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POZVÁNKA NA 28. ŘÍJEN

VÝLOV NA PLACINÁCH

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

OHLÉDNUTÍ ZA ODPOLEDNEM S HASIČI

KLÁNOVICKÝ PŮLMARATON

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

KALEIDOSKOP
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Informace z městské části

Zprávy z rady městské části
Rada městské části Praha-Klánovice:
• schválila společnost UMYJEM TO s.r.o.,
se sídlem Dobrovského 874/29, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 29381835 k provedení opravy fasády budovy s bílou fasádou MŠ Praha-Klánovice, která spočívá v tlakovém umytí a nátěru fasády
za cenu 84.143,4Kč včetně DPH,
• schválila společnost POKLOPSYSTEM s.
Městská část Praha-Klánovice hledá nového kolegu/kolegyni do týmu
na pozici Referent odboru výstavby,
dopravy a životního prostředí – tech-

r. o. se sídlem: Hradec 161, 332 11 Hradec
IČ: 61172375, k provedení oprav 5 kanalizačních vpustí na komunikacích v ulicích
Riegrova, Vodojemská a na křižovatce
ulic Podlipská-Boušova v k. ú. Klánovice
za cenu 76.816,86Kč včetně DPH,
• schválila uzavření kupní smlouvy se
společností EUROGREEN CZ s. r. o., se
sídlem: Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín
pod Jedlovou, IČ: 64651959 na pořízení

elektromobilu za cenu 1.172.200 včetně
DPH pro údržbu městské části
• schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností VRŠA – SPORT s. r. o., se
sídlem: Štichova 648/40, 149 00 Praha 4,
IČ: 27894258 na realizaci víceúčelového
sportoviště v areálu fotbalového hřiště
za cenu 3.546.196Kč včetně DPH,

nik. Investiční výstavba je jednou
z velkých priorit naší městské části,
hledáme srdcaře, který to bude cítit stejně. Více informací získáte

na webových stránkách úřadu MČ
v záložce „volná místa“.

Stanislav Herman, tajemník úřadu MČ

Stanislav Herman, tajemník ÚMČ

Poděkování paní Hermanové
Od září se úřad MČ Praha - Klánovice
bude muset obejít bez Ing. Anny Hermanové, která po dosažení důchodového věku ukončila pracovní poměr. Děkujeme paní Hermanové za veškerou
práci, kterou pro naši městskou část
svědomitě a ochotně vykonávala. Dvacet let pracovala na různých pozicích,
poslední roky jako vedoucí ekonomického odboru.

Každý konec je začátkem něčeho
nového, a proto věříme, že si následující
léta bude paní Hermanová užívat plnými doušky.
Děkujeme Vám, Haničko, za dlouholetou spolupráci a přejeme Vám hodně
zdraví, elánu a životní pohody.
Za MČ Praha - Klánovice
Zorka Starčevičová, starostka

Aktuálné na webu
Zpravodaj přináší informace zákonitě se zpožděním a je velmi obtížné doplňovat příspěvky
po uzávěrce. Pro aktuální informace o konání a programu jednání
Zastupitelstva MČ prosím sledujte webové stránky a facebook MČ
Praha -Klánovice.
https://www.praha-klanovice.cz/

Svoz velkoobjemových kontejnerů,
zajišťovaný Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha-Klánovice
ŘÍJEN 2019
KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD (VOK)
sobota 19.10.2019 od 9:00 do 13:00
Medinská x Smiřická ulice (u bytových domů)
Kuchařská x Aranžerská ulice (u stanoviště tříděného odpadu)
KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (BIO VOK)
sobota 12.10.2019 od 9:00 do 12:00
Medinská x Smiřická (u bytových domů)
Dobřenická x Voňkova
sobota 19.10.2019 od 9:00 do 12:00
Lovčická x Malšovická
Přímské náměstí
Zdroj: ÚMČ Praha - Klánovice
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Milí spoluobčané,
měsíc září končí, přichází astronomický
podzim a před námi je měsíc říjen, opět
nabitý povinnostmi a událostmi.
Nejprve vás chci ve stručnosti seznámit
s body, které se nás bezprostředně dotýkají
a které projednalo zářijové jednání Zastupitelstva hl. města Prahy:
byla schválena mimořádná dotace 5 mil.
Kč na opravu komunikací v Klánovicích,
díky kterým budeme pokračovat v rekonstrukci ulic, zařazených do vyšších etap.
K Petici ke Klánovické spojce, což je občanská záležitost, vystoupilo několik občanů z Klánovic a Šestajovic, kterým bych
i tímto prostřednictvím chtěla poděkovat.
Po politické stránce jsme Klánovickou
spojku částečně řešili v Klánovicích, a to
usnesením, přijatým všemi zastupiteli,
kterým podmiňujeme výstavbu. Ve věci
Klánovické spojky navštíví v druhé polovi-
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ně října klánovické zastupitele 1. náměstek
primátora Petr Hlaváček (radní pro územní
rozvoj a územ. plán) a Adam Scheinherr
(radní pro dopravu).
Jsem ráda, že pražští zastupitelé nakonec schválili změnu lokality víceúčelového hřiště do areálu fotbalového hřiště.
Tak se podařilo zachránit možnost využití
dotace 4,3 mil. Kč, která musí být do konce
roku proinvestována. Výstavba začala v posledním zářijovém týdnu.
Pražské zastupitelstvo schválilo i vydání
obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých věcí. Rada
naší MČ po dlouhém a uvážlivém rozhodování schválila koeficient pro fyzické
osoby ve výši 4,5. Podrobně je problematika rozebrána v samostatném článku.
V říjnu proběhne na magistrátu jednání
komise pro parkování, která se bude
opětovně zabývat návrhem řešení par-

kování v Klánovicích, který následně
předloží radě hl.m. Prahy ke schválení.
O výsledcích vás budeme průběžně informovat. Věříme, že se i aktivně zapojíte při
vytváření konkrétních nastavení.
Na měsíc říjen plánujeme připravit jednání zastupitelstva MČ Praha
– Klánovice s hlavním bodem, týkajícím
se školy.
Z diskuze a ze závěrečné ankety mezi občany na téma prázdninové fungování KC
Nová Beseda vyplynulo, že je obecná shoda na tom, aby zahrádka zůstala přes léto
otevřena s tím, že počet koncertů musí být
značně omezen a že po 22.00 hod. musí být
na zahrádce dodržován režim klidu.
Vážení spoluobčané, jménem naší městské části vás srdečně zvu na oslavu Dne
vzniku samostatného československého
státu u památníku osvobození u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 28. října od 16 hodin.
Krásné babí léto vám přeje
starostka Zorka Starčevičová

Změna koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Rada MČ Klánovice souhlasila se zavedením místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí ve výši 2 a s ponecháním komerčního koeficientu ve výši
1,5 a zároveň rozhodla o výši velikostního
koeficientu v hodnotě 4,5 pro naši MČ.
Dovolujeme si vás, milí občané, seznámit
se souhrnem argumentů, které vedly radu
MČ k výše uvedenému rozhodnutí.
S iniciativou upravit koeficienty pro daň
z nemovitých věcí přišel magistrát, který oslovil jednotlivé městské části, aby se
vyjádřily k navrhovaným možnostem výše
koeficientů a je to též magistrát, kdo návrhy
na výši koeficientů schvaluje. Svaz městských částí hl. m. Prahy doporučil městským částem navýšení místního koeficientu
daně z nemovitých věcí na hodnotu 2 a velikostní koeficient ponechat na hodnotě 5.
Pro fyzické osoby se nabízely varianty koeficientů 2,5; 3; 4,5 a 5.

To, že byla v Praze tato daň dlouho opravdu
nízká, lze například ilustrovat na faktu, že
nová výše daně se teprve nyní bude podobat
té, kterou již několik let platí obyvatelé Ústí
nad Labem, Mostu nebo Karlových Varů.
Většina městských částí ke zvýšení daně
přistoupila a mnoho městských částí šlo
na maximum, tedy na zdvojnásobení. My
jsme zvolili měkčí variantu, tedy koeficient
4,5. Jedná se o skokové zvýšení o 80%, což
pro větší dům se zhruba 1.500 m2 parcelou
v Klánovicích činí nárůst přibližně 160Kč
za měsíc.
Veškerý příjem z daně z nemovitosti zůstává městské části a rada chce, abyste
se vy, občané, prostřednictvím participativního rozpočtu zapojili do rozhodování
o tom, co ze získaných financí naše městská část pořídí. Budete mít možnost navrhovat různé projekty, o kterých budete

dále hlasovat, a ty nejžádanější budou
realizovány. Splníme-li podmínky dané
magistrátem, ten přispěje na projekty
stejnou částkou, kterou uvolní MČ.
Pokud bychom ponechali základní koeficient na úrovni 2,5, vyslali bychom
tím hl.m.Praze signál, že máme dostatek
zdrojů na pokrytí plánovaných investic
a že tedy v nejbližších letech nepočítáme s významnější finanční podporou.
Naše městská část je však z nezanedbatelné části závislá na finančních dotacích
magistrátu a větší investici bez nich není
schopna hradit.
Na závěr vás chceme informovat, že pro
občany s nedostatečnými příjmy připravujeme metodiku pro udělování příspěvku na zaplacení tohoto navýšení.
Rada MČ
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ
LISTOPAD 2019

V rámci mobilního svozu jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ:

úterý 5. listopadu 2019

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně
uzavřených nádobách!

•
•
•

Votavova ulice (u nákupního střediska)
17:40 – 18:00 hod.
Krovova ulice (u restaurace Samos)
18:10 – 18:30 hod.
Šlechtitelská ulice (křižovatka s ulicí Libčanská)
18:40 – 19:00 hod.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné
zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582.
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy
nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu
se nacházíte.

•
•
•
•
•
•
•

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie
léčiva
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
olej a tuk
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
baterie a akumulátory

OSTATNÍ:
• potravinářský olej z domácností (v uzavřených PET lahvích)
Zdroj: ÚMČ Praha - Klánovice

Veřejný prostor
Vážení a milí čtenáři,
jestliže jsme v zářijovém zpravodaji připomínali svátek patrona české
země sv. Václava a s jeho svátkem spojený Den české státnosti, říjnové číslo
zpravodaje připomíná další úhelné datum naší historie – 28. října 1918, Den
vzniku samostatného československého státu.
Obě data důrazně připomínají, že každý
z nás je součástí většího celku – státního útvaru, jehož existence a prosperita
je i naší odpovědností. A prosperitou
nikdy nebyla myšlena pouze otázka
hmotná a finanční. Bylo to bohatství
myšlenek a odvahy, ale i respektování
řádu a ochota k obětavosti a spolupráci. K tomu by měly státní svátky sloužit,
abychom se rozpomněli na jejich smysl

a aktuální význam i pro nás, tady a teď.
Tak ať se nám to daří!
Děkuji vám za zájem publikovat
ve zpravodaji. Prosím vás ale o dodržování uzávěrky, která je uvedena
v tiráži předcházejícího čísla a zastupitelé ji navíc dostávají i v mailu. Až se zastupitelé „otuží“ a zvyknou si, že mohou
zaslat svůj příspěvek do Hydeparku
v každém KZ, pravidla pro rozsah a formu příspěvku, ani uzávěrku už jim připomínat nebudu. Uzávěrka se odvíjí
od termínu roznášky KZ, který je vždy
pouze o víkendu. Ideálně v tom, který je
nejblíže začátku kalendářního měsíce.
Aby tedy jak redakce, tak tiskárna přípravu konkrétního čísla stihla, datum
uzávěrky není vždy stejné.
Využijte též novou rubriku Kaleidoskop
– tržiště pozvánek z Klánovic a oko-

Pátek třináctého patřil nejmladším klánovickým
občánkům
Slavnost Vítání nových klánovických
občánků se konala v pátek 13.9. 2019
a toto nepopulární datum naplnila
naopak událostí dobrou a radostnou.
Malí občánci, doprovázeni svými rodinami a dalšími hosty, se sešli v budově mateřské školy, kde je přivítala
klánovická starostka Zorka Starčevičová. „Práce v samosprávě není vždy
příjemná a snadná. Vítání občánků
ovšem patří k těm nejradostnějším
momentům, které znám a ráda je

opakuji. Pro nás dospělé je to také
příležitost uvědomit si, že to všechno, co nyní děláme, o čem rozhodujeme, může výrazně ovlivnit kvalitu
života budoucích generací,“ uvedla
paní starostka a popřála přítomným, aby nejmladší klánovičtí občané
měli k naší městské části silné pouto a dlouhodobě si ho uchovali třeba
jako obsah slova domov.
Zdroj: MČ Praha – Klánovice

lí a chcete-li pozvat veřejnost na akci,
kterou pořádáte, pošlete mi údaje, které
jsou v rubrice uváděny. Předpokládám,
že stálé místo pro Kaleidoskop bude
zadní strana titulky KZ.
V říjnovém zpravodaji se výzvou obracím na spolkaře, členy klubů a organizací v Klánovicích, aby aktualizovali svou
prezentaci a dali o sobě vědět. Zpravodaj v této věci nabídl spolupráci úřadu MČ a dohodli jsme se na způsobu
provedení. Pokud se vás výzva týká, využijte ji prosím.
Na vaše příspěvky se těší a příjemné
čtení zpravodaje v říjnu 2019 vám přeje
Zita Kazdová
kzsefredaktor@seznam.cz
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Vážení spoluobčané,

Jubilanti

přijměte pozvání na společnou připomínku
vzniku samostatného československého státu.

ŘÍJEN 2019

KDY: v pondělí 28. října 2019 v 16 hodin

Věra Kurzová

KDE: u památníku osvobození v parku

Stanislav Laboutka

u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích.

Jarmila Dvořáková
Pavla Doušová

Za MČ Praha – Klánovice vás srdečně zve

Hana Šenberková

Zorka Starčevičová, starostka

Břetislav Horák
Jaromír Lisý
Blanka Štálová

Den stromů 20. října
Nápad na slavení svátku stromů
přišel ze Spojených států v druhé
polovině 19. století, konkrétně z Nebrasky, tehdy známé jako „krajina bez stromů“. Novinář J. Sterling
Morton začal v okolí svého domu
pěstovat různé druhy stromů, keřů
a květin a vyzýval své spoluobčany, aby dělali totéž. Vysvětlil jim,
že stromy jim pomůžou zastavit větrnou erozi půdy a poskytnou stín
před pálícím sluncem. Osvěta měla
ohromný úspěch a sázení a péče
o stromy se staly samozřejmou součástí života.

František Pech
spolků okrašlovacích“ a poprvé se
Den stromů připomínal v roce 1906.
Válečná léta a léta budování komunismu tuto tradici přerušila.
Obnovu Dne stromů iniciovali v roce
2000 bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy Václav
Větvička, zpěvačka Hana Hegerová
a výtvarník Martin Patřičný. Datum
oslavy svátku stromů bylo stanoveno na 20. října, protože v mnoha
lokalitách ČR jde o vhodný termín
pro sázení stromů a podzim je také
časem, kdy je vybarvení listí nejpůsobivější.

Do Čech tuto myšlenku přinesl „Svaz

Stanislav Rak
Jana Hladíková
Quido Seidel
Marcela Machová
Bohdana Kalvodová
Jiří Doležal
Václav Švec
Pavel Krouza
Helena Kocourková
Jiřina Jarošová

Všem klánovickým spoluobčanům,
Ať nás tedy tento svátek inspiruje
k sázení, péči a úctě ke stromům
a to i v našem nejbližším okolí.
Zdroj: EnviWeb, Lesní pedagogika

kteří si připomínají svá životní
jubilea, srdečně blahopřejeme

MČ Praha – Klánovice
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Hasiči v akci
14. září jsme se zúčastnili Dne IZS
na holešovickém výstavišti. Prezentovali jsme se vozy Iveco Magirus
a Nissan Patrol. Kromě hasičů byli
k vidění i záchranáři, Policie ČR,
Městská policie, Armáda ČR či Vězeňská služba. Během celého odpoledne
probíhaly
ukázky
zúčastněných
složek. Šlo například o požár auta, zahoření autobusu, přepadení vězeňské
eskorty, ukázka policejního psovoda
či bojového umění MUSADO. Počasí se
vydařilo a tuto akci navštívilo téměř 10
tisíc lidí.
Zábavné odpoledne s hasiči
Kdo nemohl jet na výstaviště, měl
možnost dorazit k Hale starosty Hanzala na „Zábavné odpoledne s hasiči“. Pro
děti byly připraveny různé disciplíny, po jejichž splnění získaly medaile.
Na závěr akce byla pro děti připravena
i pěna. Akce se zúčastnily bezmála dvě
stovky dětí s doprovodem.
Radek Čihula
Na sobotní odpoledne 14. září připravil
Sbor dobrovolných hasičů s finanční
podporou MČ Praha – Klánovice zábavný
program s ukázkami hasičské techniky
a dovedností a soutěžemi pro děti. Před
Halou starosty Hanzala, kde se „Zábavné
odpoledne s klánovickými hasiči“ konalo, byl i náš reportér Cvakal. Jak se odpoledne vydařilo? Podívejte se na fotky!
Redakce KZ

Hasiči zasahovali
25.8. v 18.16 byla jednotka vyslána
do ulice Lozické k sršnímu hnízdu.
Na místě bylo zjištěno hnízdo sršňů
u vstupu do objektu, kde mohlo dojít
k ohrožení alergických dětí. Jednotka
pomocí vysavače hnízdo likvidovala
a v 18.58 se vrátila na základnu.
30.8. v 16.49 byla jednotka vyslá-

na k požáru lesa do ulice Habrovské.
Na místě byl zjištěn požár hrabanky
o velikosti 10 x 1m. Jednotka požár zlikvidovala a v 17.42 se vrátila na základnu.
11.9. v 15.04 byla jednotka vyslána do ulice
Slavětínské na zastávku MHD Smiřická
směr Praha k požáru koše. Na místě
byl zjištěn doutnající koš. Pomocí vody
od cisterny jednotka požár zlikvidovala
a v 15.29 se vrátila na základnu.

Ale již 13.9. ve 13.03 byla jednotka
KOPISem opět vyslána k požáru koše,
tentokrát do ulice U Trativodu na nástupišti směr Praha. Na místě již nebyl zjištěn požár, přesto jednotka
džberovou stříkačkou ochladila koš
a v 13.25 se vrátila na základnu.

Pavel Jaroš

císlo 10 | 2019

7

Den za obnovu lesa aneb sázíme lesy nové generace
Na sobotu 19. října 2019 vyhlásily Lesy
České republiky unikátní solidární veřejnou akci s názvem Den za obnovu
lesa. Na dvanácti místech republiky se
mohou dobrovolníci zapojit do obnovy
lesa, zničeného kalamitou, jakou lesnictví nepamatuje, způsobenou souběhem
dlouhodobého sucha, zvyšujících se teplot
a přemnožení kůrovce.
Pod vedením lesníků a studentů lesnictví
lidé vysadí tisíce dřevin, uklidí vytěžené
plochy a postaví oplocenky, které sazenice
ochrání před zvěří. Nářadí bude k dispozici. Účastníky čekají autogramiády známých
osobností, ukázky lesní techniky i práce
v lese, lesní pedagogika a půjčovny kol.
Sázet se budou smíšené dřeviny několika desítek původních druhů českých
dřevin. Cílem je věkově a druhově bohatý
les, o několika výškových patrech, přizpůsobený měnícímu se klimatu, schopný
zadržet vodu a odolnější vůči škůdcům.
V prosvětlených místech se postupně přirozenými nálety obnoví keřové a bylinné
spodní patro z bezu, maliníku, ostružiníku,
jeřábu či hlohu. To poskytne úkryt a potravu drobným živočichům, hmyzu a broukům, zajistí tolik potřebné mikroklima pro
kořeny vyšších stromů, pomůže zpomalit
vysychání lesní půdy a zadržet dešťovou
vodu co nejdéle v lesním porostu.
Celostátní akce “Den za obnovu lesa“ se
koná v sobotu 19.10.2019 od 10 do 16 hodin
za každého počasí. Podrobnosti, lokality
a možnost přihlášení je na webové stránce
www.sazimelesynovegenerace.cz
A malý kvíz na závěr – věděli byste, co
všechno je „také“ les?
Klimatizace
V lese je o 3 °C méně než v okolní krajině
Čistička vzduchu
Vysoký dub či borovice snižují prašnost o 50 %

Kyslíková bomba
1 listnatý strom vyprodukuje 1 000 l kyslíku
za den
Laboratoř
1 ha lesa přemění na kyslík 15 tun CO2 za rok

rad – Komorního Hrádku a organizuje je
Společenské centrum Vráž u Komorního
Hrádku. Všechny informace jsou na webu:
https://www.sazimelesynovegenerace.cz/
den-za-obnovu-lesa/#stredocesky-kraj

To stojí za trochu námahy, ne? Nám nejblíže se společné sázení koná u Choce-

Zdroj: Lesy ČR, Sázíme lesy nové generace
Den za obnovu lesa

Co se děje za humny? Cesta časem Šestajovicemi
„Pojďte si pomocí stroje času projít
s průvodcem Kubou z budoucnosti
různá období a místa v Šestajovicích.“
Spolek Otevřené fórum občanů Šestajovic vytvořil geolokační hru, která
se hraje pomocí mobilní aplikace pro
chytré telefony Actionbound. Jedná
se o „bojovku“ s využitím moderních
technologií a celá hra je zdarma.

Díky GPS modulu v telefonu hra
přesně ví, kde se nacházíte, a podle
toho reaguje, komunikuje a zadává
úkoly. Kromě toho také měří čas hry,
umí pouštět videa, zobrazovat i pořizovat fotografie, komunikovat s vámi
hlasově, hodnotit vaše odpovědi
na různé otázky a má ještě spoustu
dalších funkcí.

„To vše využívá naše hra k tomu, aby
si „cestovatelé časem“ užili trochu zábavy při procházce po Šestajovicích
a odnesli si i nějaké nové informace.“
Podrobnější informace a návod najdete na internetových stránkách
www.otevrenesestajovice.cz/hra1
Otevřené fórum občanů Šestajovic
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Hydepark
Od zářijového čísla 9/2019 rozšířil Klánovický zpravodaj možnost
zaslat sloupek do Hydeparku pro
všechny zastupitele v daném volebním období a to do každého vy-

dání zpravodaje. Příspěvky jsou
řazeny abecedně podle příjmení zastupitele. Příspěvek do Hydeparku
je na individuálním zvážení každého
zastupitele. Pokud si nejste jisti, kdo

je zastupitelem MČ, seznam všech
patnácti klánovických zastupitelů
včetně kontaktů najdete na obecním
webu proklikem na „Úřad“ a „Zastupitelstvo“.

Vážení spoluobčané,
opravy našich komunikací opět pokračují. Úskalím je ale stav naší dešťové
kanalizace, ta je nefunkční a vyžaduje
celkovou opravu. Původní projekt oprav
našich komunikací předpokládal povrch ze zámkové dlažby. V minulém
období zastupitelé rozhodli o změně
povrchu komunikací ze zámkové dlažby

na asfalt. Stávající práce ale ukazují, že
oprava dešťovky se již nedá dlouhodobě odkládat. V okamžiku, kdy přistoupíme k opravě dešťovky, musíme nově
položený asfalt vybourat, ale po opravě
kanalizace jej již nelze použít! Zámkovou dlažbu, rozebereme a po opravě
opět použijeme. Návrh na návrat k původnímu projektu počítajícímu se zám-

kovou dlažbou bude předložen na zasedání rady městské části. Doufám, že
motivace chování řádného hospodáře
při hlasování o změně zvítězí! Vážení, až
budete číst tyto řádky, budete už vědět,
jak to dopadlo. Držme si palce!

Komise životního prostředí se usnesla,
že upraví kamenný záhonek v prostoru
klánovického nádraží. Místo plevelem zarostlého a neupraveného záhonku bychom
na jaře záhon osázeli odolnými stálezelenými okrasnými rostlinami typu Skalník
Dammerův. Problém je však v tom, že záhon vlastní SŽDC (Správa železniční do-

pravní cesty). Začátkem září jsem se tak
s paní starostkou na SŽDC vypravila a předala písemnou žádost o součinnost s údržbou záhonku. Setkaly jsme se s opravdovou
vstřícností, a bylo nám přislíbeno, že by
v říjnu t.r. měla být připravena smlouva
s MČ Praha – Klánovice, ve které by mimo
jiné, měl být stanoven i finanční příspěvek

SŽDC na úpravu a udržování záhonku. Tak
se moc těšíme na jaro, až záhonek vyčistíme a zazeleníme. Dobrovolníci, kteří by
nám chtěli s údržbou záhonku pomoci, se
mi mohou přihlásit na adresu bubenikova.
klanovice@gmail.com.

Rada MČ schválila 4.9.2019 usnesení,
které stanovuje cenu hodiny nájmu tělocvičny KC Beseda pro Střední hotelovou
školu (SHŠ) na 250Kč. Pozoruhodné to je
zejména v kontextu toho, že Rada naopak
navýšila cenu pronájmu tělocvičny pro
místní sportovní organizace na 300 Kč
na hodinu. Pod tíhou těchto změn se dětský oddíl stolního tenisu, který doposud

platil 100 Kč na hodinu, rozhodl k omezení počtu tréninků týdně, a to ze 3 na 2.
Je zcela nesmyslné, aby MČ na jedné
straně dotovala činnost místních sportovních klubů, a na straně druhé jim pak
zvyšovala nájemné.
Ještě více nesmyslné je, aby MČ požadovala nižší cenu za pronájem tělocvičny od soukromého subjektu SHŠ, jehož

cílem je vytváření zisku a jehož studenty
můžou být lidé z celé ČR, a naopak vyžadovala cenu vyšší od místních dětských
oddílů, které fungují jako přirozená
ochrana našich dětí před drogami, obezitou a jinými špatnými návyky.

Tak se nám po prázdninách v Klánovicích
kromě školy rozjíždí i pár developerských
projektů, z nichž dva se týkají Přímského
náměstí a jeden jeho bezprostředního okolí.
Jelikož urbanistický rozvoj Klánovic byl vždy
středem pozornosti naší široké veřejnosti
a samotné Přímské náměstí většina našich
občanů vnímá jako místo, kam se chodí

v zimě „sáňkovat na kopec“ a v létě se tu
všichni sejdeme na pálení čarodějnic, jsem
přesvědčen, že informace o jeho zástavbě
rodinnými domy bude občany zajímat. Ani
nám jako současné opozici není jedno, jaký
vliv budou mít tyto projekty na okolní zástavbu a život Klánovic. Doufám, že se uvedené záměry dostanou na jednání celého

zastupitelstva, kde o jejich podobě budeme
mít také možnost spolurozhodnout. Nejvíce
by ovšem prospělo, kdyby měla naše městská část komplexnější představu o tom, jak
se chce rozvíjet. Jakékoli kroky rady v tomto
směru rádi podpoříme.

Ke konci srpna se náš úřad rozloučil s paní
Ing. Annou Hermanovou, která mnoho let
vykonávala pozici vedoucí finančního odboru ÚMČ. Paní Hermanová bude úřadu
i nám ostatním, kteří jsme s ní více či méně
často spolupracovali v této funkci, velice
chybět i díky jejímu báječnému, lidskému
přístupu k životu a okolí. Bohužel koncem

září se funkce vedoucí stavebního odboru
vzdala i paní Bc. Šárka Nováková, se kterou
se každý z nás mohl setkat v záležitostech
stavebních. Velmi mě mrzí, že obě tyto dámy
skončily ve svých funkcích a ráda bych jim
zde společně s ostatními opozičními zastupiteli poděkovala za jejich dosavadní práci pro MČ a popřála, ať se jim daří i nadále

v jejich dalších působištích. Zdá se, že úřad
prochází restrukturalizací, kdy tyto dvě jediné pozice vedoucích odborů budou zrušeny
a personálně nahrazeny pozicemi referentskými. Zda je to krok správným směrem,
ukáže teprve čas.

Tuhou stranickou kázní a velmi horlivým sebeprosazováním se vyznačuje již

druhá strana na klánovické veřejné scéně. Také za naše peníze slibuje modré

z nebe a ráj… Od školy se jako vykřičník
táhne k nádraží žlutá cyklostezka, jíž se

Jiří Bek, Starostové a nezávislí (STAN),
místostarosta

Zdeňka Bubeníková, Čas na změnu

Veronika Gotthardt,
nezávislá kandidátka za ODS

Slavomír Jaroš, ODS

Alena Kolovrátková, ODS
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nikdy oficiálně nestala. Připomíná velikášství, prázdné sliby a rozhazovačnost
jedné klánovické volební strany. Skončila v propadlišti klánovických dějin, ale
… jak vidno, má následnici. Klánovice
dělají Klánovicemi stromy, ubývají, ale

stále ještě jsme na tom lépe, než jiné
obce. V čí prospěch/Cui bono? Ptávali se
již staří Římané. V čí prospěch je ničení
a devastace životního prostředí a stromů, v čí prospěch by bylo vykácet les,
vybetonovat a na nové parkoviště při-

vádět další auta z okolních obcí? Jako by
nestačila přibývající auta přibývajících
klánovických obyvatel. V čí prospěch je
další znehodnocování Klánovic?!

Na jednom z veřejných webových
fór stálo v příspěvku, pochvalujícím
KC Beseda: „Osvěžující na prázdninách bylo i to, že provaření političtí
grafomani dali pár týdnů pokoj.“ Autora výroku si osobně vážím, avšak
dotčených „provařených“, ať již byl
míněn kdokoli, se musím zastat.
(Nechme stranou, že by pochvala potě-

šila i bez toho ukápnutí jedu a zjevného despektu. Ale zpátky k jádru věci.)
Važme si politické diskuse, i když se
nám nemusí líbit názorem, četností či délkou napsaného. Této zemi
i naší obci politická angažovanost spíš
chybí, než že by jí byl přebytek. Síla
společnosti netkví v jednotě názorů,
ale v její různorodosti. Projevený hlas

je vždy „přiložením ruky k dílu“, někdy
lepším, jindy zas méně šťastným.
Věcnost i kultivovanost projevu pak
je vysvědčením pro autora a dobrou
informací pro čtenáře i voliče. Který
ostatně vždy může číst jen to, co číst
chce. (Včetně tohoto textu.)

Současná koalice se neustále ohání
pravdou, transparentností a účelným nakládáním s veřejnými financemi. A realita?
Starostka nejprve nepravdivě informuje
magistrát o tom, že účastníci stavebního
řízení odmítli výstavbu multifunkčního
hřiště ve Vodojemské. Následně na truc
bývalému vedení kompletně připravený
projekt hodí do koše a narychlo vymyslí

nový v areálu fotbalového klubu. Srovnejme si oba projekty:
Vodojemská (cena cca 5 mil.) – zcela nové multifunkční hřiště (volejbal,
basketbal, streetball, malá kopaná,
tenis, nohejbal, házená, floorbal),
nové dětské hřiště a lezecká stěna.
V areálu FK (cena cca 3,5 mil) – kvůli
nedostatku prostoru se zbourá plně

funkční hřiště na nohejbal a volejbal a postaví se prakticky stejné jen
o pár metrů jinde. Reálně přibude
pouze 1 nové hřiště na badminton,
1 koš na streetball a 2 pingpongové
stoly. Nevyužitých 1,5 mil. Kč Klánovice vrátí magistrátu…

1. RMČ udělila souhlas s podnájmem
zahrady před KC Beseda bez uvedení
účelu. Díky tomu nebyla po dlouhé době
zahrada přes léto zavřená, což je určitě
dobře. Ovšem ze živých hudebních produkcí pochopitelně neměli radost okolo
bydlící občané. Podle jejich vyjádření
na FB obdržel úřad i městská policie
řadu stížností. Je smutné, že RMČ ne-

dokázala na základě toho operativně
produkci přiměřeně omezit. Podle
mého názoru k dobrému občerstvení
a hezkému posezení není NADMĚRNĚ
HLASITÁ hudební produkce nutná.
Určitě ne v obytné zástavbě a navíc každý víkend.
2. Ze zápisů ze zasedání RMČ je nepochybné, že tato se vůbec nezabývá

pravidelnou kontrolou plnění svých
usnesení! Při normálním manažerském řízení by takový bod byl zařazen
na úvod každého zasedání. Takto nemá
rada vůbec přehled, zda jsou její usnesení řádně a včas realizována, což je
zcela nepochopitelný způsob řízení MČ.

Radomír Kůla, Čas na změnu

Karel Loucký, ODS

Ferdinand Polák, ODS

Petr Šafránek, ODS

Odpověď na vyjádření pana zastupitele Šafránka v KZ 9/2019
Vážený pane Šafránku,
dovoluji si reagovat na Váš komentář
v Klánovickém zpravodaji, týkající
se rekonstrukce komunikací v ulici
Blešnovská, Sendražická atd. Zřejmě
neznáte pracovní postupy, kterými
se musíme jako úředníci magistrátu řídit, jinak byste nepoužil výrazy:
„arogance a ignorantství“.
Já jsem tuto stavbu převzal jako vedoucí odd. TV ještě tehdejšího OTV
MHMP, a to ve stadiu jistého rozkladu, způsobeného částečně vinou
zhotovitele, laxním přístupem tehdejšího technického dozoru investora, ale i zájmy tehdejšího starosty MČ
(myslím, že člena ODS…). Z tohoto
důvodu došlo k situaci, která je dnes
a my, ve spolupráci se současným
vedením MČ (která je naopak vel-

mi aktivní a snaží se v zájmu občanů o postup v této věci), urgujeme
u zhotovitele odstranění vad a nedodělků, které se na stavbě vyskytly.
Každopádně Vás upozorňuji na fakt,
že na každé stavbě se vyskytují
problémy (a jsou následně i řešeny…).
Kdyby tehdejší pan starosta netrval
nesmyslně na definitivním povrchu
z asfaltu, ale souhlasil se zámkovou
dlažbou, která byla navržena v původní PD, mohla být celá situace
o něco méně složitá a veškeré opravy
by probíhaly v daleko kratších časových intervalech.
Nevím, zda Vás uspokojí fakt, že v současné době děláme s vedením MČ pro
zdárné dokončení této stavby maximum možného, a pokud máte zájem,

velice rád Vás uvítám na některém
z kontrolních dnů, kde Vám na místě
můžeme vysvětlit všechny Vaše dotazy
či pochybnosti.
Možná byste se mohl seznámit
s názorem Vašeho stranického kolegy pana Slavomíra Jaroše, jehož
správným argumentem je, že: „kdo
přijme funkci voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, ale i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.”. Úřad
městské části je zde třetí osobou,
která se dle našeho názoru snaží
maximálně vycházet vstříc občanům
a hájit jejich zájmy.
S pozdravem
Ing. Ivo Freimann, vedoucí oddělení
TV, Odbor investiční MHMP
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Spolkový, společenský, kulturní a sportovní život
Vážení a milí členové spolků, klubů, organizací,
dobrovolníci a pracovníci místních neziskovek,
Klánovický zpravodaj vám nabízí možnost aktualizovat své veřejné kontakty a krátce představit svou
činnost. Těší mě, že vám tuto možnost a výzvu mohu zde zprostředkovat a prosím vás, abyste ji využili.
Zaslané příspěvky zveřejní Klánovický zpravodaj v listopadovém a prosincovém čísle. Poté budou
předány úřadu MČ, aby je použil pro aktualizaci sekce „Ostatní organizace“ ve složce Městská část –
organizace, spolky, sdružení na webových stránkách MČ Praha – Klánovice.
Aby byly zachovány rovné podmínky veřejné prezentace pro všechny organizace, prosím vás o dodržení následujícího návodu. Uveďte prosím údaje takto:

plný název organizace
webové stránky
Facebook, Twitter či jiné sociální sítě
poštovní adresa organizace
statutární zástupce
veřejný kontakt (e-mail, ev. telefon, datová schránka)
stručné představení vaší činnosti nebo cílů do 1000 znaků včetně mezer
1 fotka – prosím o kvalitní foto ve formátu JPEG
logo vaší organizace, pokud jej máte a používáte jej

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
Vše prosím posílejte elektronicky do 15. října, nebo do 15. listopadu 2019
na adresu kzsefredaktor@seznam.cz
Děkuji vám a na vaše příspěvky se těším,
Zita Kazdová, Klánovický zpravodaj
PS: moc mě těší zájem čtenářů i mimo Klánovice, ale dopředu se všem omlouvám – tato výzva je adresována pouze organizacím, které působí, ev. mají sídlo a hlavní činnost v Klánovicích
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Pozvánka na poslední výlov rybníka na Placinách
V sobotu 12. října se uskuteční asi na dlouhou
dobu poslední výlov našeho chovného
rybníka na Placinách. Rádi bychom na tuto
sváteční událost pozvali všechny místní
i přespolní. Výlov začne v devět hodin ráno
a proběhne za každého počasí.
Výlov rybníka je bohužel nadlouho
poslední.

INFORMACE
Horní a Dolní rybník Placiny jsou
součástí přírodní rezervace Klánovický
les. Pozemky vlastní Hl.m.Praha
a spravují Lesy hl.m.Prahy. V letech

Vzhledem k tomu, že někteří členové výboru MO Žižkov II nesouhlasili s průběhem
výlovů, pořádaných naší Místní skupinou
v předchozích letech, nadpoloviční většinou (pět proti třem) odhlasovali ukončení
chovu ryb v Klánovicích, a tak tato činnost
rybářů po pětašedesáti letech končí.
Chovný rybník byl po odhlasování vypově-

zen z nájmu a vrácen Městskému svazu rybářů Praha. Toto rozhodnutí několika málo
lidí je bohužel nevratné.

2011/2012 oba rybníky prošly celkovou
rekonstrukcí. Dolní rybník slouží jako
rybářský sportovní revír č. 401 008
ROKYTKA 1, obhospodařovaný Českým
rybářským svazem, Územním svazem

města Prahy. Na rybníce je zakázán lov
ryb v trdlišti a přívlačí. Horní rybník
slouží také k chovu ryb s každoročním
podzimním výlovem.
Zdroj: Pražská příroda

Za výbor MO Žižkov II a MS ČRS
Richard Hladík,
hospodář MO ČRS Žižkov II
a předseda MS Klánovice

Pozvánka na dětské rybářské závody
Co chystají na měsíc říjen vyznavači
Petrova cechu? Přijměte pozvání na již
tradiční akci MO ČRS Žižkov II a Místní skupiny Českého rybářského svazu.
V sobotu 19. října proběhnou na Placinách dětské rybářské závody pro registrovanou i neregistrovanou mládež.

Zapojit se mohou děti od pěti
do patnácti let. Na tuto akci jsou
přizvány i děti z dětského domova
a z Klokánku. Rybářské potřeby
budou všem zájemcům zapůjčeny a připraven je i odborný dohled
z řad našich členů.

Začátek je naplánován na devátou
ráno, registrace závodníků začíná
od půl osmé na hrázi rybníka. Ať máte
chuť se zapojit či jen přihlížet, jste srdečně zváni.
Pro závodící bude po dobu závodů
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zajištěno občerstvení zdarma. Budou podávány uzeniny přímo z udírny a jiné dobroty. Každý účastník si
bude moci odnést dvě z vlastnoručně
ulovených ryb. Pro ostatní příchozí je
občerstvení taktéž zajištěno, jak bylo
v minulých letech zvykem.
Rád bych poděkoval ÚMČ Praha Klánovice za udělené granty. Finanční
prostředky budou využity na podporu
našeho závodního družstva i pro nákup cen na závody.
Srdečně zvou
Richard Hladík, hospodář MO ČRS
Žižkov II a předseda MS Klánovice
a celý výbor MO Žižkov II

Druhý rekondiční pobyt členů Svazu
tělesně postižených
V neděli 8.9. jsme odjeli na druhý rekondiční pobyt v tomto roce, a to do hotelu Antonie ve Frýdlantu. Tento pobyt jsme mohli
uskutečnit díky přispění ing. Oubrechta firmy Klánovické Atrium.
Celý týden se nám velice vydařil, počasí
nám přálo, takže jsme využili oba bazény v areálu, prohlédli jsme s průvodcem
město Frýdlant včetně radnice, katovské
uličky i kostela.
Jedno odpoledne jsme absolvovali výlet
autobusem do Hejnice, kde jsme prohlédli
kostel včetně hrobky rodiny Clam-Gallasů, prošli jsme se po kolonádě v Libver-

dě a závěrem jsme si dali „svačinu“
na Smědavě.
Mimo tyto společné výlety vyrazil
po obědě každý podle svých fyzických
možností na kratší výlety po okolí. S celým pobytem jsme byli všichni
spokojeni.
Nyní po návratu nás čeká pravidelná
činnost, tj. pondělní cvičení na židlích a ve čtvrtek pravidelná posezení
v klubu.
Za MO Svazu tělesně postižených
Olga Paplhamová
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Akademie volného času – avízo listopadového cyklu
„Je potvrzeno: pan PhDr. Pavel Titzl kurátor antických sbírek Národního muzea, nesmírně charismatický mladý muž
ve středním věku, bude našim novým
hostem a my se máme na co těšit.“
Cyklus předznamenal stroze: Za antickými
památkami Předního východu a severní
Afriky – s přesahy do poutav<ých příběhů
míst i tamních bohatých dějinných souvislostí. Nenechte se tedy odradit suchým
názvem – zdejší památky na rozvinutou

antickou kulturu, kterou pak na dlouhá
staletí překrylo křesťanství a islám, jsou
navýsost barevné a dobrodružné téma.
Součástí přednášek bude samozřejmě
i obrázková dokumentace – a tradičně se
nabízí káva, nebo čaj…
Kvůli vytíženosti pana doktora se však musíme zatím smířit jen se souvislým cyklem 4 přednášek (máme ale přislíbeno,
že při trvalém zájmu budeme mít tímto
na co navázat).

První schůzka bude 11. listopadu, cyklus
skončíme 2. prosince 2019.
Přihlášky s detailním popisem témat
a nutných formalit budou od poloviny října k dispozici na podatelně MČ v Újezdě
nad Lesy.
Na shledanou s přáteli z Klánovic se těší
Petr Mach, za Újezdskou akademii volného času i za sebe.

Za loupežníkem DrHolcem Klánovickým lesem putoval rekordní
počet turistů. V cíli podpořili Nadační fond Světluška
V neděli 8.9. 2019 již počtvrté kráčeli
Klánovickým lesem turisté všech věkových kategorií na třetím ročníku
pochodu Za loupežníkem DrHolcem.
Počtvrté na třetím ročníku? Protože
první pochod byl pilotní - nultý ročník
v roce 2016.
Slunečné počasí nalákalo 238 účastníků
z Újezda, Šestajovic, Klánovic, Sibřiny,
Stochova, Brna, Čáslavi, Kolína, Ostravy,
Pardubic, Horní Branné, Nýrska, Liberce
a Mělníka. Letošní pochod produktově
podpořili dva silní partneři Pražská plynárenská, a.s a Madeta, a.s.

Trasy 5, 11, 25 a 50 km byly odstartovány z Újezdského muzea v budově DDM
na hlavní újezdské křižovatce, kde si přihlášení turisté mohli prohlédnout právě
probíhající výstavu „S námi nezabloudíš“
věnované 130 letům turistického značení
a časopisu Turista. V cíli v Masarykově ZŠ
v Újezdě nad Lesy obdrželi malí i dospělí
turisté pamětní list, loupežnickou medaili, sběratelské újezdské razítko a absolventskou samolepku, zakoupit si mohli
turistické známky a vizitky, pro děti byl
opět v areálu školy připraven doprovodný
sportovní program a pro všechny výtečné
domácí zeleninové a ovocné saláty.

Drholečtí turisté a organizátoři v cíli
též podpořili Nadační fond Českého
rozhlasu Světluška částkou téměř šest
a půl tisíce korun. „Pochodu se zúčastnil člen KČT a reportér Frekvence 1 Roman Hrůza i se svou rodinou.
Díky němu se informace z pochodu
dostala do rádia a na sociální sítě“
s úsměvem po úspěšné akci dodává
hlavní organizátorka Ing. Klára Zezulová z Klubu českých turistů, odbor
Pohoda Praha.
Zdroj: Ing. Klára Zezulová,
Ing. Eva Danielová
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Neděle 20. října 2019: Klánovický terénní půlmaraton! Organizační a
dopravní informace, doprovodný program
Pátý ročník již věhlasného závodu se koná
v neděli 20.10.2019. To, že je považován
za jeden z nejkrásnějších závodů podzimu,
dokazuje již nyní zcela naplněná kapacita
hlavního závodu. Běh Klánovickým lesem
se tak stává oblíbenou destinací nejen českých ale i zahraničních běžců. Na trasu
půlmaratonu a 10km se jich vydá 1500.
Letošní ročník, kromě již zmiňovaného
hlavního závodu na 21km, opět nabídne
závod na 10km, možnost zaběhnout si
půlmaraton jako štafetu 11 + 10km, běh
se psem neboli canicross a ani nejmenší
účastníci nepřijdou zkrátka. Pro ně jsou
připraveny dětské trasy v několika kategoriích. Konkrétně trasy dlouhé 60m pro ty
nejmenší a 2km jsou pro starší žáky. Děti,
které bydlí v Klánovicích, navíc mají startovné zdarma. To samé platí i pro žáky
ZŠ Klánovice. Registrace je možná online
na www.klanovickypulmaraton.cz, do poznámky stačí uvést, že dítě bydlí v Klánovicích, nebo přímo na místě v den závodu.
Děti do 6ti let, není třeba registrovat dopředu, stačí v den závodu přímo na místě.
Jejich závod začíná ve 14.50 hodin. Navíc
pro děti od 3 let, jejichž rodiče běží závod,
je přichystáno hlídání v dětském koutku.
Pro účastníky jsou pak v cíli již tradičně
připraveny výborné koláče, které dostanou
místo medailí.
Startovní čísla si závodníci mohou vyzvedávat již den dopředu, tedy v sobotu 19.10.,
mezi 16. – 20. hodinou v hale starosty
Hanzala, která i letos bude sloužit jako zázemí závodu. Čísla si zde je možné vyzvednout
i v den závodu, tedy v neděli 20.10., kdy zde
kromě registrace závodníci najdou i masáže, úschovnu, šatny a sprchy.
Co je dobré vědět, i když neběžíte – upozornění na dopravní omezení

Start závodu se koná v ulici V soudním,
to sebou nese několik dopravních omezení v podobě zákazu zastavení - ulice
V Soudním, část Mechovky, okolo nádraží
a parkoviště před halou. Průjezdná nebude
ulice V Soudním (včetně sjezdu ze Slavětínské ulice) a část Mechovky (V Soudním
- Plačická) v den závodu, tj. 20.10. od brzkých ranních hodin do cca 16 hod. V době
startu hlavního závodu (12:00) bude na nezbytně nutnou dobu pozastaven provoz
na Slavětínské ulici u semaforu (V Soudním
- Smržovská) po dobu přeběhu startujících.
Zajímavý program nejen pro sportovce
Už samotný závod nabízí skvělou podívanou – fascinující jsou obzvláště závody
se psy, které se běží v opravdu vysokém
tempu. A ten pravý adrenalin do krve nalije
hlavní závod, vítěz minulého ročníku a maratonský mistr ČR, Vít Pavlišta, bude opět
obhajovat své prvenství, v pořadí již třetí.
Pozvání přijala loni druhá žena Radka Churáňová, která mezitím zaběhla český rekord
v běhu na 24 hodin (251km).Ta se nyní chystá
na světoznámý závod Spartathlon, na jehož
trase z Athén do Sparty zdolají závodníci
trasu dlouhou 247km.
Nenechte si ujít besedu s Radkem Brunerem, nejznámějším českým ultra běžcem, který bude vyprávět o svých doslova
dechberoucích zkušenostech. Pro dobrou
náladu běžcům i fanouškům zahraje skupina Skromný Leon.
Organizátoři, jako každý rok, závodu věnují za každého dospělého běžce 10Kč
na provoz KC Nová Beseda a jejich běžeckých tréninků. Na místě najdete
i stánek Bellisek – jde o projekt Aliance žen s rakovinou prsu zaměřující se
na mladé pacientky, které procházejí
nebo prošly léčbou spojenou s nádo-

Důchodce, slušný, solventní zručný hledá
podnájem malého bytu v Klánovicích
(současný učitel německého jazyka a golfu)
tel: 739 010 661
krist.ian@seznam.cz

rovým onemocněním prsu. Na místě bude
možnost si vyzkoušet samovyšetření prsu
a téměř 20 členek se vydá na trasu.
Přijďte fandit a podpořit tak skvělou
sportovní atmosféru u nás v Klánovicích.
Těšíme se na všechny běžce i fanoušky. Podrobné informace o závodě, trasy
a časový harmonogram najdete na www.
klanovickypulmaraton.cz
Tým Tři pro zdraví

Pracující žena, 47 let, nekuřačka, hledá bydlení v Klánovicích.
‚
Případná pomoc v domě a na zahradě možná.
Začátek října jsem mimo dosah,
ale od 14.10. se těším na Vaše nabídky na tel:

604 481 211
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Do VO skladu hutního materiálu v PRAZE 9

PEDIKÚRA

přijmeme

Tereza Sucháčková
su.tereza@seznam.cz / mobil: 724 526 849
Živonínská 1630, Újezd nad Lesy – Rohožník
Využijte možnosti docházky i k Vám domů.
Po dohodě i mimo lokalitu.

SKLADNÍKA

Požadujeme:
palič.průkaz,výhodou ŘP-C, jeř., vazač. pr., VZV.

MZDA 28-32 tis. Kč

Kontakt: tel.:731 545 839,
e-mail: knourek@technimat.cz

Prodej

palivového dřeva Stupice.
volejte: 728 272 687

		 776 834 911
e-mail: pilastupice@email.cz

Hledá se Pomocný skladník
Firma v Horních Počernicích
(bývalý areál Xaverov),

hledá středně zdatného muže na pomocné práce
do skladu.
Kontakt: volnamista@sauveterre.cz
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Vaši realitní makléři pro Újezd nad Lesy, Klánovice, Šestajovice a okolí

Jsme
zkušenost
T 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek
a jeho realitní tým
Realitní služby,
jaké si přejete.

Horizont

Ing. Markéta Večerníková T 722 130 044

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad pekárek T 603 280 220

zdirad.pekarek@re-max.cz

Bc. Mirka Martínková T 724 795 781

mirka.martinkova@re-max.cz

rEZEr

VA C E

PRODEJ – ŘRD 3+kk, podlahová
plocha 95 m2, zahrádka 103 m2,
2 parkovací stání před domem
36 m2, Slunečnicová ul., Květnice

cena 13,900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

PRONÁJEM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,
ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

cena 10.000,-Kč/měsíc + poplatky

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
PRONÁJEM – komerční prostory
40 m2, Slavětínská ul., Klánovice
cena 4.990.000,-Kč
www.viladomydoubravcice.cz

PRODEJ - poslední polovina dvojdomku 4+kk
s podl. plochou 110 m2, pozemek 260 m2,
ul. Na Močidlech, Doubravčice, okr. Kolín

prod

áno

PRODEJ – bytový dům s dvanácti byty
1+1 a 2+1, plocha bytů celkem 630 m2,
suterén 140 m2, Tismice u Č. Brodu.
cena 3.990.000,-Kč

PRODEJ – zemědělská usedlost
(RD 118 m2 + stáje 200 m2), pozemek
2.415 m2, Vitice-Chotýš, okr. Kolín

cena 7.500,-Kč/měsíc
+ poplatky + odstupné

cena 20.000,-Kč/měsíc + poplatky
16.000,-Kč/měsíc + odstupné

PRONÁJEM – pozemek 835 m2
(zahradnictví), Plačická ul., Klánovice

PRONÁJEM – restauraceNováhospoda,
350 m2 + 200 m2 terasa, pozemek
921 m2, Tyršova ul., Šestajovice
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Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
t
r
v
t
č

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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PROGRAM září 2019
... jsme NADOSAH
OSTROV NADĚJE - REGINA JÄGER - Výstava měsíce
Mladá fotografka Regina Jäger ze Švýcarska ve spolupráci s Centrem Narovinu představuje fotograﬁe zachycující každodenní život
komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni. Výstava
je prodejní a potrvá do konce října.
2. 10. středa, 20:00 - Kino
PŘES PRSTY - Režijní debut Petra Kolečka (scénáře MOST!, Okresní
přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka, Zakázané uvolnění, atd.).
Česko/2019/komedie, sportovní/101 min
3. 10. čtvrtek, 20:00 - Kino
TENKRÁT V HOLLYWOODU - Devátý ﬁlm kultovního režiséra Quentina Tarantina s L. DiCapriem s B. Pittem.
USA/2019/komedie, drama/159 min/s titulky
7. 10. pondělí, 20:00 - Filmový klub
JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT - O mnohdy nelehké
životní cestě hudebníka, textaře, spisovatele, básníka, výtvarníka,
režiséra, divadelníka Jiřího Suchého natočila ﬁlm Olga Sommerová.
Česko/2019/dokumentární/102 min
9. 10. středa, 20:00 - Kino
NÁRODNÍ TŘÍDA - Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický příběh
s černým humorem.
Česko, Německo/2019/drama/91 min
8. 10. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz
Každé druhé úterý v měsíci. PubQuiz neboli hospodský kvíz je
vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět
více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních
lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party!
10. 10. čtvrtek, 15:00 - Akce
MAXIM TURBULENC - Křest nového CD vydaného k 25. výročí
vzniku kapely MAXIM TURBULENC
10. 10. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION - Blues Jam Session je akce pro všechny,
kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
13. 10. neděle, 16:00 - Kino
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON- Blízké setkání třetího
druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém
ﬁlmovém dobrodružství.
Velká Británie, USA, Francie/2019/animovaný, dobrodružný, komedie

14. 10. pondělí, 20:00 - Kino

PARAZIT - Originální černá komedie s prvky thrilleru, dramatu i satiry
odehrávající se v současné Jižní Koreji.

Jižní Korea/2019/drama, komedie, thriller/132 min/s titulky
15. 10. úterý, 20:00 - Divadlo

POLIB TETIČKU, ANEB NIKDO NENÍ BEZ CHYBY - Brilantně napsaná anglická komedie s Janem Čenským v hlavní roli!!!
16. 10. středa, 20:00 - Kino

PRAŽSKÉ ORGIE - Film Ireny Pavláskové podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy, Phillipa Rotha. Česko/2019/drama,
erotický /112 min

17. 10. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI? - Pokračování osudů rodiny
Verneuilových. Francie /2014/komedie/97 min/ s dabingem
Zvýhodněné vstupné pro seniory 60 Kč
17. 10. čtvrtek, 19:00 - Přednáška

OMÁN - Poznejte místní unikátní kulturu, tradiční architekturu, přírodu
a přátelské obyvatele. Přednáší: Tomáš Hájek

20. 10. neděle, 16:00 a 21. 10. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti

KVAK A ŽBLUŇK - DVA KVAMARÁDi - Veselé i poučné příběhy dvou
žabích kamarádů Kvaka a Žbluňka. Představení je volně inspirováno

knihami Arnolda Lobela. Pohádka s písničkami a povídáním o ročních
obdobích. Hraje: Divadlo Cylindr
21. 10. pondělí, 20:00 - Kino

AD ASTRA - Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční soustavy, aby
zastavil hrozbu pro veškerý život na Zemi.

USA/2019/sci-ﬁ, thriller, dobrodružný/123 min/s titulky
23. 10. středa, 20:00 - Kino

STAŘÍCI - Atypická road movie o dvojici bývalých politických vězňů

(J. Schmitzer, L. Mrkvička), kteří se navzdory všem omezením a překážkám bijí za spravedlnost.

Česko, Slovensko/2019/drama, road movie
BĚH S BESEDOU -Sledujte naše webové stránky

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz.
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, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10.2. 2012 pod číslem E 12804. Číslo vydání: 10/2019. Vydává Městská část Praha – Klánovice,
U Besedy 300, 190 14 Praha 9, tel. 281 960 216, IČO 00240281. Redakce: Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz . Příjem a zpracování inzerce: Úřad MČ Praha – Klánovice , U Besedy 300, 190 14 Praha 9, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.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. Titulní stránka foto Radomír Kůla. Ostatní foto
Radomír Kůla, autoři příspěvků a archiv KZ. Graﬁcká úprava a tisk TISKÁRNA GRAFOTECHNA +. Náklad 14000 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném
prodeji cena 10Kč. Elektronická verze KZ na https://www.praha-klanovice.cz/

Uzávěrka dalšího čísla je 15. října 2019.
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Kaleidoskop - tržiště pozvánek z Klánovic a okolí
ŘÍJEN 2019
Dny seniorů na Žofíně
pátek 4. - sobota 5.10. od 10 hodin
Pořádá: Život 90, https://www.zivot90.cz/cs
Pozvánka a informace na webu MČ Praha Klánovice
https://www.praha-klanovice.cz
proklikem „Volný čas“ - „Kalendář akcí“
Výstava „Ovoce a zelenina“
Kdy: pátek 4.10. - sobota 5. 10., různé časy
Kde: Staroújezdská 495, Újezd nad Lesy
Pořádá: ZO Českého zahrádkářského svazu Újezd nad Lesy
„Běh pro střechu nad hlavou“ v Horních Počernicích
Kdy: sobota 5. 10. od 10.00 hodin
Kde: Azylový dům Křovinovo náměstí 11/16, H.Počernice
Pořádá: Středisko křesťanské pomoci H.Počernice
www.skphopo.cz/beh
Komentovaná vycházka za osobnostmi Úval
Kdy: sobota 5. 10. od 14.00 hodin
Kde: Úvaly, sraz před vlakovým nádraží Úvaly
Pořádá: Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
Les plný zvířátek
neděle 6.10. od 14 do 16 hod, pozvánka v KZ

Pořádají: spolky, obec a ZŠ Šestajovice
Jaroslav Hutka v Úvalech
Kdy: pátek 18.10. od 18.00 hodin
Kde: Centrum „Pětašedesátka“, Riegrova 65, Úvaly
Pořádá: Komise pro kulturu Rady města Úvaly
Dětské rabářské závody
sobota 19.10., registrace od 7:30, začátek v 9 hodin
článek s pozvánkou v KZ
Den za obnovu lesa
sobota 19.10, od 10 do 17 hodin
článek s pozvánkou v KZ
Klánovický půlmaraton
neděle 20.10., pozvánka v KZ
Svátek 28. října v Klánovicích
pondělí 28.10. v 16 hodin
pozvánka v KZ

Výlov Placiny
sobota 12.10. od 9 hodin
článek s pozvánkou v KZ

Nezapomeňme!

ŠestajkyFEST - „co bylo zároveň nesmělo být do r. 1989“
Kdy: sobota 12.10. od 14 hodin
Kde: prostor u Nové Hospody a ul. Tyršova v Šestajovicích

Kde: Forum Karlín

benefiční koncert pro Paměť národa
Kdy: pondělí 28.10. od 20:00 hodin
Pořádá: Post Bellum, o.p.s.
https://www.nezapomenme.cz/

