D

ůvodem je zajištění
bezpečnostních standardů
Prahy v současném epidemiologicky
rizikovém období. To znamená,
že družstvo v sestavě 1 velitel + 3
členové musí vyrazit do 2 minut
od přijetí hlášení. Děkujeme našim
hasičům za jejich práci a za pomoc
hlavnímu městu.

K

Vlhčené
ubrousky,
tuky a oleje
do kanalizace
nepatří!
Pražská vodárenská
společnost na žádost
Klánovic zkontrolovala
a vyčistila kanalizaci
v Medinské.

K

analizace je v pořádku a zápach,
na který si naši občané stěžovali,
je vedlejším důsledkem jinak
veskrze pozitivní úspory spotřeby
vody v domácnostech. Řešením
je pravidelné čištění kanalizace.
A každý může výrazně pomoci
tím, že do záchodu nebude házet
vlhčené ubrousky, oleje a tuky,
které kanalizaci spolehlivě ucpávají.

F o t o : s t u d i o m a r c u s ; m a g i s t r á t: v i t v i t / w i k i m e d i a ; fa c e b o o k M i l a n S a m e c – s ta r o s ta ; a u t o : K i a . o / f l i c k r

oblasti. Starosta sousedních Úval,
pan Petr Borecký, má být zvolen
středočeským radním pro veřejnou
dopravu. Gratulujeme a těšíme
se na spolupráci!

F o t o : s t u d i o m a r c u s ; fa c e b o o k m č

Klánovice
jsou úspěšné
v žádostech
o dotace

Zprávy z úřadu

omise se dohodla, že v dalším
kole se sejde se třemi zájemci
s nejzajímavějšími záměry. Měla by
následovat osobní prezentace přímo
v parku KC Beseda. O výběru
provozovatele budeme dále
informovat.

Informace MČ 
na sociálních
sítích
Počet lidí,
kteří sledují klánovickou
facebookovou stránku,
utěšeně roste.

M

ezi nejčtenější články poslední
doby patří informace o dotovaných
obědech pro klánovické seniory,
či zajímavosti z volební místnosti
od předsedkyně volební komise
a novinářky z Pražského deníku
Veroniky Cézové. Kromě webových
stránek a facebooku se nyní náš
úřad rozhodl oslovit i uživatele sítě
Instagram. Profil praha_klanovice
se na vás těší, najdete nás
na adrese www.instagram.
com. Profily MČ jsou
označeny modrou oválnou cedulí.

Parkovací zóny
v Klánovicích

Jednání na
odboru dopravy
na magistrátě
Náš život výrazně
ovlivňuje doprava
a dopravní témata patří
k nejdůležitějším.
Proto starostka Zorka Starčevičová
a tajemník úřadu Petr Vilgus na
říjnové schůzce s panem Liborem
Šímou, ředitelem odboru dopravy
na pražském magistrátě, projednali
následující:
Studie na prostor
před nádražím
s autobusovým
terminálem

Společně s MHMP a IPR chtějí
Klánovice vytvořit studii, která
najde budoucnost i konkrétní
investiční akce pro
funkční i estetickou
proměnu přednádraží.
Stav mostu Klánovice
– Újezd nad Lesy

Výsledek probíhajícího
diagnostického posouzení
určí, zda je nutné most opravit
bezodkladně, nebo ne. V případě
rekonstrukce chtějí Klánovice řešit
i území u zastávky Smiřická, včetně
možného vzniku
okružní křižovatky.

Vedení
Újezda nad
Lesy žádá,
aby byly klánovické zóny odloženy
až po rekonstrukci újezdské
ulice Staroklánovická se vznikem
parkovacích míst. Další jednání
proto budou jak s magistrátem, tak
s Újezdem nad Lesy.
Bezbariérové
autobusové zastávky
v Klánovicích

Zastávky je nutno předělat tak, aby
služby, které poskytují bezbariérové
autobusy na klánovických linkách,
mohli konečně pohodlně využívat
vozíčkáři, rodiče s kočárkem
a malými dětmi i senioři a hůře
pohybliví spoluobčané.
Průjezd vozidel nad
6 tun přes Klánovice

Automatizovaný
systém, který
by dohlížel
na respektování
zákazu vjezdu pro
těžká nákladní
vozidla do Klánovic bude možné
nasadit, jakmile magistrát a policie
ověří funkčnost obdobného
systému, který sleduje porušování
zákona při vjezdu neoprávněných
vozidel do vyhrazených pruhů pro
autobusy. Jakmile skončí tento test,
prováděný na jiném místě Prahy,
budou na řadě Klánovice.
Informace poskytl Petr Vilgus,
tajemník ÚMČ.
l i s t o pa d 2 0 2 0
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Komise pro životní prostředí

Svoz odpadu 2. pololetí 2020:

Výzva
Děkujeme,
že nám pomáháte
udržovat
Klánovice čisté

BIO VOK bude přistaven v určeném
termínu na max. 3 hodiny.

Vážení občané, nemáte-li kompost
na vlastním pozemku, bioodpad
můžete odložit pouze na místě
k tomu určeném, do kontejneru
na bioodpad, do sběrného dvora,
nebo si můžete objednat odvoz.

Druh sbíraného bioodpadu:
komunální bioodpad ze zahrad
(listí, tráva, větve, neznečištěná
zemina, případně kuchyňský
bioodpad rostlinného původu).

Biologický odpad (tráva, větve,
listí aj.) je také odpadem
(zákon 185/2001 Sb.).

BIO-ODPAD DO PŘÍRODY

N E PATŘÍ !

BIO VOK KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÝ ODPAD 

VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD 
VOK bude přistaven v určeném
termínu na max. 4 hodiny.
Do VOK lze odložit: starý
nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC 
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

14. 11. 2020
9:00–12:00
l Lovčická x Malšovická ul.

28. 11. 2020
9:00–13:00
l Přímské náměstí
l Všestarská x Jeníkovická ul.

28. 11. 2020
13:00–16:00
l Lochenická x Medinská ul.
l V Jehličině x Šlechtitelská ul.
l Lovčická x Malšovická ul.
l Želkovická x V Cestkách ul.

Po naplnění kontejnerů před
koncem doby přistavení dojde
k jejich výměně.
U kontejnerů je po celou dobu
přistavení přítomna obsluha, která
monitoruje naplňování kontejneru.

Bioodpad – kam s ním?
Podzim vrcholí a s ním i úklid zahrádek. Rychle
shrabat listí, posekat naposledy trávu, ořezat suché
větve a sebrat nahnilé ovoce. Kam honem s tím?

N

o jako vždy, vyvézt za plot, do lesa, na pole, do příkopu, hlavně ať to
není moc daleko a nezabere to moc času. Děláme to tak přeci celý život, tak
co, je to bioodpad, však ona si příroda nějak pomůže a brzy ho rozloží…
Ale to je velký omyl!

Hniloba, plevel, divočáci

BIO VOK a VOK je určen jen pro občany trvale hlášené v Praze.
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Zdarma odevzdávejte:
l rozpouštědla, kyseliny, zásady,
l fotochemikálie l léčiva l zářivky
a jiný odpad s obsahem rtuti
(teploměry) l olej a tuk
barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice l detergenty
obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky) l baterie
a akumulátory l potravinářský
olej z domácností (obsluze předat
v uzavřených PET lahvích)

3. 11. 2020
17:40–18:00
l Votavova ul. (u nákup. střediska)
18:10–18:30
l Krovova ul. (u rest. Katalpa)

Řetěz problémů

18:40–19:00
l Šlechtitelská x Libčanská ul.

Kapalné odpady musí být předány
v pevně uzavřených nádobách!

informace poskytla Ing. Magdaléna Jandová ÚMČ Praha‑Klánovice

Dejte svým věcem 2. šanci!
Nábytek, hračky, bicykly, nádobí, knížky...
Už je nechcete? Vaši známí o ně nestojí?
Nevyhazujte je!
Odvezte je do sběrného dvora s RE-USE pointem.
Odtud poputují těm nejpotřebnějším.

reuse.praha.eu
RE-USE dvory: Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany; Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice

F o t o : M a r i e M i k u š o v á – K Ž P ; fa c e b o o k Mč

Přestupky proti
uvedeným zákonným
povinnostem lze oznámit
Městské policii 156,
Policii ČR 158, úřadu
MČ Praha-Klánovice
 281 962 264 a 281 960 216.

Příroda je mocná, ale množství nepůvodního bioodpadu, navážené na jedno
místo a vytvářející ohavné hromady, není schopna sama rozložit. Dochází
zde k vadnému kompostovacímu procesu s malým přístupem vzduchu,
špatným složením biologické hmoty a nevhodnou vlhkostí. Posekaná tráva
zahnívá, nenaštěpkované větve se rozkládají velmi pomalu a objem černých
skládek „bioodpadu“ se tak zvětšuje a zapáchá.
Nahnilé ovoce může přilákat divočáky, kteří tak bez vlastní viny děsí lidi
i psy. A to množství vysemeněných plevelů, které se jako invaze šíří do lesa
a ničí původní vegetaci!

leták: hl. m. praha, foto: Marie Mikušová – KŽP

Bioodpad zásadně nepatří do
lesa, do křoví, na okraj pole...!
POKUD JSTE JIŽ VE VEŘEJNÉM
PROSTORU NĚJAKÝ ODPAD
V MINULOSTI ULOŽILI, ŽÁDÁME
VÁS O JEHO ŘÁDNÉ ODKLIZENÍ.
Přestupek dle § 69 odst. 2 zákona
185/2001 Sb. – neoprávněné
založení skládky a odkládání
odpadů mimo vyhrazená místa lze
postihnout pokutou až do výše
50 000 Kč.
Přestupek proti veřejnému
pořádku – neoprávněný zábor
veřejného prostranství dle § 5
odst. 1 písm. g) zákona 251/2016
Sb. – lze postihnout pokutou až
do výše 75 000 Kč.

Na místech s „odloženým“ bioodpadem navíc rychle dochází k odkládání
dalších druhů odpadů a z černé „bioskládky“ se stane klasická černá
skládka. A to na pozemcích, které mají vlastníka, ať je to obec, stát, či
soukromá osoba. Vlastníkům připadne Černý Petr úklidu a nemalých
finančních prostředků na kultivaci zničeného místa. Celý řetěz problémů,
způsobených leností nebo lhostejností na samém počátku.

Kam legálně odkládat bioodpad

Proto na vás opakovaně apeluji, odkládejte svůj bioodpad na místa, která
jsou k tomu určena. Pořiďte si domácí kompostér či hnědou popelnici
na bioodpad. Deponie ve Smidarské ulici je v listopadu a prosinci zdarma
otevřena čtyři dny v týdnu. V listopadu budou opět přistaveny do ulic
velké kontejnery na bioodpad BIO VOK, rozpis je na vývěskách, webu MČ
i ve Zpravodaji. Pro občany starší 65 let úřad na požádání přistaví kontejner
na bioodpad zdarma až před dům, ostatním za zanedbatelný poplatek od
200 Kč. Kontaktní osoba je pan Huser, tel. 603 578 405. Tak pojďme na to!
Zdeňka Bubeníková, Komise pro životní prostředí

Co se děje na síti
Každý, kdo pravidelně
navštěvuje facebookové
skupiny a stránky věnované
Klánovicím, si může připadat
jako na výpravě plné
zážitkových střihů.
Chvíli procházíte zónou sousedské
pospolitosti a najednou
se ocitnete v kanalizačním
potrubí. Ryze subjektivní dojem
je možné pouze tlumit hlubokým
dýcháním.
Senátní volby kupodivu
nevyvolaly žádnou emotivní
diskuzi. Systematicky se jim
už několik dnů před otevřením
volebních místností věnovala
stránka Klánovický Sen.
Na Vivat Klánovice se objevila
nadějná zpráva, že výběr
provozovatele KC Beseda
pokročil do další fáze. Favorité
jsou prý tři. Nedlouho předtím
se na Klánovickém politickém
kolbišti rozjela třaskavá debata
o (ne)vhodnosti hudebních
produkcí na zahradě KCB.
Z dílčího problému vyplaval
dávný spor o charakter naší
městské části. Má být oázou
klidu, anebo dynamickým
místem, kde to takzvaně žije?
Stránka MČ přinesla
pozitivní informaci,
že senioři nad 70
let mohou u paní
starostky požádat
o dotované obědy.
Člověk by čekal
záplavu děkovných reakcí.
Namísto nich diskutéři kritizovali,
že pokrmy jsou objednány pouze
od jednoho dodavatele. Kdo chce
bít klánovické radní, snadno si
najde hůl. Žádný problém. Síť
snese ledacos.
Jiří Karban

l i s t o pa d 2 0 2 0
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Co vás zajímá

Marie Jágrová
za Čas na změnu

V minulosti zastupitelé neměli
možnost se nejen se záměrem
investora seznámit, ale ani neměli
možnost o něm hlasovat. Není
divu, že se tehdy mezi klánovickou
veřejností šířilo podezření
na korupční a klientelistické
jednání. Oceňuji otevřenost
současného investora a jeho záměr
jsem podpořila.

Zeptali jsme se všech patnácti klánovických zastupitelů

na hlasování o výstavbě na pozemcích č. 346 a 348 v ulici U Trativodu.

Jak jste hlasoval/a
v bodě č. 7 při jednání
zastupitelstva dne
23. 9. 2020 a proč?
Níže uvádíme vyjádření zastupitelů,
kteří svou odpověď Zpravodaji
poslali, řazená abecedně podle
příjmení:

Pavel Jaroš
za Hlas Klánovic

Předložená zástavba dvoudomy je
lepší řešení než původní, bohužel
může být problém s následným
dělením pozemků pod domy,
které by mohlo být v rozporu
se zásadami výstavby schválenými
zastupitelstvem v minulém
volebním období. Způsob zástavby
měl být z obou zúčastněných stran
ještě diskutován.

Zdeňka Bubeníková
za Čas na změnu

předchozích Zpravodajích
9 a 10/2020 jsme zveřejnili obsáhlý
rozbor „Jaké budou Klánovice
v roce 2030?“. Autorem je Ing. arch.
Jaromír Myška, externí poradce
MČ pro urbanismus a územní
plánování. V článcích jsou názorně
rozebrány i nešvary, jímž je záhodno
se vyhnout, aby byla zachována
hodnota bydlení a charakter
Klánovic. Jedním z uvedených
nešvarů je zástavba několika domy,
či dvojdomy na místě, kde původně
stál rodinný dům jediný.
Překvapivé proto bylo hlasování
klánovického zastupitelstva pro
projekt „Rodinné bydlení u nádraží“
na pozemcích parc. č. 346, (347),
348 v ulici U Trativodu.
Jednalo se o změněný projekt
z původního záměru dvou bytových
domů o 12 bytových jednotkách,
který byl zastupiteli i sousedy dříve
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odmítnut a nyní byl přepracován
na tři dvojdomy, celkem se šesti byty.
Přepracovaný návrh dle dostupných
informací podpořili všichni dotčení
sousedé a byl proto předložen
zastupitelstvu na jednání dne 23. 9.
2020. Všichni zastupitelé ocenili
především ochotu investora
dohodnout se s MČ i se sousedy.
V podkladech pro jednání na webu
MČ je zveřejněn jak projekt, tak
urbanistické posouzení Ing. Myšky.
Ten ale návrh schválit nedoporučuje
a dokládá důvody pro nesouhlas.
Na jednání zastupitelstva dne
23. září 2020 pro projekt hlasovala
koalice i opozice a projekt byl
zastupitelstvem jednoznačně
schválen. Jak si tento rozpor
vysvětlit? Všem zastupitelům MČ
Praha‑Klánovice jsme proto položili
následující otázku:

(navazuji na V. Gotthardt) Projekt
se poprvé dostal na zastupitelstvo
v září 2019, kdy ale vypadal úplně
jinak: jednalo se o 2 velké bytové
domy (12 bytů, podzemní garáže),
které výškově převyšovaly okolní
zástavbu a většina sousedů byla
zásadně proti. Tento projekt jsme
odmítli. (pokračuje F. Polák)

Pavla Fischerová
za STAN

Hlasovala jsem “pro”. Projekt je
v souladu s našimi podmínkami
výstavby. Investor přišel původně
s projektem bytového domu,
na žádost MČ ho předělal.
Všechna doporučení byla ze strany
investora dodržena. Investor má
souhlas sousedů, přislíbil, že doprava
na stavbu bude respektovat místní
podmínky.

Alena Kolovrátková za ODS

U druhého záměru jsem na základě
předkládaných podkladů již

Veronika Gotthardt
za ODS

Ohledně projektu U Trativodu
hlasovali Gotthardt, S. Jaroš a Polák
PRO z těchto důvodů: s projektem
souhlasili dotčení sousedé, stavba
zapadá do okolní zástavby, varianta
dvojdomků představuje pro naši
MČ kompromis mezi kýženou vilou
na jedné straně a bytovkou na straně
druhé. (pokračuje S. Jaroš)

Karel Loucký
za ODS

Byl jsem PRO, zdržet se bych
považoval za alibistické. Mám
řadu důvodů pro záměr i proti
němu; jejich výčet by se nevešel
do zadaného rozsahu. Nakonec
u mne převážilo, že investor svůj
záměr kvůli nesouhlasu zastupitelů
již jednou přepracoval a že při
tvrdém postupu MČ většinou
s investory prohrává.

Giuseppe Maiello
za Čas na změnu

Argumenty investora mě přesvědčily
a přihlédl jsem i k vyjádření sousedů
zmíněného pozemku.

Ferdinand Polák
za ODS

(navazuji na S. Jaroše) Investor
poté (bez jasně daných požadavků
od MČ) projekt upravil –
snížil výšku, počet bytů, zrušil
podsklepení. Investoři nejsou
povinni si své projekty nechat
schvalovat zastupitelstvem,
pravomocně se k nim vyjádří
až stavební úřad v Újezdě, kde je
MČ účastníkem řízení.

Zorka Starčevičová
za Čas na změnu

Rozhodla jsem se zdržet, protože
oceňuji práci investora, který s MČ
komunikuje, neobchází ji, radikálně
přepracoval projekt v duchu toho,
co žádali zastupitelé před rokem
na zastupitelstvu, má souhlasy
sousedů. Na druhou stranu většina
argumentů urbanisty arch. Myšky je
mi také blízká.

Petr Šafránek
za ODS

PRO. Záměr na výstavbu bytového
domu jsme odmítli a RMČ bohužel
nedala investorovi žádné konkrétní
nové podmínky pro zástavbu
pozemku. Ten projekt vstřícně
výrazně změnil a má souhlas
VŠECH sousedů. Urbanista měl
dát přes RMČ podmínky předem,
což nedal. Další odmítnutí by bylo
šikanování investora.
Děkujeme zastupitelům, kteří
dokázali stručně a výstižně
formulovat své důvody pro
schválení projektu, či uvést své
pochyby, které jim nedovolily pro
projekt hlasovat.
Doufáme, že vyjádření zastupitelů
pomohlo pochopit rozpor, jímž
začínal tento článek, který je
součástí volného cyklu o urbanismu
naší městské části.
za Klánovický zpravodaj
Zita Kazdová

Advent i do Klánovic přijde v neděli 29. listopadu 2020.
Dosud není jasné zda a kdy dovolí současný nouzový stav společné
F o t o : LITA LIU / F LIC K R

V

Slavomír Jaroš za ODS

Foto: studio marcus

Záměr výstavby zastupitelé projednávali dne
23. září 2020 na 13. zastupitelstvu v bodě číslo 7.

Velmi jsem váhala se souhlasem
z důvodu vlastní zkušenosti
se sousedem, který postavil dům
přímo u mého plotu a stavbu oproti
plánům zvýšil o jedno patro. Tento
developer však výrazně zmenšil
plán výstavby dle našich požadavků.
Nakonec mě přesvědčilo to,
že všichni sousedé s návrhem
stavby souhlasí.

hlasovala PRO. Při rozhodování pro
mě byl v obou případech prioritní
postoj přímých sousedů a přesná
lokalita výstavby.
Konečné rozhodnutí, zda je záměr
v souladu s územním plánem
a PSP nechť posoudí stavební úřad,
kterému to přísluší.

rozsvícení vánočního stromu.
Konkrétní informace najdete na webových stránkách úřadu.
Přes všechny obtíže vám přejeme pokojný vstup do letošního adventu,
úřad městské části Praha-Kl ánovice a Kl ánovický zpravodaj.
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O čem se mluví

Zásahy hasičů

S

V porovnání s dramatickým
předchozím obdobím hlásí naši
hasiči zklidnění.
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JUBILANTI 
LISTOPAD 2020

Září a říjen ve školce

Dům seniorů v Klánovicích

Co pro nás ve školce znamená začátek školního roku?
Pro někoho shledání s kamarády a známým
prostředím, pro někoho novou životní zkušenost.

Z veřejné diskuse jakoby zmizel. Nezmizel ale
z povědomí Klánovic. O čem je řeč? O nejviditelnějším
symbolu péče o nejstarší generaci, o domě seniorů.

U

káplo i pár slziček,
příčku, a proto nebyl
které ale byly brzy
velkým překvapením
usušeny a v polovině
společný Cyklovýlet
října můžeme
pro rodiny dětí
pomalu považovat
i zaměstnanců, který jsme
za splněnou i adaptaci
naplánovali hned na třetí
našich dvouleťáčků.
sobotu v září. Počasí
Počasí nám
přálo a zúčastnilo
S přivykáním nám
bylo více než přátelské
se více než osmdesát
pomohl také motýlek
a tak se výlet čítající více
nadšených cyklistů.
Béňa, se kterým budou
než osmdesátku cyklistů
děti celý rok objevovat svět
vyvedl znamenitě.
barev. V září jsme objevili bílou
Nyní jen doufáme, že tato akce
a v říjnu jsme na stopě oranžové
nebyla na dlouhou dobu poslední
barvě, kterou by měl náš Béňa rád
z našeho nepřeberného počtu
na svých bělostných křídlech.
aktivit pro rodiny dětí, kterou jsme
mohli zrealizovat.
Za MŠ Klánovice
Společný cyklovýlet
Lucie Holatová
A nové vjemy, zkušenosti i kamarádi
Aktuální informace, včetně provozu
určitě neplatí jen pro děti. Dobrý
během nouzového stavu, naleznete
vztah s rodinami dětí obývá
na www.msklanovice.cz.
na našem žebříčku priorit vysokou

Naším senátorem
zůstává David Smoljak

P

Klánovice si společně s volebním
obvodem č. 24 – Praha 9 zvolily Davida
Smoljaka, aby nás dalších šest let
zastupoval v Senátu Parlamentu ČR.

an David Smoljak, navržený STAN, vyhrál se ziskem 55 %. Na druhém
místě se ziskem 45 % skončil pan Eduard Stehlík, navržený ODS.
Účast klánovických voličů byla 29 %, což o 10 % převyšuje průměr
Prahy 9. Děkujeme všem, kteří své volební právo využili. David Smoljak
v Klánovicích vyhrál. Gratulujeme!
Klánovický zpravodaj

K

lánovický zpravodaj se zasutého tématu opět ujal a bude v něm
pokračovat v nepravidelném seriálu v dalších číslech. Zahajujeme názorem
bývalého starosty Ladislava Hrabala (ve funkci 2006 – 2009), který
se k záměru domu seniorů vrací a opakovaně ho předkládá k veřejné diskusi:

F o t o k y t i c e : B r u n o G l a t s c h / P i x a b a y ; d e t a i l r u k o u : s a b i n e v a n e r p / p i x a b ay

l 27. 9. od 7:00 do 28. 9.
do 7:00 byla jednotka povolána
na pohotovost na své zbrojnici.
l 3. 10. v 7:00 opět nástup
na pohotovost. V 11:11 byla
jednotka vyslána s CAS 32 Tatra
148 na požár chaty do ulice Pod
Vrcholky. Na základnu se vrátila
ve 13:02.
l 10. 10. v 9:37 vyjela jednotka
v počtu 1 + 3 na taktické
prověřovací cvičení do Čakovic,
kde byl proveden zásah
na vyhledání a evakuaci osob
ze zakouřeného prostoru sklepa.
l Dva ze strojníků se ve dnech
10. – 11. 10. podrobili školení
a přezkoušení.
l 17. 10. v 8:15 vyjela
jednotka s CAS 32 do Satalic
k prověřovacímu taktickému
cvičení HZS Praha na požár
porostu a kyvadlovou dopravu
vody. Velitel JSDH Pavel Jaroš

rdečně blahopřejeme
našim spoluobčanům, kteří si
připomínají svá životní jubilea.
MČ Praha-Klánovice

F o t o : SD H k l á n o v i c e ; d a n a R a d i n o v á ; Fa c e b o o k s e n á t o r a S m o l j a k a

l 19. 9. 2020 v 10:47 byla
jednotka s CAS 32 a DA Nissan
vyslána na požár hrabanky do ulice
Habrovské na místo požáru
z 15. září. Na místě bylo zjištěno
jedno ohnisko,
které jsme
zlikvidovali.
l 22. 9.
v 17:35 byla
jednotka spolu
s HZS Satalice
a Strašnice vyslána k požáru lesa
do ulice Všestarské. Na místě
zjištěn požár cca 3 x 6 m. Vodou
z cisterny jsme požár zlikvidovali
a kolegové
z HZS pomocí
termokamery
provedli konečnou
prohlídku
požářiště.

Jubilanti

V našem zpravodaji uváděném „hydeparku zastupitelů“ (zastupitelů máme
15) ani v nyní předkládané „petici občanům“ se zmínka o domově seniorů
nevyskytuje. Takže bohužel, jak je vidět, budeme nadále ještě patřit mezi ten
zbytek obcí a městských částí, které dosud nemají dům seniorů, ačkoliv už
starosta Hanzal zajistil dokonce i stavební povolení. Hrabalovi se pak za jeho
starostování podařilo pro tento projekt získat z magistrátu přes 400 000 Kč,
které zde byly proinvestovány, takže stavební povolení nepropadlo a návazně
dosáhl zařazení této stavby do pořadí magistrátu za podnětu, že Klánovice
dávají pozemek a 10 milionů Kč z prodeje Švestkovy vily. Co bylo však
po odvolání Hrabala pak dál, jak tyto miliony byly „účelněji“ hospodařeny,
se však raději nepídit.
K tomu byl i písemný příslib Charity Neratovice, že budou tento náš domov
seniorů provozovat, což bylo zárukou i korektních cen pro naše seniory.
Osobně si k tomu nedovedu představit, že by za seniory paní Houžvičková,
pokud by byla ještě mezi námi, dokázala k tomu jen přihlížet, resp. tiše
souhlasit, a to když naše ODS na tomto pozemku dokonce nyní chtěla
realizovat i další dětské hřiště.
V současné době nám tak nezbývá než uchovávat naději, že se i v Klánovicích
přeci jen jednou dočkáme zastupitelstva, které výstavbu domu seniorů si
zařadí mezi své priority, což je zatím ze všech stran v nedohlednu. Je to ale
i na nás občanech, voličích, koho si navolíme.
Ladislav Hrabal, říjen 2020

Vladimíra Dlabačová
Eliška Rejfková
Hana Říhová
Pavel Bach
Jiřina Schwarzová
Michal Krátký
Marcela Soukupová
Karel Hrabal
Jiří Lahoda
Marie Králíková
Arnošta Turková
Vladislav Šereda
Stanislav Havel

S otázkou na to, jak vypadaly plány na stavbu domu seniorů v období, kdy stáli
v čele Klánovic, jsem se již obrátila na současnou paní starostku Starčevičovou
a na bývalé starosty pana Poláka, pana Horníčka a pana Soukupa. Těším se,
že jejich odpovědi budu moci připravit již do příštího čísla.
Tím ale téma rozhodně vyčerpané nebude. Dům seniorů totiž není jediným
způsobem služeb pro seniory. Jaké jsou další? A jaké jsou reálné možnosti
Klánovic? Odpovědi budeme hledat v dalších číslech.
Zita Kazdová
l i s t o pa d 2 0 2 0
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Zleva: David Malý a Tomáš Kutzendörfer,
majitelé pozemku s „lesíkem“.

a zároveň mají právo vznést dotazy
na radu MČ i na zastupitelstvo.
To již část občanů učinila, byla
pozvána na setkání s investory
a zástupci MČ, kde bylo na jejich
dotazy odpovězeno. Zároveň mají
sousedé právo na účast v příslušných
správních řízeních.
Zpracoval celé území urbanista?
S jakými výsledky a doporučeními?
Jakým způsobem budou případná
doporučení urbanisty realizována?
P. J.: Ano, na jednáních byl
přítomen urbanista, který
oponoval návrhům navrhovatele
a sám na pokyn MČ zpracovával
protinávrhy. V zásadě došlo
k oboustrannému kompromisu
v navrhovaném přeparcelování
pozemků. Kompromis by měl
do budoucna poskytnout možnost
využití pozemků jak vlastníkům, tak
i MČ a to jako rezervy do blízké či
vzdálené budoucnosti. Je to území,
které bychom dnes rádi zachovali
pro potřeby budoucí generace.

O čem se mluví: Přímské náměstí
Přímské náměstí dnes vnímáme jako velkou zelenou plochu v severní části
Klánovic, rozdělenou ulicí Šlechtitelskou na severní a jižní část.

Kdo vlastní pozemky na Přímském
náměstí, respektive které části jsou
soukromé a které v majetku nebo
správě MČ?
P. J.: Přímské náměstí se skládá
ze dvou částí – severní a jižní.
12
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Severní část, ohraničená ulicí
Šlechtitelskou směrem k Šestajovicím,
má opět dvě části. Část zalesněná,
mezi stávajícím rodinným domem
a „kopcem“, má dva soukromé
vlastníky. Část od „kopce“ směrem
k ulici Libčanské vlastní hl. m. Praha
a správa je svěřena městské části
Praha-Klánovice.
Jižní část je ohraničena ulicemi
Šlechtitelská, V Koutku, Libčanská
a prodloužením ulice Ke Znaku.
Zde jsou vlastníci celkem čtyři

Kompromis
poskytne možnost
využití pozemků
jak vlastníkům, tak
i městské části
jako rezervy
do budoucnosti.

Pěšina mezi pozemkem investorů
a „kopcem“ ve správě Klánovic.

fyzické osoby a opět
hl. m. Praha, přičemž
správa je i zde
svěřena městské části
Praha-Klánovice.

Radní Bc. Pavel
Jaroš má v naší
MČ na starosti
územní rozvoj.

Přímské náměstí představuje
velkou rozvojovou plochu, jejíž
vzhled se má výrazně proměnit.
Jakým způsobem spolupracuje
MČ na této proměně s majiteli
pozemků a se sousedy?
P. J.: Městská část může řešit území
pouze v souladu s územním plánem
a nemůže svévolně zasahovat
do vlastnických práv ostatních
vlastníků. Přesto v okamžiku,
kdy MČ obdržela žádost o souhlas
s přeparcelací, vstoupila s vlastníky
dotčených pozemků v jednání.
Hledali jsme takový způsob
v úpravě tvarů pozemků, který
umožní jak vlastníkům dotčených
pozemků, tak i městské části využít
pozemky k rozvoji.
Veškeré kroky byly, jsou a budou
prezentovány na zastupitelstvu
městské části, jako jejím nejvyšším
orgánu a jsou k nim přijímána
příslušná usnesení. Majitelé
sousedních pozemků mají právo
se jednání zastupitelstva zúčastnit

P

——

rotože změna má nastat v severní
části náměstí, konkrétně „lesíku“
v majetku pana Davida Malého
a pana Tomáše Kutzendörfera,
společně jsme se na místo vydali. Ze
setkání vzešel následující rozhovor:

Foto: studio marcus

láva zmizelých lázní byla odtud
kdysi nadohled, dnes je místo
známé spíše jako volné prostranství
s lesíkem, loukami a skupinkami
stromů, sáňkovacím kopcem
a autobusovou zastávkou. Místo,
kde je zapalován filipojakubský
oheň a kde se lidé potkávají
na procházkách, při sportu nebo
na společných akcích. O novém
vzhledu Přímského náměstí
v letošním roce jednala rada
i zastupitelé a to v souvislosti
se zamýšlenými změnami
na soukromých pozemcích a na to
navazujícími změnami v celé
lokalitě. Jako volné pokračování
tématu o urbanismu „Jaké budou
Klánovice v roce 2030“ jsme
se podívali právě na Přímské
náměstí. Pana radního Pavla
Jaroše, který má územní rozvoj MČ
Praha-Klánovice ve své kompetenci,
jsme se zeptali na Přímské náměstí
z pohledu městské části.

Foto: studio marcus

S

Jste vlastníky poměrně velkého
pozemku – stávajícího lesíku –
na Přímském náměstí. Jaký je váš
finální plán na jeho využití?
T. K.: Naším záměrem je rozdělit
toto území na čtyři pozemky
k výstavbě rodinných domů: na dva
pozemky, každý o výměře cca
1000 m2 a dva velké pozemky,
každý o výměře necelých 1600 m2.
To je to, co jsme chtěli. Zachovat
charakter Klánovic s velkými
parcelami a s rodinnými domy
obklopenými zelení.
D. M.: V žádném případě zde
nechceme bytové domy, ani
viladomy. Na tom jsme se také

Na koncepci území
spolupracujeme
s architekty a společně
chceme navrhnout
budoucí tvář „Přímáku“
s respektem
k historické zástavbě.
domluvili s bývalým majitelem,
který je stejný klánovický patriot
jako my a všichni jsme rázně
proti. Na celé koncepci území
úzce spolupracujeme s architekty
ze studia Archistroj a společně
chceme navrhnout budoucí
tvář „Přímáku“ s maximálním
respektem k historické zástavbě.
Charakter výstavby právě jen
rodinných domů podpoříme
i kapacitou přípojek, která bude
koncipovaná pro rodinné domy.
Severní část Přímského náměstí
se nyní tedy změní a změna ovlivní
celou lokalitu. Spolupracujete
na této proměně s městskou částí
a se sousedy?

Označené stromy má nahradit
nová výsadba.

D. M.: V tuto chvíli řešíme s MČ
oddělení a směnu našich pozemků,
jedná se zhruba o 200 m2. MČ přišla
s tímto návrhem, aby bylo možné
v budoucnu vybudovat komunikaci
od křižovatky Libčanská – Libřická
s napojením na Slavětínskou ulici.
Toto budoucí uspořádání si zároveň
vyžádá i nepatrný přesun koryta
Šestajovického potoka. K ulici
Šlechtitelská bude vybudován na naše
náklady nový chodník, který bude
od hlavní komunikace oddělen
zeleným pásem.
T. K.: Se sousedy jsme měli
separátní schůzku iniciovanou MČ,
na které jsme si společně podrobně
vysvětlili všechny změny, ke kterým
na Přímském náměstí dojde.
Aktuálně plánujete revitalizační
zásah na dřevinách v lesíku na svém
pozemku. Jak bude probíhat
a s jakým záměrem?
T. K.: Ano a bohužel je nutno dodat,
že drtivá většina z nich je ve špatném
stavu. Po jednání se všemi dotčenými
orgány jsme se dohodli, že stromy,
na které jsme získali povolení,
pokácíme a vysadíme nové.
Pravděpodobně buky, které nám byly
doporučeny. Také musíme udělat
probírku menších náletů, které rostou
křivě či utlačují jiné. Hezké a vitální
stromy samozřejmě zachováme.
V listopadu s prořezem začneme,
abychom na jaře mohli zasadit
stromy nové.
D. M.: Těším se, až bude pozemek
uklizený. Bohužel je tady velký
nepořádek z toho, co zde někteří naši
spoluobčané odložili – od vybavení
koupelen po zbytky rostlin, obalů
od nápojů a dalšího odpadu.
Kdy tedy své pozemky v severní
části Přímského náměstí připravíte
do finální podoby?
D. M.: Na to je těžké odpovědět.
Pevně věřím a doufám, že v průběhu
příštího roku 2021 bude vše
zrealizované a připravené.
Za KZ se ptala a za odpovědi
děkuje Zita Kazdová
l i s t o pa d 2 0 2 0
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T

„ oto naše každodenní
trápení, z něhož jsme co chvíli
beznadějně otráveni, je ovšem
nicotné a téměř
zanedbatelné
ve srovnání
s historickým
významem
pádu komunismu ve světě,
na jehož pozadí se odehrál
i československý listopad 1989.“
(Václav Havel)

Aktualizujeme

Náhradní termín 
pro Klánovický
½ maraton
Pozvánka na říjnový nejkrásnější
závod podzimu v Klánovickém
lese vzala zasvé kvůli vyhlášení
nouzového stavu. Organizátoři
Tři pro zdraví to ale nevzdali
a stanovili náhradní termín
na neděli 15. listopadu 2020.
Sportovci a diváci, prosím sledujte
aktuální informace na webových
stránkách organizátorů
klanovickypulmaraton.cz!
„Pro komunikaci využijte email
klanovickypulmaraton@seznam.
cz a budte hodně zdrávi.“ vzkazuje
nám Ondřej Brouček, ředitel
závodu.
Zita Kazdová
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l i s t o pa d 2 0 2 0

Když strom roste nakřivo,
kořeny těsně u kmene křivého
stromu co nejdříve zesílí
a strom podepřou.

Klánovické noviny a Klánovický zpravodaj
V Klánovických novinách se postupně začaly
objevovat názory kritické k vedení radnice,
což později vedlo ke vzniku Klánovického
zpravodaje, který se tehdy držel přísně
„radniční“ linie. Pamětníci vědí,
že „radniční“ a „opoziční“ noviny tu
vycházely souběžně ještě v několika
dalších obdobích, stejně jako dnes.
Zmíněné číslo KN přineslo polemiku
redaktorů s tehdejším předsedou
a místopředsedou MNV (až do prvních
komunálních voleb se totiž aparát
správy obce jmenoval „postaru“, i když
byl „přeobsazen“ novými lidmi) Ivanem
Karlinem a Ratiborem Majzlíkem.

Znáte tajemství kořenů?
Tajemství zásobování vodou a přežívání stromů
spočívá nejen v jejich rozvinutém a důmyslném
kořenovém systému. Kořeny mají také pomocníka.

S

Zájmy golfového areálu a zájmy
Klánovic nemusejí být shodné

Počátkem listopadu přednesl v kině
podnikatel z Austrálie své plány na obnovu golfového hřiště v Klánovickém
lese. V atmosféře hledání tradic první republiky v roce 1990 ještě nezazněl
názor, který byl v roce 2009 jednoznačně potvrzen výsledkem místního
referenda – že totiž výrazná většina obyvatel si zábor podstatné části lesa
golfovým areálem nepřeje. V redakčním článku Radan Huth namítá,
že zájmy budovatele areálu a zájmy Klánovic nemusejí být shodné. Tehdy –
pokud vím – ale zůstalo vše jen u plánů a jednoho večera v kinosále.

Výsledky prvních svobodných komunálních voleb

V roce 1990 mělo zastupitelstvo 15 členů, stejně jako dnes. O hlasy voličů
se ucházelo 38 kandidátů. U voleb uspělo nejvíce představitelů kandidátky
Občanského fóra (8), dále 3 kandidáti za Československou stranu lidovou,
2 ze Sdružení nezávislých kandidátů, jeden za Komunistickou stranu
Československa a jeden samostatný nezávislý kandidát – pan Miroslav
Jarolím. Nejvíc hlasů získala paní Marie Bartušková, dlouholetá učitelka
klánovické ZŠ. Na prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva byl zvolen
starostou pan Ivan Karlin, zástupcem starosty pan Zdeněk Kutzendörfer.
Do pětičlenné rady MČ byli kromě nich zvoleni ještě pánové František Pech,
Josef Schuster a Karel Matějka.

Krátké partnerství

Počátkem 90. let se Klánovice, stejně jako mnohé další obce, snažily navázat
spolupráci s podobně velkými obcemi v západní Evropě. KN přinášejí
reportáž z cesty našeho radního Karla Matějky do rakouské obce Reichenau,
která se měla stát naším partnerem. Článek uvádí zajímavé zkušenosti
tamního starosty. Bohužel, zamýšlená spolupráce již dále nepokračovala.
Z Klánovických novin 10/listopad a 11/prosinec 1990 vybral Tomáš Ruda

Covid-19

Klánovice obklopuje úžasný organismus
zvaný les. Chcete se o něm dozvědět něco víc?

V listopadovém čísle roku 1990 vidíme, že na dvorku
komunální politiky bylo jako vždy rušno. Prosincové
číslo přineslo výsledky prvních komunálních voleb.

F o t o k l á n o v i c ký l e s : s t u d i o m a r c u s ; k o u ř : a x o n i t e / p i x a b ay; C o v i d : m a s u m A l i / p i x a b ay

v listopadu si připomínáme
především Den boje za svobodu
a demokracii a Mezinárodní den
studenstva. Oba svátky mají
stejné datum: 17. listopad.

Lesní koutek

Tomáše Rudy

Ze zajímavých 
dat a událostí
v listopadu vybíráme:

Klánovice před 30 lety
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listopadu
Mozaika
svátků
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tromy k životu potřebují obrovské množství vody, a proto jim nejvíce
vyhovuje zem měkká, vlhká a kyprá. Kolem kořenů si pak tvoří tenounké
vlásky, jimiž mohou vodu nasávat. Ale ani to jim nestačí
k dostatečnému zásobování vláhou.
Na konečky kořenů se napojují houby a omotávají je svými
jemnými vlákny a jako vata společně lépe vsakují a nasávají
vodu. Houby vrůstají do kořenů, žijí s nimi ve spojenectví
a pomáhají stromu růst a hledat nejlepší cestu půdou.
Jemné kořeny
vyvráceného
dubu na kraji
lesa v Mechovce.
Odhalené kořeny
na vzduchu
vydrží pouze
deset minut. Pak
zaschnou a ztratí
svou funkci.

S vodou se do kmene z půdy dostává spousta solí. Ty strom
také potřebuje pro svůj růst. V zimě, když voda zmrzne,
stromy si dají v pití přestávku. Led se koneckonců pít nedá.
Do kořenů si strom ukládá i část zimních zásob. A to
především cukr, který bude potřebovat na
jaře, až mu porostou nové listy.

Kořeny potřebují také dýchat. Pokud je v půdě příliš
vody, kořeny rostou těsně pod povrchem a dokonce
vykukují ven. Tak se jim dýchá lépe. Protože však
nemohou strom držet již tak pevně v zemi, mohou být
takové stromy snadno vyvráceny větrem.

Na místě bývalého
rybníka u trati
v Klánovickém lese
přežívají stromy
v mokřadech
s viditelnými kořeny
nad podmáčenou
půdou.

Kořeny jsou nejdůležitější částí stromu. Na pařezech
někdy vidíme vyrážet nový obrost. Kmen nového stromu
ale takto může vyrůst jen u některých druhů. Tak jako
kmen, kořeny s věkem sílí, aby udržely čím dál těžší strom. Jsou však také
citlivé, takže když po nich šlapeme, anebo dokonce přejíždíme vozidlem,
můžeme je pohmoždit až zranit. V ranách se pak šíří nemoci a strom může
umřít, aniž by stačil zestárnout.
Podle knihy Petera Wohllebena Slyšíš, jak mluví stromy?; s laskavým
svolením nakladatelství kazda. Shoda jména nakladatelství se jménem
šefredaktorky Klánovického zpravodaje je čistě náhodná.

Omezte kontakty,
snížíte riziko nákazy
Onemocnění covid‑19, které je
způsobeno virem SARS‑CoV‑2
se šíří mezi lidmi a to především
tehdy, když je nakažený nebo
nemocný člověk v úzkém kontaktu
s ostatními. Virus se šíří z nosu
a úst při kýchání, kašlání, zpěvu,
hlubokém dýchání a řeči. Šíří se jak
většími kapénkami, tak
nejjemnějším aerosolem.
Aerosol viru je možné
si představit jako kouř
z cigarety. Riziko nákazy je proto
největší ve vnitřních prostorách,
zejména v nevětraných nebo málo
větraných. Riziko vzrůstá s počtem
přítomných lidí a s časem v tomto
prostředí stráveným. „Kapénky
se dají řešit rozestupy, přenos
dotekem dezinfekcí a aerosol se dá
vyřešit tím, že budou všichni nosit
roušky,“ doporučuje rektor ČVUT
Vojtěch Petráček. A jakkoli je to pro
člověka jako tvora společenského
nepřirozené, základní rada je:
v zájmu svém i ostatních
omezte kontakty s lidmi mimo
společnou domácnost.
Zdroj: WHO, ČVUT

Výzva redakce

V

ážení organizátoři spolkového,
kulturního a sportovního života
v Klánovicích a nejbližším
sousedství, máte‑li zájem
o to, aby Klánovický
zpravodaj informoval o vaší
činnosti, či pozval na vaši
akci, pište a posílejte fotky
na kzsefredaktor@seznam.cz.
Buďte prosím struční a dodržujte
uzávěrku do 15. dne v měsíci.
Informaci zveřejníme v rozsahu,
který dovolí naplněnost aktuálního
čísla. Dejte o sobě vědět, nikdo jiný
to za vás neudělá!
Zita Kazdová

l i s t o pa d 2 0 2 0

15

v e ř e j n ý p r o s to r

aktivity a kluby

F

inálovým turnajem vyvrcholil
letošní jubilejní 10. ročník
Dětského fotbalového poháru.
Finále se premiérově odehrálo
na přírodní trávě ve venkovním
prostředí ve sportovním areálu FC
Háje Jižní Město.
Všechna mužstva nastupovala
se stoprocentním nasazením
a předváděla velmi kvalitní
a dramatickou podívanou
do posledních vteřin každého
zápasu. Po penaltovém rozstřelu
se z celkového vítězství na turnaji
nakonec radovala základní škola
Květnového vítězství.

f K  k l á n o v i c e

Vítězství,
debakl
a pauza
Jen dvě soutěžní utkání
stačilo v říjnu sehrát
mužstvo dospělých
našeho fotbalového klubu.

16
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Jak si vedli naši?

V základním kole si suverénně
nejlépe vedli naši žáci Masarykovy
ZŠ Klánovice, kteří neztratili ani bod.
Do prvního semifinále proti ZŠ
Květnového vítězství a po extrémně
zdařilém základním kole byly
naše fotbalové naděje pasovány

Naši a David Holoubek, vzadu Honza Weber.

N

Odhodlání do dalšího ročníku

S odstupem musíme velmi kladně
zhodnotit už samotnou účast našich
dětí ve finálovém turnaji, kam
se musely probojovat v dlouhodobé
části poháru, které se zúčastnila
stovka pražských základních škol.
Zápasy v základní části finálového
turnaje nám ukázaly, že se můžeme
měřit s kýmkoliv. Do příštího
ročníku dáme všechno a pokusíme
se své celkové umístění ještě vylepšit!
Thomas Grund

Naši, Honza Weber a lvíček Bruncvík.

a domácím hřišti nejprve porazilo Čechii Dubeč 4:1 a poté schytalo
debakl u sousedů v Újezdě nad Lesy, když tamnímu B‑týmu podlehlo 1:6.
Po devíti odehraných zápasech patří našim fotbalistům jedenácté místo
mezi šestnácti účastníky pražské I. B třídy. Klánovičtí mají na kontě tři
vítězství, dvě remízy a čtyři prohry, skóre 26:25.
Za normálních okolností by je podle původního rozpisu čekaly teď
v listopadu ještě dva důležité zápasy: nejprve v Hostivaři (8. 11.) a pak
doma proti SK Třeboradice B (14. 11.).
Bohužel, v důsledku druhé vlny pandemie a vládních opatření
byly amatérské fotbalové soutěže přerušeny, takže přibyla řada
odložených utkání. Jak se rozehraná sezona nakonec vyvine, to je
velký otazník.
Jiří Karban

Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.
Zdeňka Bubeníková,
za Čas na změnu
koaliční zastupitelka

F o t o : d í vk a : P i x o u r c e / P i x a b ay; p o z a d í : s t u d i o m a r c u s

Mladí fotbalisté z Masarykovy základní školy
Klánovice obsadili 4. místo mezi stovkou pražských
základních škol ve finálovém turnaji.  

F oto: l u k á š Fa b i á n; m í č: A l e x a n d e r l e s n i t s k y/p i x a b ay

Klánovické fotbalové
naděje se umí prosadit

Hydepark zastupitelů

do role favoritů. Děti z Klánovic
sice dokázaly jako první rozvlnit
síť soupeřovy branky, ale budoucí
vítěz celého turnaje se nevzdal.
Využil našich docházejících sil
a po heroickém výkonu dokázal
výsledek otočit ve svůj prospěch.
Na náš tým tak zbyl zápas o třetí
místo proti ZŠ a MŠ Barrandov.
Bohužel únava z možná až přepálené
základní části turnaje si na našich
hvězdičkách vybrala svou daň
a po porážce 2:5 na nás zbylo
nepopulární 4. místo. Finále mezi ZŠ
Květnového vítězství a ZŠ Mikulova
nabídlo napínavou podívanou.
Za stavu 3:3 rozhodly ve prospěch
žáků z „Květňáku“ až pokutové kopy.

Až budete číst tyto řádky, tak
zřejmě bude stále platit nouzový
stav a mimořádná opatření
na našem území z důvodu
zhoršení epidemické situace
v souvislosti s výskytem koronaviru.
Přála bych si, abyste všichni
byli zdraví a šťastní, ale je mi
jasné, že neštěstí a viry nechodí
po horách, ale po lidech. Proto
vás všechny prosím, abyste byli
k sobě ohleduplní, nosili roušky
a moc se nesdružovali. V případě
příznaku nemoci zůstaňte raději
doma a nešiřte nemoc dále. Buďte
nápomocní těm slabším a zůstaňte
dobré mysli. My máme to štěstí,
že žijeme uprostřed lesa, a tak
můžeme pohybem snižovat blbou
náladu a posilovat svou imunitu.
Nezapomeňte ale, že nejste v lese

sami, žijí tu s námi i lesní zvířátka,
která mají ráda klid a ticho. Buďte
tedy prosím ohleduplní i k nim.
Vím, že je to pro nás všechny již
neúnosně dlouhé, žít ve stálém
omezení, ale vydržte to, bude líp.
—
Veronika Gotthardt,
za ODS
opoziční zastupitelka

Na začátku října se opět sešla
komise pro výběr provozovatele KC
Beseda, rozhodnutím rady rozšířená
o šest členů z řad sousedů a občanů,
kteří mají blízko ke kultuře a umění.
Úkolem komise bylo otevřít čtyři
obálky s nabídkami zájemců. Bylo
dohodnuto, že tři z nich budou
pozváni na schůzku, kde budou
moci prezentovat svůj záměr
podrobněji. Schůzka by se měla
konat koncem října; snad její
uskutečnění nezmaří koronavirová

situace. Komise se také seznámila
s námitkami sousedů KC
k vyhlášeným podmínkám a jejich
požadavky na budoucí kulturní
akce, například jejich omezený
počet, dřívější ukončení či omezení
alkoholu. Na doporučení komise
a především na rozhodnutí rady pak
bude, aby našla shodu s vybraným
provozovatelem na podmínkách,
které nebudou obtěžovat sousedy
a přitom umožní rozvíjet bohatou
a pestrou kulturu v Klánovicích,
stejně jako se obojí dařilo
dosavadním provozovatelkám.
—
Marie Jágrová,
za Čas na změnu
koaliční zastupitelka

Dovolte mi zde vyjádřit moji
solidaritu všem spoluobčanům,
zasaženým infekčním
onemocněním způsobeným virem
l i s t o pa d 2 0 2 0
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SARS‑CoV‑2, a přeji jim brzké
zdraví. Přeji zároveň klánovické
mládeži hodně trpělivosti.
Vím, že jejich pomoc
a porozumění působí blahodárně
na jejich prarodiče, ale chtěla
bych je požádat, aby je přesvědčili,
aby zůstali doma, aby přijali
nabízenou pomoc a využívali
benefity, které naše MČ společně
s podnikateli poskytuje. Chtěla
bych zároveň poprosit tu část
opozice, která si oblíbila neustálé
polemizování a burcování veřejného
mínění proti stávající zvolené
radě MČ, aby alespoň v tomto
dramatickém období zmírnila svoje
tóny. Jsou prostě chvíle, kdy by
měl rozum zvítězit a tvrdé útoky
by měly zůstat stranou. Věřím,
že i kolegové zastupitelé a i většina
z nás těmto slovům rozumí.
—
Pavel Jaroš,
za HLAS KLÁNOVIC  
KOALIČNÍ zastupitel

Jak postupuje čas, domnívám
se, že zavedení parkovacích zón
v Klánovicích je nevyhnutelné.
Arogance a nezodpovědnost
některých řidičů, parkování
ve vjezdech a v křižovatkách
s odkazem, že zde není zákaz stání,
parkování v obytných zónách
mimo určená místa, parkování
na zákazech stání či zastavení, to
je realita dnešních dnů. Nevím,
proč je nutno na silniční správní
úřad při povolení vjezdu podávat
rozhledové trojúhelníky a vlečné
křivky uvažovaných vozidel, když
realita je jiná. Ptám se, mají občané
stejná práva a povinnosti, nebo jen
někteří? Domnívám se, že druhá
možnost v Klánovicích vyhrává.
Nebo chceme na sebe mezi sousedy
volat neustále policii? To není
řešení, ale slušnost, ohleduplnost
18
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pokračování ze strany 17

a uznání práv druhého a ne jen své
pohodlí a nezájem. Zóny nejsou
všelék, ale lepší něco než nic. Koho
se to osobně netýká, nevěří – i tento
názor se u nás vyskytuje.
—
Slavomír Jaroš,
za ODS  
opoziční zastupitel

Od tohoto volebního období
jsou v zápisech ze zastupitelstev
zveřejňována jmenovitá hlasování
jednotlivých zastupitelů. To je
určitě krok správným směrem.
Ale v případě hlasování Rady,
která přijímá řadu důležitých
rozhodnutí, tomu tak není.
Naopak. Kdo čte zápisy z jednání
Rady, jistě si všimnul jedné
zajímavé věci – téměř u každého
rozhodnutí se vždy jeden člen
zdrží hlasování. To je také
novinka tohoto volebního období.
Máme snad v Radě někoho
nerozhodného, kdo nemá názor?
Omyl! Jde o cílené počínání
s úmyslem anonymizovat výsledky
hlasování. Pokud se totiž jeden
člen Rady zdrží hlasování, nelze
určit, kdo konkrétně byl pro
příslušné usnesení. Radní se tím
zbavují osobní odpovědnosti
za přijatá rozhodnutí. A to naopak
rozhodně krok správným směrem
není a je to v přímém rozporu
s transparentností, skloňovanou
zejména Časem na změnu
v předvolební kampani snad
ve všech pádech.
—
Alena Kolovrátková,
za ODS
opoziční zastupitelka

Stalo se již tradicí,
že ke kritickým Hydeparkům

zastupitelů se ve stejném vydání
KZ objeví článek, případně
slovo starostky, který „čistě
náhodně“ reaguje na výtku
směřovanou k vedení naší MČ
v tomto Hydeparku. Úsměvné
na tom je, že titíž autoři reagují
na emailovou korespondenci
až po několika urgencích, případně
nereagují vůbec. Pokud by šlo
o nedůležitou věc, je možné
to omluvit nedostatkem času.
Ale v případě, kdy se jedná
o upozornění, že se něco zrovna
dvakrát nepovedlo (např. když
jde o neúplnost vystavených
objednávek při absenci smluv
o dílo), je to již na pováženou.
Z tohoto důvodu se omlouvám
čtenářům KZ, ale pokud
vedení MČ a úřadu nebude
i nadále reagovat na emailovou
korespondenci, budu na ně své
dotazy směřovat prostřednictvím
Hydeparku, kde je vyšší šance,
že si jej někdo z vedení radnice
alespoň přečte a třeba se i pokusí
odůvodnit své kroky, a možná
i sjednat nápravu.
—

za dvojnásobek navržené částky.
Zdůvodnění ceny přitom chybělo.
Už to vypadalo na zamítnutí
odměn hlasovací silou koaličních
zastupitelů, když se k těmto
neslučitelným návrhům sešel
návrhový výbor. Ten jednal s oběma
navrhovateli – a upraveným
výsledným usnesením pak 13
z 15 zastupitelů schválilo odměny
hasičům. Tento přístup si zaslouží
pochvalu před nastoupenou
jednotkou. Samozřejmě hasičskou
a dobrovolnou. Kéž se to
daří častěji.
—
Giuseppe Maiello,
za ČAS NA ZMĚNU
koaliční zastupitel

Opozice má svůj nový terč
a její vlna invektiv dopadá
už i na mne. Xenofobie
a obecně strach z názorů druhého
jsou bohužel, 250 let
po osvícenství, jevy v naší
společnosti stále přítomné.
V Česku se tomu moc
nedivíme, komunistická
ideologie totiž uznávala pouze
jednu pravdu a dle principu jediné
pravdy bylo vychováváno několik
generací. Mé projevy, vycházející
ze starořecké dialektiky, možná
i moje italská dikce a přízvuk
jsou nevzdělanci vnímány jako
„agresivní“. Agresivní lidé jsou
pro novodobé monisty všichni,
kdo mají pohled na svět jiný
než oni. Já přesto zůstanu vždy
tolerantní i vůči těm, kteří

Karel Loucký,
za ODS
opoziční zastupitel

Na posledním jednání zastupitelstva
podal pan zastupitel Šafránek
návrh, aby se z rozpočtové rezervy
uvolnilo 100 tisíc Kč na odměny
hasičům. S odůvodněním, že tento
rok byl pro hasiče mimořádně
náročný, přičemž svou činnost
vykonávají ve svém volném čase
a bez nároku na odměnu. Velitel
hasičů by tak mohl alespoň
minimálně, jednorázově členy
jednotky finančně ocenit. Pan radní
Jaroš kontroval protinávrhem,
aby se místo odměn hasičům
koupila termokamera, a to

F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay
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se vysmívají mým projevům.
Pouze bych jim
chtěl připomenout latinské
přísloví – Risus abundat
in ore stultorum –
a slova studentské písně: Pereat
tristitia, pereant osores! Pereant
diabolus atque irrisores!
—

pirátského vládnutí. Podrobnější
informace najdete v aktuálním
čísle KLÁNovin.
—

Ferdinand Polák,
za ODS

V koaliční smlouvě je zveřejňování
měsíčních výdajů MČ. Realizace
trvala celý rok. Poprvé byly
zveřejněny za říjen 2019. Bohužel
za leden 2020 naposledy. Zlepšení
se asi do konce volebního období
nedočkáme. RMČ zveřejňování
přerušila z důvodů údajné
personální nouze. Již řadu měsíců ale
nikoho na ekonomický
odbor nehledají.
Když jsme se na obnovení
zveřejňování dotazovali, pan
tajemník odpověděl: „Nemáme
dostatečné personální kapacity na to,
abychom byli schopni zveřejnit vše
a přitom vyhověli zákonům.“
Ty čtyři zveřejněné tabulky
zpracovala paní účetní v době,
kdy tam byla opravdu sama.
Nyní už dlouho sama
na ekonomickém odboru
není. A Šestajovice zveřejňují
výdaje už několik let
a mají menší počet
zaměstnanců.
Myslím, že zveřejňování
bylo asi příliš transparentní,
prostě bylo našemu úřadu příliš
vidět na prsty. A tak máme
smůlu, transparentnost zůstala jen
prázdným předvolebním heslem.
—

Petr Šafránek,
za ODS
opoziční zastupitel

Opoziční zastupitel

Zloděj křičí: „Chyťte zloděje!“.
Zatímco většina ostatních stran
ve volební kampani v roce 2018
slibovala více či méně reálné
projekty pro rozvoj Klánovic
(opravy ulic, vyřešení parkování,
výstavba hřišť, obnova lázní atd.),
místní Piráti (alias Čas na změnu)
založili svoji kampaň na slovech
jako transparentnost, otevřená
výběrová řízení, zveřejňování
výdajů, konec klientelismu
apod. Snažili se tím naznačit,
že se na radnici v dřívějších
dobách děly nekalé praktiky,
které je třeba vymýtit.
V polovině volebního
období, kdy zde Piráti spolu
se STANem a HLASem
vládnou, je zjevné, že nejenže
se nepodařilo v Klánovicích
postavit či opravit
prakticky vůbec nic, tak ani
transparentnosti zde pšenka
nekvete. Fingovaná výběrová
řízení, utajování veřejných výdajů,
neprůhledná hlasování v Radě
MČ – toť realita dvouletého
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Grafická úprava: Dagmar Kyjovská; Tisk: Tiskárna Grafotechna +; Náklad: 1400 výtisků; Příjem inzerce: Knihovna Klánovice, Smržovská 1, 190 14
Praha-Klánovice, tel. 281 963 496, e-mail: knihovna.klanovice@seznam.cz; Zasílání příspěvků elektronicky na e-mail: kzsefredaktor@seznam.cz;
Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny.
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč. Elektronická verze KZ na https://www.praha-klanovice.cz/
Uzávěrka dalšího čísla je 15. listopadu 2020.
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PROGRAM listopad 2020
... jsme NADOSAH
Je nám to líto, ale s ohledem na současnou situaci nemůžeme zaručit připravený program na
listopad, proto sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz, kam budeme vkládat aktuální
informace.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás opět v KC Nová Beseda.

PRODEJ –
novostavba RD
5+kk/3G, podlahová
plocha 240 m2,
pozemek 1060 m2,
Barvínková ul.,
Květnice

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 17:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.
Děkujeme městské části Praha-Klánovice, magistrátu a MČ Praha 21
za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.

cena 12.600.0000,-Kč

KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha-Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Nová mobilní pedikúra

Ing. Markéta Večerníková

Profesionální péče u Vás doma,
pedi mokrá i suchá (skalpel, bruska).

& 722 130 044

w w w.p e d i k u r a k o s m e t i k a.c z

7 2 2 9 6 8 8 11

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

INDIVIDUÁLNÍ KURZ
FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Nabízím individuální výuku
francouzštiny pro každou
věkovou kategorii

marketa.vecernikova@re-max.cz
PROD

ÁNO

PRODEJ – RŘD - 4+kk, podlahová
plocha 100 m2, pozemek 161 m2,
Zbytinská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

cena 6.750.000,-Kč
Bára: 777 310 363, pisingerova.b@gmail.com

zdirad.pekarek@re-max.cz

www.zdiradpekarek.cz
cena 40.000,-Kč/měsíc + energie

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

REZER

VA C E

+ odstupné

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy.

PRON

A J AT

O

Místo výuky: Rezidence – Klánovice, Slavětínská 128,
Praha – Klánovice

PRODEJ – mezonetový byt 4+kk,
podlahová plocha 112 m2 + terasa 7 m2,
Rohožnická ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy
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l i s t o pa d 2 0 2 0

PRODEJ – hezký byt 4+kk, podlahová plocha 106 m2, garážové stání, předzahrádka
274 m2, Donínská ul., Praha 9 – Újezd / Lesy

PRONÁJEM – atraktivní byt 3+kk/balkon,
garáž, sklep, podlahová plocha 86 m2,
ul. K Palečku, Praha 9 – Horní Počernice

l i s t o pa d 2 0 2 0
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Inzerce

Aktuálně hledám
Pozemek či dům k rekonstrukci pro klánovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.
Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.
Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

Telefon: +420 775 069 068
E-mail: klara.tumpachova@re-max.cz

Přidejte si můj kontakt do telefonu.
Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit.

Firma PLK s.r.o., provozovatel internetových obchodů v České
republice a na Slovensku hledá vhodného kandidáta na pozici

Navštivte naši prodejnu hraček a potřeb
pro dítě v Sibřině. Nebo si zboží objednejte
z klidu domova a u nás jen vyzvedněte!
Naleznete nás v Sibřině
na adrese Říčanská 69

hračky a hry
potřeby pro dítě
péče o dítě
Možnost platit  hotově nebo  platební kartou.

www.kouzelnyhrad.cz
22

l i s t o pa d 2 0 2 0

Náplň práce:
přijímání zboží na sklad a jeho označování
zpracovávání objednávek z e-shopu a následná expedice
zásilek
převoz zboží mezi pobočkami (dodávka do 3,5t) a
obsluha VZV
Nabízíme:
práci na HPP při jednosměnném provozu 9:00-17:00
pestrou a zajímavou práci
jistota pravidelné mzdy (24 000 – 28 000Kč / měsíc)
možnost odborného růstu
nástup možný ihned
Bonusy/prémie, sleva na firemní výrobky/služby,
vzdělávací kurzy, školení, kafetérie, firemní akce,
možnost si napracovat hodiny
Kontaktní osoba: Karel Zloch +420 602 342 777
info@plkshop.cz
Adresa: PLK s.r.o. Říčanská 69, Sibřina

INDIVIDUÁLNÍ KURZY

BUSINESS ENGLISH
KONVERZACE

MARTIN PULPAN JR.
+420 792 300 562
MARTIN.JR@PULPAN.CZ

l i s t o pa d 2 0 2 0
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Opatření úřadu

během pandemie

Dotované obědy pro klánovické seniory

polévka a hlavní jídlo za 70 Kč

Vážené občanky, vážení občané,
v České republice je opět mimořádná epidemiologická
situace a nečekají nás jednoduché týdny a měsíce.
Abychom vám ulehčili život, klánovická radnice
vám nabízí dotované obědy:

polévka a hlavní jídlo za 70 korun.
Jídlo vám přivezeme domů.

Podmínky:
l
l

věk nad 70 let
trvalý pobyt v Klánovicích

Zavolejte paní starostce Zorce Starčevičové na číslo 281 961 201,
zapíše vás do seznamu pro rozvoz obědů a sdělí vám všechny podrobnosti.
Opatření úřadu

během pandemie

Bezplatné přistavení kontej nerů

n a ro s t l i nn ý o d p a d
pro klánovické občany starší 65 let

Vážené občanky, vážení občané,
nabízíme klánovickým seniorům starším 65 let možnost
požádat klánovickou radnici o dotované bezplatné
přistavení kontejneru na rostlinný odpad ze zahrad.

Podmínky:

věk nad 65 let
l trvalý pobyt v Klánovicích
l v každém kontejneru může být jen jeden druh rostlinného
odpadu – buď tráva a listí, anebo větve
l

Kontejnery o velikosti 9 m3, 4 m3 nebo 2 m3 si můžete objednat
na telefonních číslech zaměstnanců ÚMČ. Volejte pana Stanislava Husera
na číslo 603 578 405 nebo pana Zdeňka Dobřického na číslo 605 272 413.
Opatření úřadu

během pandemie

