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Rada městské části:
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l schválila výměnu tří dveří
v ZŠ v Smržovské 1 a injektáž
tří stěn pro dokončení sanačních
prací na snížení vlhkosti v šatnách
l v souladu s usnesením
zastupitelstva souhlasila
s projektem zón placeného
stání v jižní části Klánovic

Tajemníkem
klánovického úřadu
je Petr Vilgus

vypracovaným spol. M.O.Z. Consult
s.r.o. a jeho realizací
l potvrdila závěry výběrové
komise na vyhotovení zakázky
studie zadržování dešťové vody
společností TIMAO
l souhlasila s odvoláním proti
rozhodnutí na dělení pozemků
na Přímském náměstí
l souhlasila s odvoláním proti
rozhodnutí, jímž se schvaluje
stavební záměr bytového domu
Klánovické terasy na Slavětínské
Kompletní zápisy na obecním webu

Volby v Klánovicích v roce 2020
V Klánovicích letos probíhají pouze jediné volby, a to
do Senátu Parlamentu ČR. Jsme Volební obvod č. 24 – Praha 9.

I. kolo voleb:
pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Pokud se bude konat II. kolo, pak v termínu:
pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Volební místnost: Masarykova základní škola Klánovice.
Oficiální seznam kandidátů naleznete na webu Českého statistického
úřadu volby.cz, voliči jej obdrží v obálce s volebními lístky a k dispozici
bude také ve volební místnosti.

Prosím, pozor: informace vycházejí z údajů, které byly platné
v momentu uzávěrky. Pokud se v mezidobí výrazně změní průběh
a termíny kvůli koronakrizi a aktuálním změnám zákonů a vyhlášek,
budou voliči informováni obvyklými cestami – na webu, facebooku,
v letáku v poštovních schránkách a na vývěskách.
Zita Kazdová, zdroj: ÚMČ Praha‑Klánovice

Pozvánka na zastupitelstvo:
Srdečně Vás zveme na

zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice,
ve středu 23. září 2020 od 18 hodin, v jídelně základní školy.
Změna vyhrazena. Sledujte obecní webové stránky.

V krátkém rozhovoru představujeme
čtenářům Klánovického zpravodaje
nového tajemníka našeho úřadu.

V

aše jméno bylo zveřejněno v dubnovém Zpravodaji, výběrové řízení,
v němž se na Vaší osobě jako na nejlepším kandidátovi shodla celá
výběrové komise, bylo zmíněno v květnovém Zpravodaji. Jako tajemník
na klánovický úřad nastupujete ale až během prázdnin. V čem byl zádrhel?
Problém byl v tom, že paní starostka několik měsíců musela čekat
na souhlas ředitelky magistrátu s mým jmenováním. Šlo o to, že jsem
řadovým zastupitelem v Praze 8 a zatímco já a vedení Klánovic jsme v tom
neviděli problém, magistrát to měl za konflikt zájmů. Šlo o férový střet
dvou právních výkladů zákona. Téma jmenování Petra Vilguse tajemníkem
v Klánovicích se dostalo až k vedení ministerstva vnitra, kde po několika
posudcích rozhodli v náš prospěch.
S jakými zkušenostmi na náš úřad přicházíte?
Řadu let jsem se živil jako živnostník, později jsem nastoupil na ministerstvo
vnitra, učil jsem na několika univerzitách. Čtyři roky jsem byl místostarostou
Prahy 8, zastupitelem jsem dlouhých 14 let. Zabýval jsem se rekonstrukcemi
zanedbaných míst – Palmovky či Florence a organizací dopravy. Také jsem
zahájil aktivní přístup ke komunikaci s občany a s jejich zapojováním
do rozhodování. 20 let se pohybuji mezi magistrátními politiky a úředníky
a mohu klánovické politické reprezentaci pomoci otevřít řadu dveří. A kromě
toho jsem si loni udělal řidičák na náklaďák a traktor, nyní dokončuji
rozšíření na kamion a autobus. Takže nyní zvládnu řídit úřad i zetor :-)
Do Klánovického lesa jsem od malička jezdil na chalupu a v Klánovicích
dodnes bydlí můj tatínek.
Jaká je Vaše koncepce řízení úřadu a s čím v Klánovicích začnete?
Důležitým úkolem je dát zaměstnancům jistotu. Musí vědět, že budu
za nimi stát i v případě nějakých tlaků a konfliktů. Chci s paní starostkou
a radními mluvit o struktuře úřadu. Scházíme na pravidelných poradách,
mluvíme o problémech, sdílíme informace o tom, s kým jsme se setkali
a jaká témata byla řešena. Vzájemná informovanost je velmi důležitá.

Foto: zewlakk

l schválila rekonstrukci toalet
v nejstarší části MŠ, které se
z části hradí z daně z příjmů 2019

Představujeme

F o t o t i t u l n í s t r a n y: č m e l á k r o l n í n a k v ě t u l o p u c h u v k l á n o v i c k é m l e s e – s t u d i o m a r c u s ; tat o s t r a n a : s t u d i o m a r c u s

Slovo
Slovostarostky
starostky

Z Městské části

Vzal jsem si na starost facebookovou stránku městské části a chtěl bych
všechny občany pozvat k tomu, aby nás začali sledovat. Zejména bych chtěl,
aby byli klánovičtí občané se svým úřadem spokojeni, aby měli pocit, že jejich
názor není ignorován a že důležité věci se řeší a jdou správným směrem.
Těším se na spolupráci jak se zaměstnanci, tak s obyvateli Klánovic
a okolních obcí. Na shledanou na úřadě.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdaru.
Zita Kazdová

Slovo starostky
(Pokračování ze strany 2)
Naším cílem je to, aby změny
byly dotaženy do konce
a zahojily se dlouho neřešené
problémy z minulých let.
Ovšemže to není jednoduché
a velice děkuji všem, kteří nutné
změny vítají.
Mně i kolegům z rady a úřadu
pomáhá solidarita, kterou nám
projevujete. A věřte, že přes
obtíže a značnou opoziční nevůli,
je naším cílem narovnat to,
co bylo v minulosti pokřivené
a vymanit Klánovice z letitých
vlivových sítí.
Nemohu nepřipomenout, že
v září vstupujeme do nového
školního roku a ten je, stejně jako
chod celé společnosti, zatížený
mnoha otazníky v souvislosti
s měnícími se opatřeními státu
při epidemii COVID 19. Prosím,
abyste sledovali vývěsky úřadu,
webové stránky, či facebook
městské části, najdete tam
všechny aktuální informace.
Týká se to i organizace voleb
do Senátu PČR, jejichž první
kolo je prozatím ohlášeno na 2. až
3. října 2020.
Ráda bych vás na závěr pozvala
na dvě akce, které se již
tradičně konají ve spolupráci
s naší městskou částí: Veletrh
kroužků, letos jubilejní desátý
a Zábavné odpoledne s hasiči
spojené s oslavami 90. výročí
založení Sboru dobrovolných
hasičů v Klánovicích.
Přeji vám všem, se zvláštní
a sympatickou vzpomínkou
na školáky a především
na prvňáčky a jejich rodiny, vlídný
vstup do nového školního roku
a co nejpříjemnější září!
vaše starostka
Zorka Starčevičová
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Co vás zajímá

Co vás zajímá

Opravy klánovických ulic
Jestli je už mnoho let něco kamenem úrazu, pak
jsou to rekonstrukce klánovických komunikací…

P

Parkovací

rojekt oprav ulic se táhne už od 90. let minulého století a jednotlivé fáze
nejsou designově sladěné. Některé ulice jsou s asfaltovým povrchem, jiné
v zámkové dlažbě, někde je uliční prostor řešený „velkoměstsky“ s chodníky
a obrubníky, jinde „vesnicky“ bez těchto prvků. Kvalita prací kolísá
s ohledem na to, která firma a kteří konkrétní zhotovitelé zde pracují.
Městská část zde bohužel, stejně jako běžný občan, není objednatelem
stavby a má velmi omezené možnosti ovlivnit průběh stavby.
Pojďme si shrnout, co podstatného se podařilo v posledních dvou letech.

zóny

K probíhající rekonstrukci komunikací III. třídy „1. části 0003. etapy“, tedy
oblasti ulic Blešnovská, Lovčická, Sendražická, jsme se dostali po volbách
v listopadu 2018. V té době bylo proinvestováno hrozivých 15 milionů korun
na vícepracech, které v rozporu s pravidly nebyly investorem schváleny. Tuto
krizi odblokovala až výměna aktérů na straně investora i zhotovitele.
Podařilo se nám tvrdým vyjednáváním prosadit změny projektantských omylů,
které minulé vedení neřešilo – např. přeložky sloupů veřejného osvětlení, které
byly umístěny doprostřed chodníků, snížení výšek
obrubníků nebo zrušení několika ostrůvků.
Podařilo
Součástí projektu výše uvedené etapy byla i ulice
se nám tvrdým K Rukavičkárně. Zděděný projekt však zcela
nerespektoval kořenový systém lipové aleje,
vyjednáváním
kdy většina lip by nepřežila, o čemž nás, občany,
prosadit změny předchozí vedení radnice zapomnělo informovat.
projektantských To jsme razantně odmítli a prosadili jsme, že musí
být vypracován nový projekt, šetrný k stávající aleji
omylů, které
a ke spokojenosti občanů.

Co je nového po prázdninách
V předchozích číslech jsme psali o aktuálním projektu parkovacích zón.
Připomněli jsme, že debata o parkování se zde vede již dvacet let. Vzbuzuje
emoce, ale řešení nepřináší. Přinese ovoce práce současné radnice?

Co si Klánovice slibují
od zón?

Zejména méně přespolních aut
parkujících celý den v našich
ulicích, menší problémy s ranní
špičkou a více bezpečnosti (nejen)
v oblasti školy. Nebojujeme
proti Středočechům. Jsou to naši
sousedé, respektujeme je a vítáme
jejich cesty přes Klánovice.
4
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Rozumíme tomu, že využívají
komfortní spojení s Prahou pomocí
železnice a chceme je dále podpořit
ve využívání veřejné dopravy.

připravovaná studie na přestupní
bod vlak– bus. Hledáme cestu, jak
zrychlit výjezd autobusů od nádraží
na Slavětínskou.

Podporujeme
více autobusů k nádraží

Odstavná parkoviště?
Mimo obce!

Proto už od jara jednáme
s organizací ROPID a Integrovanou
dopravou Středočeského kraje
o zvýšení počtu spojů jedoucích
z kraje na naše nádraží. Nadějně
se vyvíjí debata o pravidelném
spojení do Jiren. Hledáme cesty
pro odstavy dalších autobusů
na nádraží a zvýšení komfortu
cestujících a řidičů, což řeší

Slibujeme si méně
přespolních aut
parkujících celý den
v našich ulicích,
menší problémy
s ranní špičkou
a více bezpečnosti.

Podporujeme stavbu kapacitních
P+R u těch zastávek vlaku, které
jsou mimo obce, případně protažení
levnějšího „pražského“ jízdného
až na nejbližší zastávku vlaku, kde
je komfortní přestup. Tato témata
zazněla i na klánovickém jednání
s primátorem.

minulé vedení
neřešilo.

Vím, jak místní obyvatele potrápila oprava ulice
Blešnovská. Zastaralý projekt, který neodpovídal
realitě, nevhodný materiál a mizerně odvedená
práce způsobily, že se zde práce dlouho táhly. Administrativní vyřízení změn
stavby před dokončením u dotčených správních orgánů je také časově velice
náročné. Moc děkuji pověřenému řediteli odboru investičního MHMP,
novému vedení stavby i stavebnímu dozoru za to, že se toto podařilo změnit
a stavbu v rámci možností poměrně dobře dokončit.
Upřímně děkuji všem občanům za trpělivost. Vím, že to bylo těžké
období, ale uvedené změny byly nutné. Zorka Starčevičová, starostka

Anketa o parkování

Na anketní otázky odpovědělo
87 respondentů. Děkujeme všem,
kteří jste odevzdali vyplněnou
anketu. Výsledky budou zahrnuty
do procesu připomínkování
a předány projektantovi.
Všechny informace, včetně
historie projektu najdete na webu
městské části v rubrice Doprava –
dokumenty.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Foto: studio marcus

ada městské části Praha
‑Klánovice splnila usnesení
zastupitelstva a nechala
dopracovat projekt parkovací
zóny. Místostarosta pro dopravu
MUDr. Jiří Bek odeslal žádost
na magistrát, konkrétně
náměstkovi primátora pro dopravu
Adamu Scheinherrovi a řediteli
odboru dopravy Liboru Šímovi.
V momentu uzávěrky jsme neměli
informaci o tom, kdy zóny budou
vyznačeny a kdy vstoupí v platnost
– proces trvá nejméně tři měsíce.
Jakmile to budeme vědět, sdělíme
informaci občanům obvyklými
cestami přes facebookovou stránku,
web a Zpravodaj.

Foto: studio marcus

R

Aktuálně
Otazníky nad mostem

R

ozpaky
mohou
způsobit
detailní záběry
konstrukce
mostu, který
spojuje Klánovice s Újezdem
nad Lesy. Jsou na nich vidět
porušení jak betonového těla
mostu, tak pat pilířů.
Most vede nad vlakovou tratí
a na obou stranách kolejí jsou
pěšinky pro chodce a cyklisty.
Most prošel hlavní prohlídkou
11. 12. 2018 a z té vyšel
požadavek na provedení
diagnostického průzkumu
do pěti let. Běžná prohlídka mostu
byla provedena 18. 7. 2019
a stav byl hodnocen následovně:
spodní stavba III – dobrý, nosná
konstrukce IV – uspokojivý,
použitelnost IV – omezeně
použitelné. Stav tedy není
havarijní, ale most potřebuje
generální rekonstrukci.
Starostka Zorka Starčevičová
jedná v této věci s náměstkem
primátora pro dopravu Adamem
Scheinherrem a s Technickou
správu komunikací (TSK
Praha). Žádá o provedení
diagnostického průzkumu
a zahájení procesu snížení
nejvyšší povolené zatížitelnosti
mostu. Také žádá o kontrolu
odpadávajícího betonu
a provedení bezpečnostních
opatření do doby rekonstrukce.
Zároveň chce vyřešit křižovatku
u zastávky autobusu Smiřická,
protože stávající nájezd na most
má příliš ostrý úhel, což především
komplikuje pohyb autobusů.
Informace z MČ Praha-Klánovice
zpracovala Zita Kazdová

Rekonstrukci ulice Sendražická jsme „zdědili“ a až vyměnnou osob u investora
i zhotovitele se projekt podařilo dotáhnout.
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Zprávy z úřadu

N

a začátku srpna se starostka
Zorka Starčevičové, radní Pavel
Jaroš a tajemník Petr Vilgus setkali
na pracovním jednání s náměstkem
primátora Petrem Hlubučkem.
Hlavním tématem jednání byl
Dům Integrovaného záchranného
systému (IZS). O projektu jsme
opakovaně psali v Klánovickém
zpravodaji, tedy pro připomenutí:

Výstupem schůzky s panem
náměstkem je, že Praha projekt
podporuje a že je připravena
do něj investovat. Projekt je nyní
finalizován, debata poběží ještě
o počtu krytých parkovacích míst pro
policii a hasiče, případně o využití
obnovitelných zdrojů energie pro
snížení provozních nákladů.

Zahájení stavby

Podle současného harmonogramu,
včetně soutěže na stavební zakázku,
by měla být stavba zahájena
v roce 2022. Proto se již rozbíhá

Pražský
primátor
v Klánovicích

Hasiči a údržbáři se budou stěhovat. Proto se již rozbíhá debata, z níž by měl vyjít
návrh na smysluplné a dlouhodobě udržitelné využití pozemku vedle úřadu.

Žádost o jednání
se Středočeským krajem

V pátek 14. srpna 2020
navštívil Klánovice
pražský primátor
Zdeněk Hřib. Témata
k debatě byla jasná:
doprava a investice.

Dopravní témata

V dopravě byly prioritou přeložka
silnice I/12, silniční obchvat
Prahy mezi dálnicemi D1 a D11,
přeložka silnice II/101 (tzv.
aglomerační okruh), odpor
k plánu Středočeského kraje
na Klánovickou spojku, dále odpor
k velkokapacitnímu parkovacímu
domu na nádraží Praha‑Klánovice,
parkovací zóny, též jednoznačná
podpora zlepšení autobusové
dopravy do a ze Středočeského kraje
a podpora bezmotorové dopravy
a bezpečnosti provozu.

Investice

ZÁŘÍ 2020

novou hasičárnu se záchrankou,
policejní služebnou a prostory pro
údržbu. Požádali jsme o podporu
studie na budoucí podobu
přenádražního prostoru a točny
BUS u klánovického nádraží. Jejím
smyslem je koncepční příprava
rekonstrukce celého prostoru
od nádraží, přes autobusovou točnu,
až ke křižovatce u zastávky Smiřická.

Podpora od Prahy

Společný dům pro hasiče, policii a záchranku je
pro Klánovice důležitý kvůli zkrácení dojezdu
všech urgentních a život zachraňujících služeb.
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Civilní svatby
jednodušeji?

debata, z níž by měl vyjít návrh
na smysluplné a dlouhodobě
udržitelné využití pozemku
současné hasičárny a budov
údržbářů vedle úřadu.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Jako investiční priority paní
starostka Zorka Starčevičová a pan
místostarosta Jiří Bek připomněli
zdlouhavé opravy komunikací,

F o t o : s t u d i o m a r c u s ; s v at b a : s t o k s s n a p / p i x a b ay; PETR s OUKUP

Dům Integrovaného
záchranného systému
v Klánovicích má
podporu hlavního města.

jde o budovu, která má vyrůst
na Slavětínské, na hranici Klánovic
a Šestajovic. Svůj domov zde najdou
klánovičtí hasiči, městská policie
a zdravotní záchranka společně
s údržbou pořádku a zeleně. Pro
Klánovice je projekt důležitý
zejména kvůli zkrácení dojezdu
všech urgentních – a mnohdy
život zachraňujících – služeb.
Dosud k nám zajíždějí většinou
ze základny na Černém Mostě.

F o t o : Fa c e b o o k MČ p r a h a- k l á n o v i c e , s t u d i o m a r c u s

Naši radní
na magistrátu

Zprávy z úřadu

Pan primátor byl požádán, aby při
jednání se Středočeským krajem
– stávající i budoucí politickou
reprezentací po volbách v říjnu
letošního roku – podpořil všechny
kroky k tomu, aby se obyvatelům
kraje vyplatilo cestovat do Prahy
veřejnou dopravou (rozšíření
pražského tarifního pásma do kraje
až k nejbližšímu přestupnímu bodu
s P+R, koncepční a rychlý rozvoj
P+R mimo Prahu, zvýšení komfortu
na přestupních bodech mezi
autobusovou a železniční dopravou).

Závěrem

Pan primátor také navštívil bývalou
golfovou klubovnu v Klánovickém
lese. Za účast v debatě s panem
primátorem děkujeme i starostce
MČ Praha‑Koloděje, paní Angele
Morávkové.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Povedlo se
Nové zábradlí
u Haly starosty
Hanzala

Starostové pražských
městských částí chtějí
lidem usnadnit uzavření
občanského sňatku.

Z

jednodušení se týká především
výběru místa a termínu svatby,
zůstává podmínka přítomnosti
matrikáře, jímž může být
zastupitel, který složí matriční
zkoušky. K návrhu se připojily
i Klánovice. Upravený návrh čeká
pravděpodobně na podzim druhé
čtení v Poslanecké sněmovně.
Zita Kazdová

Porušená
smlouva
Pořadatelky klánovických
trhů na svém Facebooku
oznámily, že od září se
jejich trhy budou konat
pod jinou obchodní
značkou v Šestajovicích.

N

a pořádání trhů v Klánovicích
mají pořadatelky s městskou
částí Praha-Klánovice uzavřenou
smlouvu do konce roku 2020.
Nový nájemce, který vzejde
z výběrového řízení, tedy může
nastoupit až od roku 2021. Takže
pokud nebude smlouva ze strany
pořadatelek dodržena, budeme
hledat dočasného provozovatele.
Vedení MČ Praha-Klánovice

Rozbité zábradlí u sportovní
haly je již minulostí.
V týdnu před prázdninami
bylo dokončeno nové zábradlí
na venkovním schodišti Haly
starosty Hanzala.
Petr Soukup, radní

Poděkování

R

ádi bychom touto
cestou poděkovali Sboru
dobrovolných hasičů Nové
Jirny, jmenovitě starostovi
sboru panu Milanu Novotnému za
zapůjčení přístroje ULTRASONIC
CLEANER AIRCLEAN G‑ECO
pro ozonizaci prostor Haly
starosty Hanzala v Klánovicích
po běžeckých závodech a před
zahájením činnosti příměstských
táborů.
Za tuto pomoc děkují
zaměstnanci sportovní Haly
starosty Hanzala
Karel Zajac a Ivana Handlová

ZÁŘÍ 2020
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Z Městské části

Jak jsme již informovali,
provozovatelky kulturního
centra Nová Beseda
se rozhodly předčasně ukončit
smlouvu. Z toho důvodu vznikla
komise koaličních i opozičních
zastupitelů, která připravila zadání
soutěže na nového provozovatele.
Během prázdnin radnice zveřejnila
záměr pronajmout od 1. 1. 2021
nebytové prostory v Kulturním
centru Beseda včetně přilehlého
parku na hlavní ulici Slavětínská.
Výběr z podmínek soutěže:
l Doba pronájmu bude
stanovena na dobu určitou
v rozmezí 4–6 let s právem opce
na stejnou dobu, na kterou bude
smlouva sjednána.
l Nájemné bude stanoveno
na 100 Kč ročně.
l Nájemce bude oprávněn
spolupracovat při provozování
KC Beseda s třetí osobou (např.
zajištění provozu kavárny, apod.).
l Poskytnutá finanční podpora
na plnění veřejné služby
nájemcem se předpokládá ve výši
400 000 Kč ročně. Nájemce bude
povinen zajistit si pro provoz
KC Beseda dodatečné zdroje
financování v minimální výši
200 000 Kč ročně.
Kompletní informace k Záměru
pronájmu nebytových prostor
v KC Beseda najdete na webu
MČ Praha‑Klánovice.
Pokud vás nabídka zaujala,
doručte svůj záměr nejpozději
do 30. září 2020 do 12:00 a to
na podatelnu, nebo poštou,
nebo datovou schránkou
na Úřad MČ Praha‑Klánovice,
U Besedy 300, 190 14.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

8

ZÁŘÍ 2020

Komise pro životní prostředí

Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů
zajišťovaný MHMP v MČ Praha-Klánovice.

Záhon u klánovického nádraží
a pozvání na společný úklid

BIO VOK
KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD
BIO VOK bude přistaven v určeném
termínu na max. 3 hodiny.
BIO VOK je určen pouze pro
trvale hlášené občany v Praze.
Druh sbíraného bioodpadu:
komunální bioodpad
(především ze zahrad - listí,
tráva, větve, neznečištěná
zemina, případně kuchyňský
bioodpad rostlinného původu).
26. 9. 2020
9:00 – 12:00

VOK
KONTEJNERY NA
OBJEMNÝ ODPAD

Při příchodu na vlak nelze

na nástupišti přehlédnout štěrkový
„záhonek“, který plynule navazuje
na protihlukovou gabionovou zeď.
Patří Správě železnic (dřívější název
Správa železniční dopravní cesty
SŽDC), která při opravě nádraží
měla zřejmě představu, že se štěrkový
záhonek ke gabionové zdi dobře
hodí. Příroda je ale mocnější než představy nejmocnějších. Z původního
štěrkového záhonu se tak postupně vyvíjí záhon divoce rostoucího plevele,
který se snadno uchytí i v malých štěrbinách mezi kameny.

VOK bude přistaven v určeném
termínu na max. 4 hodiny.
VOK je určen pouze pro trvale
hlášené občany v Praze.
Do VOK lze odložit: starý
nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

Dohoda se Správou železnic

Komise životního prostředí si proto vzala za úkol změnit názor Správy
železnic a pokusit se ji přesvědčit, aby záhonek smysluplně nechala ozelenit.
Po více než roce marných mailů, telefonátů a schůzek s různými zástupci
Správy železnic jsme si uvědomili, jak nelehký úkol jsme na sebe vzali.
Jednání s tak obří státní organizací připomíná dobývání opevněného hradu.
S pomocí paní starostky jsme nakonec zaútočili přímo na hlavu organizace,
což konečně přineslo dlouho očekávaný úspěch. Dohoda zní, že Správa
železnic nakoupí a přiveze požadované odolné stálezelené okrasné rostliny
typu Skalník Dammerův a my zajistíme vysázení a údržbu.

19. 9. 2020
9:00 – 13:00
l Přímské náměstí
l Všestarská x Jeníkovická ul.

l Lovčická x Malšovická ul.
l Přímské náměstí

13:00 – 16:00
l V Jehličině x Šlechtitelská ul.
l Želkovická x V Cestkách ul.

11. 10. 2020
13:00 – 16:00
l Medinská x Smiřická ul.
(u bytových domů)
l Dobřenická x Voňkova ul.
25. 10. 2020
13:00 – 16:00
l Lovčická x Malšovická ul.
l Přímské náměstí

17. 10. 2020
9:00 – 13:00
l Medinská x Smiřická ul.
(u bytových domů)
l Kuchařská x Aranžerská ul.
(u stanoviště tříděného odpadu)
28. 11. 2020
9:00 – 13:00
Přímské náměstí
l Všestarská x Jeníkovická ul.
Po naplnění kontejnerů před
koncem doby přistavení dojde
k jejich výměně.

l Lovčická x Malšovická ul.

U kontejnerů je po celou dobu
přistavení přítomna obsluha, která
monitoruje naplňování kontejneru
odpadem.

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.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
a potravinářských olejů bude
3. 11. Informace v příštím čísle.
informace poskytla
Ing. Magdaléna Jandová
ÚMČ Praha‑Klánovice

14. 11. 2020
9:00 – 12:00

Přijďte na brigádu!

Výsadbu plánujeme realizovat
na podzim a k tomu je potřeba
záhonek předem připravit
a vyčistit.

Foto: redakce; pozvánka: kžp

KC Beseda k pronájmu!
Zájemci, hlaste se
do 30. září 2020.

Kontejnery 2. pololetí 2020:

Foto: studuo marcus

Výzva
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Hledáme proto dobrovolníky,
kteří by nám v sobotu 19. září
2020 v 9:00 přišli pomoci
s úklidem záhonku a okolí.
Jedná se o hlavní podzimní
úklidový den v rámci
celorepublikové akce Ukliďme
svět – Ukliďme Česko, které
se Klánovice již minulý rok
úspěšně účastnily.

Ukliďme

Klánovické nádraží
19. září 2020
Sejdeme se v 9 hodin
na nádraží Praha-Klánovice.
Pytle zajištěny,
nezapomeňte na rukavice, pevnou
obuv a zahradnické nářadí!
Bubenikova.Klanovice
@gmail.com

Zdeňka Bubeníková

Dobrovolníci,
hlaste se prosím na adrese:
bubenikova.klanovice@gmail.com, nebo přijďte rovnou na klánovické
nádraží. S sebou si přineste zahradní rukavice a nářadí na vykopávání plevele.
Pytle na plevel a odpadky budou k dispozici. Těšíme se na setkání s vámi.
Zdeňka Bubeníková, Komise pro životní prostředí

Volíme senátora

N

a začátku října se uskuteční
volby do Senátu PČR. První
kolo se koná v pátek a v sobotu
2. a 3. října, případné druhé kolo
pak 9. a 10. října. V „našem“
volebním obvodu se můžeme
těšit na souboj o mandát, který
loni v dubnu, v doplňovacích
volbách, získal David Smoljak
(STAN). Tento senátor za Starosty
a nezávislé jde do obhajoby navíc
s podporou Pirátů a TOP 09.
Podle dostupných informací se
o senátorské křeslo dále uchází:
Eduard Stehlík (ODS, KDU‑ČSL),
Václav Krása (Trikolóra), David
Pavlát (ČSSD), Pavel Franěk
(KSČM), Vítězslav Novák (SPD)
a Vladimíra Vítová (Aliance
národních sil).
Jiří Karban

Rozloučení
Tajemník úspěšných
starostů odešel

Ž

ivot bývá někdy krutý
a nespravedlivý. Dne 7. července
2020 náhle a zcela nečekaně,
doslova uprostřed práce,
zemřel pan Ing. Stanislav
Dušek, tajemník klánovického
místního úřadu v období let 1998
– 2011. Výrazné úspěchy, které
v té době Klánovicím na politické
a finanční úrovni přinášel zejména
pan starosta Oldřich Hanzal,
pan tajemník Stanislav Dušek
se svým týmem organizačně,
administrativně a technicky
prováděl. Úřad městské části
pod jeho vedením pracoval
výkonně, odborně a profesionálně.
Ve věku nedožitých 73 let tak
odešel druhý ze sehraného
tandemu hlavních strůjců
mohutného a všestranného
rozvoje Klánovic, který započal
na přelomu tisíciletí. David Dušek

ZÁŘÍ 2020
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Jaký bude letošní školní rok?

Jarní termín jsme museli
z důvodů nouzového stavu
zrušit. O to více se těšíme
na termín podzimní!
Vítání nových klánovických
občánků se bude letos konat
v pátek 23. a 30. října, vždy
od 17 hodin. Místo bude
ještě upřesněno na základě
počtu přihlášených a aktuální
epidemiologické situace.
S ohledem na případný nepříznivý
vývoj epidemie koronaviru si
vyhrazujeme možnost akci zrušit,
případně omezit počet účastníků.
Pokud jste rodiči dětí narozených
od 1. 7. 2019 (výjimečně
i starší), spojte se prosím co
nejdříve s Úřadem městské části
Praha‑Klánovice.
Potřebujeme od vás tyto údaje:
l jméno a příjmení dítěte
l datum narození dítěte
l adresu trvalého bydliště
a případnou kontaktní adresu,
pokud se liší
l jména a příjmení rodičů
l počet osob z vaší rodiny,
které se obřadu zúčastní
l kontaktní telefon a e‑mail
Rodiče dětí obdrží pozvánku
s přesným datem a místem konání
této akce.
Děkujeme a těšíme se na vás.
Kontakt: Alena Slezáková, tel:
281 962 264, mail: slezakova
@praha‑klanovice.cz
MČ Praha‑Klánovice

ZÁŘÍ 2020

Máme připravenou „normální“ a „krizovou“ variantu,
říká Michal Černý, ředitel Klánovické školy.

J

aro 2020 bylo pro české školy,
děti i jejich rodiče velmi neobvyklé.
Všichni doufáme, že nový školní
rok zahájíme v úterý 1. září
v relativně normálním módu.

Manuály z ministerstva

Pohádkové babičky
a dědové, ozvěte se!

problémy se účastnit, abychom
mohli sehnat nějakou podporu.
Nemělo by se už ale stát, že se děti
nebudou účastnit z jiných důvodů
než technických. I takoví se v naší
škole našli…

Zda se sejdeme tradičně na dvoře,
Zkušenosti z nouzového stavu
nebo žáci půjdou rovnou
V době dálkové výuky jsme získali
do tříd, to se teprve ukáže.
mnoho zkušeností. Ty si teď
Stejně jako u mnoha jiných věcí
zhodnotíme, abychom to příště
máme připravenou „normální“
mohli případně zvládnout ještě
a „krizovou“ variantu. V pondělí
lépe. Systém Bakaláři jako hlavní
17. srpna (tedy po uzávěrce tohoto
komunikační platforma zřejmě
čísla KZ) bychom
zůstane, místo Webexu
měli dostat nějaké
zkusíme najít něco
Zatím počítáme méně konferenčního
další informace
z ministerstva ve formě s tím, že školní a více školního
manuálů, pak budeme
(Google Classroom
akce se budou
vědět více. Zatím to
nebo MS Teams?).
konat,
i
když
vypadá, že se děti
Rádi bychom v nějaké
sejdou v plném počtu zřejmě v trochu omezené míře využili
a budeme se učit
jiné podobě, než tyto prostředky
v plném rozsahu
i v době normální
jsme byli zvyklí. výuky, stejně jako
ve škole. S nějakým
plošným uzavíráním
různé formuláře, videa
škol se nepočítá, ale
a výukové programy,
v případě zhoršení
se kterými jsme měli
situace je možné
možnost se detailně
i to. Rozhodně ale
seznámit.
potřebujeme vědět,
jak postupovat,
Otazníky nad
pokud se (nedejbože)
akcemi školy
nákaza objeví přímo
Uvidíme, jak to bude
ve škole. Podle
se školami v přírodě
předběžných informací by se ale
a dalšími akcemi. Zatím počítáme
karanténa v takovém případě týkala
s tím, že se budou konat, i když
maximálně té jedné konkrétní třídy.
zřejmě v trochu jiné podobě,
než jsme byli zvyklí. Hygienická
opatření bude nutno dodržovat
Dálková výuka
i tam. Bohužel budeme muset zatím
Pokud by k uzavření škol došlo,
oželet i oblíbený samoobslužný
bude zde oproti jaru jeden výrazný
salátový bar v jídelně – vydávat
rozdíl: dálková výuka bude zřejmě
jídlo budou výhradně kuchařky.
pro žáky povinná, tak to alespoň
Těšíme se na naše žáky a vroucně si
stojí v návrhu novely školského
přejeme co nejméně komplikací.
zákona. Proto budeme hned
PaedDr. Michal Černý,
na začátku roku zjišťovat, kolik
ředitel školy
dětí by mělo z technických důvodů

Mateřská škola je připravena
Minulý školní rok se uzavřel 10. července a od konce
srpna se školka připravuje na start 1. září.

M

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 ; š k o l k a : s t u d i o m a r c u s ; b a b i č k a : A l i n e d a s s e l / p i x a b ay

Vítání občánků
v roce 2020

Výzva

F o t o b o t i č k y: t e r r y C n u d d e / p i x a b ay; s t u d i o m a r c u s

Výzva
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ateřskou školu Klánovice jsme
znovu po „koronavirové odstávce“
otevřeli v pondělí 11. května 2020
za velice zpřísněných hygienických
podmínek, v omezeném provozu.
Řada plánovaných akcí musela
být zrušena, včetně víkendového
pobytu pro děti a rodiče s výletem
na raftech, či školky v přírodě.

Běžný provoz školky trval do 10. 7.
2020 a do konce července probíhaly
příměstské tábory, pod záštitou
učitelek MŠ.

Připravujeme se na září

O letošních prázdninách probíhala
ve školce za podpory MČ
rekonstrukce umýváren pro třídu
nejmladších dětí, ze které máme
velkou radost. Během celých
Rozloučení s předškoláky
prázdnin je samozřejmě také nutná
Naše předškoláky jsme však
péče o budovy a zahradu.
naštěstí neochudili o tradiční
V posledním týdnu v srpnu,
Zahradní slavnost aneb Rozloučení
kdy jsme již po zasloužených
s předškoláky, letos v pohádkovém
dovolených ve školce v plné
duchu, slavnostně zakončující
sestavě, provádějí paní učitelky
náš celoroční projekt Z pohádky
a paní provozní dezinfekci všech
do pohádky. Předškoláci z každé
hraček, úklid pomůcek a úložných
třídy zde předvedli své pohádkové
prostor. Probíhají opravy, malování
vystoupení a královnou byli
a generální úklid. Dolaďujeme
pasováni do role školáků. Na závěr
nový školní vzdělávací program
si všechny paní učitelky připravily
a plánujeme akce na školní rok.
pro děti a jejich rodiče představení
V současné nejisté situaci nadále
moderní pohádky O zlaté rybce.
sledujeme nařízení ministerstva
Závěrečnou orientační hrou
školství
v Klánovickém lese
a hygienické stanice
jsme také ukončili
a s dostatečným
celý školní rok trvající
V posledním
předstihem
projekt pro zapojené
týdnu v srpnu
budeme všechny
rodiny – Rodina
provádíme
rodiče informovat
spolu, kdy rodiče
provozní dezinfekci o případné změně.
společně s dětmi
zaznamenávali do
všech hraček,
Poklidné dny
svého zápisníku
úklid pomůcek
a hodně zdraví.
s názvem Událek
a
úložných
prostor.
Dana Radinová,
různorodé aktivity,
ředitelka školky
které spolu prožili.

Nezisková
organizace Mezi
námi, o.p.s.,
která podporuje
mezigenerační
setkávání,
oslovuje prostřednictvím
Zpravodaje klánovické
seniory a zve je ke spolupráci
v programu „Přečti“. Spolupráce
spočívá v tom, že dobrovolníci –
senioři pravidelně přicházejí do
školky číst dětem před spaním,
a to jednou týdně na 30 minut.
Chcete se stát pohádkovou
babičkou nebo dědou pro děti
z klánovické školky? Ozvěte
se na tel: 732 732 160, 605
785 020, nebo mailem: info@
mezinami.cz.
Zita Kazdová

Jubilanti

S

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

JUBILANTI ZÁŘÍ 2020
Oldřich Mikuš
Václav Mencl
Zdeňka Rennerová

ZÁŘÍ 2020
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pátrajících po místech k realizaci
nové výstavby. Jsou předmětem
zájmu vyvolaného poptávkou trhu
po významně nedostatkovém zboží,
kterým jsou byty. Tento zájem je
ale nutno vnímat a mít v mysli
zasazen do stávajícího prostředí
úvěrové politiky bankovních
domů – pro fyzické osoby i pro
developerské společnosti. Též
do složitého právního prostředí
územního plánování Prahy
řízeného pouze územním plánem,
neobsahujícím detailnější regulaci.
Kromě toho do prostředí složitého
povolování staveb, které může
trvat i několik let. A v neposlední
řadě i do prostředí hlavního města
s vyčerpanými relativně technicky
nebo majetkově bezproblémovými
dostupnými menšími plochami
určenými územním plánováním
pro novou výstavbu.

Jaké budou Klánovice v roce 2030?
Klánovice mají pověst klidné zahradní čtvrti. Jejich vzhled se ale stále
rychleji mění. Jaký je pohled známého urbanisty Jaromíra Myšky na aktuální
projednávané návrhy nové výstavby ve stávající zástavbě?

Zástavbou původně prostorově
izolované sídlo víkendového
bydlení majetných Pražanů
s lázněmi a golfovým hřištěm
se postupně rozrostlo, spojilo
se zastavěným územím s obcí
12

ZÁŘÍ 2020

p r v n í

Šestajovice, leží okrajem u nádraží
frekventované železniční trati,
která umožní dosažení centra
Prahy do několika desítek minut.
A v budoucnu může být napojeno
krátkým úsekem i na dálniční síť.
Byť prošly řadou urbanistických
změn, lázeňský rekreační charakter
je minulostí, a střední osu typu
korza s obchodní vybaveností
nahradila frekventovaná dopravní
tepna zatížená zejména tranzitní
automobilovou dopravou, stále je
možno Klánovice charakterizovat
jako převážně klidnou zahradní –

Charakteristiku
rodinných domů
na větších pozemcích,
prorůstaných
vzrostlými porosty
zeleně, by bylo
žádoucí co nejvíce
zachovat a chránit.

lesní čtvrť. Čtvrť v přírodním parku
s převahou bydlení v izolovaných
rodinných domech na převážně
poměrně velkých parcelách tvořících
vesměs pravoúhlé bloky obklopené
systémem veřejných prostranství
místní uliční sítě.
Jistě mi každý obyvatel v Klánovicích
dá za pravdu, že takovou pozitivní
charakteristiku situování
izolovaných rodinných domů na
větších pozemcích, prorůstaných
vzrostlými porosty zeleně, by
bylo žádoucí co nejvíce zachovat
a chránit, i přes všechny změny,
které běh času přináší. Neboť právě
kvůli tomuto fenoménu oni sami,
nebo jejich rodiče či prarodiče, zde
nemovitost zakoupili a svůj domov
vybudovali.

Nová zástavba
s co největším ziskem

Klánovice v hledáčku
developerů

Rozlohou větší pozemky
pro izolované rodinné domy
v Praze – Klánovicích, obvykle
se staršími domy, z dnešního
pohledu nižších stavebně
technických a užitných kvalit,
jsou v současné době předmětem
zájmu developerských společností

F oto: a r c h i v i n g. a r c h. j a r o m í r a M y š k y

Běh času na tváři
Klánovic

č á s t

Foto: studio marcus

D

o našeho povědomí jsou
Klánovice vepsány jako sídlo
založené ve dvacátých letech
minulého století na půdorysu
ovlivněném rovinným územím
a tehdejší obvykle užívanou regulací
zahradních čtvrtí. Tedy i jako místo
nadobyčej kvalitního rezidenčního
bydlení. Přičemž slovem rezidenční
lze chápat bydlení v izolovaných
rodinných domech či vilách
v atraktivní lokalitě s pozemky
o větších výměrách než kdekoliv
jinde v Praze.
Mnohde jsou pozemky dosud
pokryty vzrostlou lesní zelení
v rozlehlých zahradách, zajišťujících
svými rozměry intimitu a pocit
bydlení v přírodě, která sem proniká
z největších pražských lesních ploch,
obklopujících tuto městskou čtvrť ze
třech světových stran.

Dle posledních případů, které
jsou z Prahy-Klánovic známy,
jsou výše uvedené pozemky tzv.
stabilizovaného, tedy zastavěného
území, vystaveny zájmu zvýšit jejich
míru využití. Konkrétně zejména
půdorysný rozsah zastavění
v neprospěch rozsahu ploch zeleně
zahrad, a to takovým způsobem
či druhem zástavby, který by byl
finančně dosažitelný pro široký
okruh „hladových“ zájemců. A na
takové zástavbě mít co nejvyšší
zisk, neboť se zde (paradoxně)
výhodně obchoduje právě proto,
že se jedná o vyhledávanou adresu
zahradní – lesní rezidenční čtvrti

Letecký snímek
dnešních Klánovic.

Developeři se snaží dosáhnout větších výnosů
podstatným zvýšením kapacity zastavění pozemku
určeného původně pro jeden rodinný dům.
v prostředí charakteru drobnější
rodinné zástavby v území pokrytém
rozsáhlou zelení. Proč razantně
zvýšit množství podlažních ploch?
Je to dáno tržní cenou pozemků
v Klánovicích, dosahující či
přesahující 9 000 Kč za čtvereční
metr, a tržní cenou kolem
100 000 Kč za metr čtvereční bytu.
Pokud by totiž bylo obchodováno
za podmínek nákupu rozsáhlého
pozemku s rodinným domem, který
by byl poté demolován a nahrazen
“pouze“ rodinným domem
novým, obdobných rozměrů,
ale s novodobým půdorysem, ze
soudobých materiálů a s moderními
technologiemi, byl by takový
developerský záměr obchodně
obtížně realizovatelný a odsouzený
k podnikatelskému nezdaru.

Výhody, chabá
regulace a subjektivní
hodnocení

Způsoby, jak se developerské
společnosti snaží dosáhnout na

Porovnání zelených ploch na Klánovických parcelách na snímcích z let 1950 a 2020.

pozemku izolovaného rodinného
domu větších obchodovatelných
kapacit, a tedy větších výnosů, jsou
dnes (zatím) známy dva. Oba jsou
založené na podstatném zvýšení
kapacity zastavění pozemku
určeného původně pro jeden
rodinný dům. Obecně je obvykle
využívají menší developerské
společnosti s relativně menšími
projekty, které jsou výhodně
realizovatelné v zastavěném
území obce s existující veřejnou
infrastrukturou – pod tímto
pojmem stavební zákon
rozumí dopravní a technickou
infrastrukturu, občanské vybavení
a veřejná prostranství. Tyto
společnosti využívají současné
výhody, neboť obvykle nemusejí
přispět na údržbu a rozvoj
městské části a její infrastruktury.
A také regulativy územního plánu
Prahy jsou v takových případech
stabilizovaného území poměrně
obecné, minimálně nejsou
jednoznačně striktně bránící
takovým návrhům. Zároveň
vyžadují osobní subjektivní
hodnocení úřední osobou, která
záměry posuzuje, a toto může činit
s výsledkem, který je pro záměr
developera příznivý.
Ing. arch. Jaromír Myška,
externí poradce MČ Praha-Klánovice pro urbanismus
a územní plánování
Pokračování v příštím čísle.
ZÁŘÍ 2020
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PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - Městská doprava Praha

Tarifní pásmo P

KLÁNOVICE
Přímské náměstí
Bazar
Smržovská
Smiřická
NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE-SEVER
Hulická
Újezd nad Lesy
Rápošovská
Blatov
Na Vaňhově
Běchovice
Nádraží Běchovice střed
Podnikatelská
Nad Běchovicemi
Ke Xaverovu
Xaverovský háj
Svépravice
Krahulčí
Libošovická
Chvaly
Černý Most
ČERNÝ MOST
na znamení
Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
v zastávce Nádraží Klánovice navazuje vlak linky S1 nebo S7 do
centra
N - jede jen do zastávky Nádraží Klánovice-sever
 - zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
 - možnost přestupu na vlaky linky S

•
1 x
2 x
4 x
5 x
6
9 x
10
11 x
12 x
14 x
15
16 x
17 x
18 x
20 x
21 x
22 x
23 x
24 x
26 x
28 x
30
xS-

PRACOVNÍ DEN ()

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3

Graf.: T1749,T1750,T1750

19. září
Den
bez aut
je součástí
týdne
mobility.
Návštěvníci nejrůznějších
akcí ten den zažijí, jak může
vypadat zdravější, přátelštější
a veselejší město, když utichne
hluk aut a veřejný prostor patří
obyvatelům města.
Informace a program
od 16. do 22. září: na webu
Čistou stopou Prahou.
28. září svátek Sv. Václava
O sv. Václavu
a jeho babičce
sv. Ludmile
napsal
loni v září
klánovický
farář Vojtěch
Eliáš nadčasové zamyšlení
k připomenutí evropské identity
našeho národa. Se svátkem
národního patrona je již tradičně
spjatý Svatováclavský hudební
festival. Program začíná již
3. září a vše najdete na webu shf.
cz/program.
Zita Kazdová
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Klánovice obklopuje úžasný organismus
zvaný les. Chcete se o něm dozvědět něco víc?

Jízdní řády MHD po prázdninách

Po letním prázdninovém omezení se pražská MHD vrátí
do přibližně stejného rozsahu jako před prázdninami,
tedy s mírným omezením zejména ve špičkách
pracovních dnů. Postupné navracení do plného
„předkoronavirového“ provozu se předpokládá na podzim letošního roku.
Počítejme s tím, že od září bude povinné zakrytí nosu a úst ve všech
prostředcích hromadné dopravy.
O svátcích jede jako v neděli ().

16. – 22. září Evropský
týden mobility
Letos má motto Tvůj styl, tvoje
volba. Praha připravuje pestrý
program akcí, jejichž smyslem
je podpořit udržitelné formy
dopravy a tvořit příjemnější
a zdravější město pro život.

Platnost:

Dopravce: STENBUS s.r.o.,Jana Čerstvého 42,155 31 Praha 5, tel. 739 319 344
Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

orientační doba
jízdy (min)

Lesní koutek

01 13 31 43

01 31

01 13 31 43

01 31

01 13 31 43

01 31

S

SN

S

S

SN

S

S
S

S
S

01 13 31

01 31

01 31

01 31

S

S

S

S

01 31
S
S

S
S

01 31

S

01 31

S

S

S

S

01 31

S

01 31

S
S

S

N

S

N

S

N

S

N

11 22 41 52

01 31
S

S

01 31
S

S

11 22 41 52

01 31

11 22 41 52

01 31

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

SN

S

S

S

S

S

S

S

S

S

11 22 41 52

01 31

11 22 41 52

01 31

11 31

01 31

S

S

S

01 31
S
S

S

01 31

S

01 31

S

S

S

S

01 31

S

01 31

01 31

01 20 50

01 20 50

S

S

Zast.: 256/2

2

4

2

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

A

Šabl.: Šablona 15|10|TP

Nový vzhled a sjednocení systému PID

Poprvé v historii Praha vyhlásila soutěž na jednotnou
informační grafiku Pražské integrované dopravy PID. Vítězný
návrh studia superlative.works přinese čisté grafické řešení celého systému,
které svou červenobílou barevností odkazuje k „ikonické tramvaji T3“.
Nechystá se ale drahé „přebarvování“ současných autobusů a tramvají. Nový
design bude použit pouze pro budoucí nákupy vozů anebo při nutné údržbě
souprav. Ke sjednocení grafiky tak dojde postupně do 15 let.

Proč mají stromy kmen
Dospělý strom může vážit více než pět aut. Aby se pod
touto váhou nezhroutil, musí mít silný kmen.

Sbor dobrovolných hasičů, spolky a obec Jirny

pořádají Zábavné odpoledne jirenských spolků. Jste vítáni v sobotu 5. září
od 13:00 v Nových Jirnech V Louce!

Pozvání na sportovní akce

19. září se koná 55. ročník běžeckého závodu dětí
Mladé Běchovice, všechny informace jsou na webu
mladebechovice.cz
27. září se připravte na 124. ročník legendárního silničního běhu Běchovice
– Praha, všechny informace jsou na webu bechovice‑praha.cz

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

srdečně zve na Oslavy železnice v sobotu 12. září 2020. Program začíná
ve 12:15 na Nádraží Úvaly. Aktualizované informace najdete na facebooku
Klubu. Těšit se můžete i na parní lokomotivu, tak neváhejte!
Zita Kazdová

krásní motýli jsou
v Klánovicích i letos

Klánovický úlovek nám poslala
rodina Lajblova. Je to Otakárek
ovocný. Přes poškození na zadní
části křídla je to krasavec
a Lajblovi mu pomohli usídlit
se v květinách na své zahradě.
Děkujeme!

D

Příprava Pravidel pro transparentní spolupráci s investory

Svaz městských částí hlavního města Prahy
ve spolupráci s Advokátní kanceláří Frank Bold
Advokáti připravil Pravidla pro transparentní
spolupráci s investory, která zrychlí a zpřehlední
komunikaci mezi developerem a konkrétní městskou částí. “ Tento typ
transparentní spolupráce navíc minimalizuje rizika potenciálního lobbismu
a korupce,” dodává advokát Martin Fadrný z firmy Frank Bold Advokáti.
Předtím než nabudou Pravidla platnosti, projdou ještě připomínkováním
ze strany investorů, konzultací s magistrátem a s Institutem plánování
a rozvoje hlavního města Prahy. Jednotliví členové Svazu se pak k Pravidlům
přihlásí individuálně. Členem svazu jsou i Klánovice.

Dobrá zpráva
V minulém Zpravodaji jsme
zveřejnili výzvu k focení motýlů.
Skupina vědců, dobrovolníků
a pracovníků magistrátu zpracuje
výsledky do prvního atlasu
denních motýlů v Praze.

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Chron.: 8

4

řevo v kmeni je pro strom něco jako jsou pro nás kosti. Protože je
dřevo tak pevné, unese i obrovské stromy

F o t o l e s : s t u d i o m a r c u s , L e t o k r u h y: m e l a n i e S i m o n / p i x a b ay; m o t ý l : r o d i n a l a jb l o v a

Ze zajímavých dat
a událostí v září
vybíráme:

Kraťásky z redakce

F o t o s v. v á l a v: c v a k a l ; w e b E t m ; k o l o : p e x e l s / p i x a b ay; w e b p i d ; w e b S m Č ; p l a s t i k a : w i k i p é d i a SK

Mozaika svátků
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Když se podíváme na pokácený strom, můžeme vidět kruhy. Každým
rokem přibyde pod kůrou jeden kruh, tedy letokruh. Většina z nás také ví,
že stáří stromu zjistíme, když tyto letokruhy spočítáme směrem od kraje
ke středu. Tam je nejmenší kruh, tehdy byl stromu rok. U živého stromu
můžeme stáří jen odhadovat.
Kmen stromu dorůstá na vnějším okraji pod
kůrou, takže vlastně stále tloustne. Protože roste
zároveň do výšky, je čím dál těžší. Kmen se tedy
musí vytvořit tak silný, aby celou váhu unesl.
Tak jako my, mají stromy ve svém těle žíly. Při
pohledu na letokruhy pokáceného kmene je můžeme
Malinké
dírky ve dřevě
spatřit, vypadají jako malinkaté dírky. Z kořenů pumpují
jsou žíly,
stromy vodu uzounkými trubkami vzhůru do koruny. Voda
kterými ve
stromě proudí
však teče jen vnějšími letokruhy. Proto je kmen v létě, když
voda nahoru
strom jaksepatří pracuje, pod kůrou pěkně mokrý. Uvnitř,
ke koruně.
směrem ke středu, bude dřevo spíše sušší. V něm už se nic
neděje a strom tam ztrácí citlivost. Když se stane, že vnitřní dřevo časem
uhnije, strom to nebolí. Mohou vzniknout rozsáhlé dutiny ale strom přesto
stojí pevně.
Proč ale koruna stromu nevyrůstá rovnou od kořenů? Kmen je nutný, aby
byly stromy větší než ostatní rostliny. Když jsou největšími rostlinami na
světě, nemusí se obávat, že je nějaké byliny či trávy přerostou. Samozřejmě
s výjimkou ostatních stromů.
Podle knihy Petera Wohllebena Slyšíš, jak mluví stromy?; s laskavým
svolením nakladatelství kazda. Shoda jména nakladatelství se
jménem šefredaktorky Klánovického zpravodaje je čistě náhodná.

Mapování pokračuje, informace
najdete na facebookových
stránkách Hledejte pražské
motýly.
Zita Kazdová

Pozvánky
V neděli 6. září se koná
4. ročník turistického
pochodu Za loupežníkem
DRHOLCEM. Startuje
se z Újezdského muzea v přízemí
DDM na hlavní křižovatce
v Újezdě nad Lesy. Propozice
najdete na webu újezdské školy:
zspolesna.cz.
Začněte trénovat
na oblíbený Klánovický
1/2maraton, který
se poběží v neděli 18.
října. Součástí je i závod
na 10 km, štafeta, Canicross
a dětské závody. Informace
na klanovickypulmaraton.cz.
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Sbor dobrovolných hasičů

Zásahy hasičů

Informujeme o činnosti v Klánovicích v uplynulém období.

V

Na místě zasahovaly jednotky
HZS Říčany a Praha, dobrovolné
jednotky Úvaly, Újezd nad Lesy
a Kolovraty. Jednotka na místě
rozvinula dva vodní proudy
od CAS 32, pomohli jsme odstranit
požárem nezasažené balíky slámy
a zasažené balíky jsme rozebrali
a uhasili.

Léto bylo pro klánovické hasiče ve znamení požárů.

O

d konce června do poloviny
srpna naše jednotka vyjížděla
šestnáctkrát, z toho třikrát mimo
Klánovice a jedenkrát měla
pohotovost z důvodu možného
posílení jednotek HZS.
V Klánovicích jsme nejvíce hasili
lesní porost, vždy úspěšně. Aktuální
informace z činnost jednotky jsou
zveřejňovány na Facebooku SDH
Klánovice.
O některých událostech podrobněji:

22. 7. v 8:57 byla jednotka vyslána

s oběma cisternami na požár garáže
s osobními automobily do ulice

Šlechtitelské. Jednotka na místě
provedla likvidaci požáru a zároveň
ochranu vedlejšího objektu.
Na místo postupně přijela jednotka
HZS Praha ze stanic Satalice,
Strašnice a dobrovolné jednotky
z Újezdu nad Lesy a Běchovic.
Ve 12:28 byla na místo vyslána
naše jednotka s CAS 32 k dohašení
skrytého ohniska a v 15:02 byla opět
na místo vyslána jednotka s CAS 16
na provedení závěrečné prohlídky
požářiště.

7. 8. ve 22:11 byla naše jednotka

vyslána s CAS 16 a CAS 32
v počtu 1+6 do Újezdu nad Lesy,
ul. Zaříčanská, k požáru slámy.

14. 8. v 8:59 byla jednotka s CAS
32 a CAS 16 vyslána k likvidaci
požáru plynové lahve do ulice
V Pátém. Na místě byl zjištěn
požár 10 kg propanbutanové lahve.
Jednotka lahev ochlazovala a poté
zavřela. Na místo byla vyslána
jednotka HZS Prahy ze stanice
Satalice a vyšetřovatel příčin požáru.

12. září 2020
od 10:00 hod. do 17:00 hod.
na parkovišti u Haly starosty Hanzala, Klánovice
slavnostní předání stuhy k praporu SDH Klánovice
spanilá jízda Klánovicemi, ukázka hasičské techniky

Hned druhý den, 15. 8. v 10:08
byla jednotka vyslána na požár
porostu do lesa v prodloužení ulice
Votavova. Jednotka, protože měla
pravidelnou sobotní schůzku, vyjela
ve druhé minutě od vyhlášení
poplachu s CAS 32 Tatra 148 a DA
Nissan. Na místě bylo zjištěno
ohniště v lese, které někdo zanechal
bez uhašení a odešel.

soutěže pro děti

Jednotka i Sbor dobrovolných
hasičů přijímá nové členy.
Scházíme se každou sobotu od 9:00
hodin ve zbrojnici, Medinská 999.
Bc. Pavel Jaroš,
velitel JSDH Klánovice
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Děkuji všem členům jednotky
za nasazení v průběhu období
dovolených.

ukázky požárních útoků a jiné činnosti
na závěr dle počasí pěna pro děti
občerstvení zajištěno

Místo konání:

v

ětší část léta se atmosféra
v „místních“ facebookových
skupinách podobala spíše
lenošení v houpacích sítích...
Lesní požáry
O silnější vzruchy se postaralo
sdílené zpravodajství
sboru dobrovolných hasičů
(stránka SDH Klánovice).
Někteří diskutující občané
se ve virtuálním prostoru
pozastavovali nad příliš častými
výjezdy k lesním požárům. A měli
pravdu. Bylo to
zvláštní, skoro
až podezřelé.
Integrovaný
záchranný
systém

Vás srdecne zve na

F o t o : SDH k l á n o v i c e ; Fa c e b o o k m ě s t s k é č á s t i p r a h a- k l á n o v i c e

Perné léto hasičů

zhledem k tomu, že činnost
SDH byla přerušena v souvislosti
s protikovidovými opatřeními,
mohl se výbor SDH sejít až 6.
května 2020.
Také kolektiv Mladých hasičů
se znovu sešel až 26. května.
Program pro děti od té doby
probíhá venku z důvodu mírnějších
protikovidových omezení.
Soustředíme se na přípravu oslav 90. výročí založení SDH, které jsou spojeny
se Zábavným odpolednem s hasiči. Akce se uskuteční v sobotu 12. září 2020
v prostoru před Halou starosty Hanzala. Za celé SDH vás srdečně zveme.
Martin Žebro, starosta SDH

Co se děje na síti

a mnoho dalšího...

Pořádá SDH Klánovice
za finančního přispění
MČ Klánovice a hl. m. Prahy

Nedlouho
před srpnovým poločasem
konečně zajiskřila témata
spojená s klánovickou
samosprávou. Na radniční
stránce Městská část Praha
‑Klánovice se totiž objevila
zpráva, že vybudování Domu
integrovaného záchranného
systému je na dobré cestě.
Optimistická informace byla
doplněna společnou fotografií
zdejších radních, tajemníka
a magistrátního náměstka.
Někteří diskutéři projevili obavu,
že houkající záchranné vozy
v budoucnu naruší zdejší klid.
Parkovací zóny
Ve skupině Vivat Klánovice
se pro změnu probírala
pravidla pro chystané zavedení
parkovacích zón. Z některých
příspěvků bylo zjevné, že leckdo
je schopen kritizovat, aniž by
si předem důkladně přečetl,
na čem se klánovičtí radní
vlastně usnesli.
Jiří Karban
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aktivity a kluby

Program nového školního roku je nabitý

SK KAMIWAZA KARATE

J

Ohlédnutí za létem
a informace na začátek září

ako každý rok, tak i letošní
sezóna bude plná soutěží, akcí
a skvělých tréninků.

B

A co se dělo o prázdninách?

Nejprve proběhlo velmi oblíbené týdenní
soustředění v Krkonoších, odkud si děti
vždy odváží parádní zážitky.
Ke konci prázdnin se konal příměstský tábor, který se každým
rokem setkává s větším a větším zájmem, což nás velmi těší. Děti
si zde připomněly základy karate a jsou nyní připraveny vstoupit
do nové sezóny 2020/2021. Nesmíme zapomenout ani na naše
závodní skupiny, jejichž členové opět absolvovali speciální letní campy.
V nich se připravovali na letošní soutěže a prosincové Mistrovství ČR 2020.

Adrenalin i nevšední zábava
Aneb šestý ročník Klánovického Mini Adventure, zážitkového závodu dvojic,
který se konal první srpnovou neděli v Klánovicích, Klánovickém lese a okolí.

Zahájení s místostarostou Jiřím Bekem. Foto vpravo: disciplína řezání dřeva.

Soutěžící děti a dospělí. Foto vpravo: Kachní show na rybníku v Běchovicích.

Vodácká příprava na sucho. Vpravo: odpočinek a zábava po soutěži.
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paní Kalvach. „V rekordním
čase přibližně 30 vteřin, museli
závodníci vymyslet a nacvičit baletní
choreografii a předvést odborné
porotě. K autentické atmosféře
Labutího jezera jim pomáhaly
navlečené baletní sukénky,“ popisuje
paní Kalvach soutěžní balet v parku.

Tréninky, kurzy, soustředění a mistrovství

Jak děti, tak i všichni trenéři se těší na tréninky v novém školním roce, které
se tradičně konají v tělocvičně v KC BESEDA v Klánovicích. Kurzy jsou
rozděleny do věkových kategorií, ze kterých si vybere každý. Velice oblíbené
jsou kurzy pro mladší děti od 5 let věku, kde se děti učí zábavnou formou
bojové umění karate, všeobecnou pohybovou průpravu a zlepšují si fyzickou
kondici a koordinaci těla. Otevřené jsou také populární kurzy pro dospělé.
Novinkou pro naše členy bude podzimní soustředění na konci září. A náš
klub bude poprvé pořádat v listopadu Mistrovství ČR Karate pro mládež.

O zábavu, adrenalin a hlavně
sportovní výkon rozhodně nebyla
nouze, užili si je závodníci,
diváci i organizátoři. Po závodě
se o příjemnou atmosféru postarala
kapela Skromný Leon.
Klánovický Mini Adventure je
součástí Újezd.net “Seriálu Tří
závodů pro zdraví”, k organizátorům
se letos přidala i Karolína Erbanová,
bývalá vrcholová sportovkyně,
mistryně Evropy a bronzová
olympijská medailistka. Akce
se konala za podpory MČ Praha
Klánovice a zahájil ji místostarosta
MUDr. Jiří Bek. Akci finančně
podpořilo hlavní město Praha.
Více na triprozdravi.cz.
Z tiskové zprávy Tři pro zdraví,
z. s. připravila Zita Kazdová

Karate? KAMIWAZA!
F oto: e l i š k a Š ť á s k o v á

nafukovacích kachnách přes rybník
v Běchovicích, další disciplínou byl
třeba přeskok Výmoly v Úvalech
s pomocí bidla, nebo takzvaná
vodácká příprava na sucho, což je
nošení kánoe s barelem a pádlem
po louce,“ vypočítává. A co bylo
největším tahákem letošního závodu?
„Rozhodně baletní představení
závodníků v zámeckém parku
v Dolních Počernicích,“ odpovídá

F oto 2., 3. a 4.: To m á š H r a d e c k ý, 1., 5., 6., 7. 8.: r a n t i š e k Z o u h a r

Z

ávodit mohli dospělí nebo
dospělí s dětmi, zkušení sportovci
i takzvaní absolutní hobíci. Dvojice
závodníků se pohybovala po trase
co nejrychleji na kole a jejím úkolem
bylo na různých stanovištích plnit
různé úkoly. „Letošní úkoly byly
obzvláště vydařené,“ říká Barbora
Kalvach z pořádající organizace
Tři pro zdraví, z. s. „Kachní show
představovala jízdu na obřích

Svaz tělesně
postižených

Karate rozvíjí děti, utváří je, pomáhá jim s lepší koordinací těla. Kromě
tréninků pořádá náš sportovní klub různé doprovodné akce republikového
významu. Díky tomu, že klub je součástí olympijského hnutí, patří k největším
organizacím svého druhu v ČR a členové klubu jsou součástí reprezentace ČR,
mají naši členové možnost dlouhodobého rozvoje. Přijďte si i vy vyzkoušet
zcela nezávazně a ZDARMA lekce karate. Program na novou sezónu
2020/2021 je nabitý! Více informací naleznete na KARATE1.cz.
SK KAMIWAZA KARATE, Denisa Šťásková

ěhem letošních prázdnin jsme
se snažili každé pondělí chodit
na vycházky kolem Klánovic, sraz
býval ve 13 hodin u školy, dělali
jsme „kolečko“ lesem a končili
většinou v restauraci Katalpa
(dříve SAMOS). S postupujícím
vedrem naše účast řídla a někdy
jsme ze zdravotních důvodů
vynechali. Ovšem pravidelná
posezení ve čtvrtek pokračovala
bez přerušení.
První týden v září budeme
na rekondičním pobytu
v Jizerských horách a hned
po návratu, tj. v pondělí
7. září bude od 15 hodin
výborová schůze a od 16 hodin
začíná jako každoročně cvičení
na židlích. Na výborové schůzi
bude schválen program činnosti
do konce roku – přesný plán
bude uveřejněn na nástěnce
u autobusové zastávky a v klubu.
Věřím, že i při různých překážkách
(nošení roušek atd.) se nám podaří
plán naší činnosti splnit.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice

Inzerce

tenisová skola Radonice.indd 4

10.2.2020 8:38:23
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Hydepark zastupitelů

Hydepark zastupitelů
Klánovičákům, přeji, abychom
se dočkali kvalitního kulturního
programu.
—
Marie Jágrová,
za Čas na změnu
koaliční zastupitelka

Jiří Bek,
za STAN

Zdeňka Bubeníková,
za Čas na změnu

Veronika Gotthardt,
za ODS

koaliční zastupitel

koaliční zastupitelka

opoziční zastupitelka

Vážení spoluobčané,
stav oprav našich komunikací
za poslední rok, resp. 10 měsíců,
přeci jenom pokročil. Byla
dokončena první část etapy 0003
s tím, že v současné době probíhají
poslední kontroly provedených
prací před převzetím zástupci MČ
Klánovice. Jedná se o Lovčickou,
která ke křížení s Voňkovou byla
provedena v zámkové dlažbě a dále
je opravena až k ulici Karla Křížka.
Rovněž Sendražická ulice je opravena
až k ulici K Rukavičkárně. Část
ulice Blešnovské musela být v rámci
reklamace z naší strany znovu
předělána a je ze základu opravena.
I to byl jeden z důvodů, proč investor,
Magistrát hl. m. Prahy, vyměnil
firmu, která naše komunikace
opravuje. Došlo tím samozřejmě
i k prodloužení ztížené dostupnosti
domácností v uvedené lokalitě, za což
se dotčeným občanům omlouváme.
V současné době probíhají jednání
o řešení odvodnění komunikací
na Hornopočernicku a jejich následné
rekonstrukci.

Kdo chodí nakupovat na farmářský
trh v Klánovicích, tak si jistě
povšiml změny v sáčcích, do kterých
si můžete nabírat zeleninu a ovoce
u stánků. Místo dříve nabízených
mikrotenových sáčků z polyetylenu,
máme nyní možnost využívat
sáčky z kukuřičného vlákna, které
jsou kompostovatelné. Ale ani
rozložitelné sáčky nejsou určeny
k tomu, aby se volně odhazovaly
do přírody. Rozklad totiž probíhá
za různých specifických podmínek
a tyto podmínky se dají dodržet
většinou jen v průmyslových
kompostárnách. Máte‑li doma
hnědý kontejner na bioodpad,
pak můžete odkládat do něho,
jinak raději do směsného odpadu.
Do žlutého kontejneru na plasty
rozložitelné sáčky nepatří, tam
dávejte sáčky z mikrotenu.
Nejšetrnější k životnímu prostředí
jsou však sáčky látkové, které
si můžete vyrobit ze starých
záclon, nebo je můžete koupit
v supermarketu. Takové vám udělají
radost opakovaně.

Milí sousedé,
9. 5. 2020 vypověděly provozovatelky
KC Beseda stávající smlouvu
o provozování kulturního centra
(KC), a to s jednoročním předstihem
oproti současné smlouvě. Jako
důvody tohoto kroku uvedly
především financování a způsob
komunikace vedení naší MČ.
1. 7. 2020 se poprvé sešla Komise
pro výběr nového provozovatele
KC, aby připravila podklady pro
výběrové řízení (VŘ) na nového
provozovatele. Tato komise, jíž
jsem členem, intenzivně pracovala
na tom, aby připravila podklady
tak, aby je Rada MČ mohla schválit
na svém zasedání 22. 7. 2020.
Bohužel si pak samotné zveřejnění
dokumentu pro VŘ muselo počkat
až do 4. 8. 2020, což zkrátilo
dobu přípravy nabídek ze strany
potenciálních zájemců. Termín
pro odevzdání nabídek je
poledne 30. 9. 2020.
Držím pěsti všem zájemcům, kteří
se rozhodnou ucházet
se o provozování KC a nám,
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Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.

Obrátila se na mě jedna pacientka
s prosbou, abych zařídila parkovací
místa před ordinací. Na mou otázku,
jak přišla na to, že nebudou před
ordinací parkovací místa, mně
odpověděla: „z facebooku”. Řekla
jsem jí, ať nemá obavy a doporučila
jsem jí, aby nebrala příliš vážně, co
se tam píše a následně šíří. Není to
poprvé, co se mi pacient svěřil s tím,
že četl na facebooku něco, co se mu
nezdá: o trzích, o kulturním centru
Beseda, atd. Vzpomínám na tatínka,
který mi vyprávěl, že v hospodě vždy
přišel někdo s nějakým nesmyslem.
Tehdy se nad tím jen mávlo rukou.
Dnes jsou bohužel i ti, kteří
nesmyslům věří a falešné
zprávy si neověří. Dokonce
se na dezinformacích podílejí
i někteří kolegové zastupitelé. Je
smutné, kam je část určité generace
schopna zajít, dobrovolně, aniž by
je někdo nutil. Přeji těmto mladším
lidem, aby už brzy našli svůj klid,
jako máme my méně mladí a bez
facebooku.
—
Pavel Jaroš,
za HLAS KLÁNOVIC
KOALIČNÍ zastupitel

S ohledem na skutečnost,
že probíhají jednání o podobě
budovy IZS (stanoviště jednotky
SDH Klánovice, ZZS, MP a údržby),
rád bych uvedl některé skutečnosti:
o budově IZS se začalo intenzivně
jednat v roce 2016 po přijetí plánu

rozvoje MČ Klánovice. Myšlenka
na rekonstrukci stávající budovy
zbrojnice však pochází již z 90.
let, kdy byly zpracovány grafické
návrhy na úpravu zázemí hasičů
a údržby. Po zvážení všech pozitiv
a negativ byl navržen pozemek
pro výstavbu zbrojnice a údržby
v prostoru ulic Slavětínská –
Holekova – Smidarská. Při úvahách
o obsahu stavby bylo navrženo
do budovy zakomponovat i zázemí
Městské policie a Záchranné
zdravotnické služby. MHMP
zadal zpracování studie, která byla
schválena v březnu 2019. V září
2019 byl vysoutěžen projektant,
který projekt předal v srpnu 2020
a nyní probíhá zajištění územního
a stavebního řízení. Zahájení stavby
se předpokládá v roce 2021.
—
Slavomír Jaroš,
za ODS
opoziční zastupitel

Člověk by chtěl být pozitivní, občas
by chtěl i pochválit. Omlouvám se,
ale u nás v Klánovicích to zatím
nejde. To bych nesměl být členem
kontrolního výboru a nemít na očích
veškerou činnost současného vedení
obce. Rada městské části sice čas
od času přijme na svém jednání
alibistické usnesení ve smyslu,
že svým jednáním neporušila zákon,
ale co rovina cti a odpovědnosti vůči
voličům (alespoň těm koaličním)?
Jedna věc je neporušit zákonnou
normu a druhá ctít sliby uvedené
v koaliční smlouvě. Konkrétně
v poslední době je transparentnost
při zadávání veřejných zakázek
evidentní Achillovou patou současné
radnice, kde předvolební sliby zůstaly
daleko za humny naší vísky. Když
to půjde dál tímto způsobem, tak
se může stát, že výmluvy na špatnou
práci úředníků nepomohou

a dojde i na porušení zákona. Byť
z nedbalosti. Občané, začněte se také
zajímat, jakým způsobem se nakládá
s vašimi penězi.
—
Alena Kolovrátková,
za ODS
opoziční zastupitelka

V prázdninovém KZ jsme se dočetli,
že vedení naší MČ chce vyřešit
parkování v Klánovicích k co možná
největší spokojenosti místních
občanů. Sloužit k tomu měla anketa
v přiloženém dotazníku, která
sice nepokládala zásadní otázku,
zda zóny občané chtějí či nikoliv,
ale na první pohled se jevila jako
dobrý úmysl a pokus o záchranu
doposud netransparentního jednání
RMČ v této otázce. V dotazníku
bylo zdůrazněno, jak jsou odpovědi
občanů pro vedení MČ důležité.
Svůj názor mohli občané vyjádřit
do 31. 7. 2020. Názor občanů však
naše radní nepochybně nezajímal.
Dne 15. 7. odsouhlasili odeslání
žádosti o zřízení zón placeného
stání včetně projektu. Tato žádost
byla následující den připravena
panem místostarostou a odeslána
na MHMP. Jednalo se o jednu
z dalších chyb, kdy pravá ruka
v RMČ neví, co dělá ruka levá?
Nebo to byl jasný signál občanům,
že jejich názor naše radní vlastně
vůbec nezajímá?
—
Karel Loucký,
za ODS
opoziční zastupitel

Příjemnost života v Klánovicích je
dána i množstvím zeleně, hlavně
zahradami, které jsou krásným
místem k odpočinku.
(Pokračování na straně 22)
ZÁŘÍ 2020
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(Pokračování ze strany 21)

Ale také místem k údržbě té krásy,
například sekáním trávníku.
A ty dvě věci k sobě moc nejdou
– zvlášť, když já chci odpočívat,
zatímco soused sekat, neřkuli
řezat na cirkulárce. V některých
sousedních zemích na to mají
vyhlášky. Milý občane, hlučné práce
dělej v sobotu, ale v neděli to bude
s pokutou, a ještě s ostudou. Nyní
nejde o to, že městská část vydat
vyhlášku nemůže. Ani o hygienické
limity. Jen o obyčejnou sousedskou
pohodu, které bychom mohli mít
všichni o něco víc, kdybychom
se nějak dohodli. Co si takhle
říci, hlučné práce podle možnosti
v sobotu, v neděli si odpočinout
(společně se sekačkami)? Prý něco
takového už kdysi v Klánovicích
platilo. Já nevím, z pohledu
starousedlíků jsem „náplava“. Ale ať
už to bylo nebo nebylo, nestálo by to
(znovu) za zamyšlení?
—
Giuseppe Maiello,
za ČAS NA ZMĚNU
koaliční zastupitel

„Ve vědeckých kruzích probíhá
diskuze na téma stanovení hranice
mezi legitimním politickým
marketingem a účelovou
a neetickou manipulací veřejného
mínění. Zmiňují se např. fake
news či využívání falešných profilů
na sociálních sítích za účelem
rychlejšího a nekontrolovatelného
šíření fake news. Dominantním
nástrojem politického boje

na sociálních sítích je dnes Facebook.
Výhodou Facebooku v politice je
komunitní sdružení uživatelů.
Pokud se zprávu uživatel sociální
sítě dozvěděl od někoho, kdo je
mu názorově blízký, považuje
zprávu za důvěryhodnou i bez
dalšího ověření. Personalizace
sdělení může dále vést
až k populismu. Ztrátou morální
integrity některých jedinců může
dojít k šíření poplašných či falešných
zpráv. Ty mohou být využity ve snaze
ovlivnit veřejné mínění, např.
vytvořením neexistující kauzy,“
končí citace z diplomové
práce studenta VŠ.
Není nám to povědomé?
—
Ferdinand Polák,
za ODS
Opoziční zastupitel

Proč letos v Klánovicích neprobíhají
žádné opravy a rekonstrukce ulic?
Odpověď je zcela jasná – současné
vedení naší radnice není schopno
ani politického vyjednávání
na magistrátě, ani přípravy a realizace
oprav ve vlastní režii. Politická (ne)
činnost starostky Starčevičové a jejího
týmu způsobila, že pro radní hl. města
i magistrátní úředníky jsou Klánovice
v rámci 57 pražských městských
částí prioritou č. 57. Výsledek pak
vidíme všichni – magistrát zde
letos nezrekonstruoval ani jedinou
ulici. Starostka však zůstává klidná,
protože „na Praze ji mají rádi a slíbili
jí, že to příští rok bude určitě lepší“.
Mohlo by se tedy alespoň opravovat

z našeho rozpočtu. To nevyžaduje
žádné politické vyjednávání, pouze
trochu obyčejné práce – vytipovat
nejhorší ulice, vypsat zakázku,
vybrat zhotovitele, po dokončení
dílo zkontrolovat. Ani to se bohužel
nedaří. Ale třeba to za
rok bude lepší…
—

ZÁŘÍ 2020

Kroužek angličtiny pro začátečníky
ZŠ (1. a 2. roč.), MŠ a Workshop
školní rok 2020/21

opoziční zastupitel

1. V koaliční smlouvě je
uvedeno: „Veřejné zakázky budou
transparentně zveřejňovány
v dostatečném časovém předstihu,
který odpovídá rozsahu zakázky,
a to takovými formami, aby byla
informace o výběrovém řízení co
nejdostupnější pro každou firmu,
která může zvažovat podání nabídky.“
A skutečnost? Dešťovka za ¾ milionu
nezveřejněna, oprava WC MŠ
(390 973 Kč) nezveřejněna,
protipožární dveře ZŠ Smržovská 1
(109 800 Kč) nezveřejněno!
2. RMČ ani nevyčkala na uzávěrku
jimi v KZ vyhlášené ankety k ZPS a již
15. 7. schválila definitivní podobu
zón a odeslala to na magistrát. Jakou
konkrétní podobu zón RMČ schválila,
navíc není zveřejněno. K čemu tedy ta
anketa byla? Názory občanů
RMČ nezajímají?
3. Podle informace na oficiálním
FB MČ nemůže policie kontrolovat
každodenní porušování zákazu
vjezdu těžkých nákladních aut
na Slavětínskou, protože je prý nemá
kde bezpečně zastavit!

Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10. 2. 2012 pod číslem E 12804; Číslo vydání: 9/2020;
Vydává: Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14, tel. 281 960 216, IČO 00240281; Redakce: Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz;
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. září 2020.

Language School and Library for Children

Petr Šafránek,
za ODS

výše uveřejněné názory nemusí vyjadřovat názor redakce zpravodaje.
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Příprava na přijímací zkoušky
na víceletá gymnázia
z českého jazyka pro žáky 5. tříd

pokračování ze strany 21

Rezidence - Klánovice, učebna
Spoon of Sugar
1. skupina v úterý od 16 hodin
2. skupina v úterý od 17 hodin
lektorka:
Mgr. Romana Sklenaříková,
vyučující ČJ a AJ pro 1. a 2.
stupeň ZŠ
Délka kurzu od října 2020
do dubna 2021

Opakování a upevňování
učiva ČJ 1. stupně, testy pro
přijímací zkoušky,
seznámení se strukturou
testů, časovým limitem.

Kontakt, info:
spoon.english@email.cz
tel. 604 240 131

Učebna Spoon of Sugar, Rezidence - Klánovice, úterý - skupina AJ ZŠ
od 13:15, skupina AJ MŠ od 15 hod.
Vhodné jako seznámení se základní slovní zásobou a frázemi.
Příprava hravou formou na školní výuku jazyka.
Malá skupinka dětí, individuální přístup, shrnutí učiva pro rodiče.
Workshop (pátek 15:15) tvořivé miniprojekty vedené v AJ (šití, vaření…)
Lektorka: Mgr. Romana Sklenaříková, vyučující angličtiny na jazykové ZŠ,
lektorka Workshopů, lektorka společnosti Centrum pro nadané děti

Kontakt, info: tel. 604 240 131, spoon.english@email.cz

F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay

Hydepark zastupitelů

ZÁŘÍ 2020
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Aktuálně hledám
Pozemek či dům k rekonstrukci pro klánovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.

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

Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.

cena 12.750.0000,-Kč

Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

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

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

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

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz
REZER

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

VA C E

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

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

VA C E

PRODEJ – luxusní novostavba RD 5+kk,
garáž, 2 terasy, užitná plocha 200 m2,
pozemek 680 m2, Potoční ul., Šestajovice

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

PROD

ÁNO

PRODEJ – rovinatý stavební pozemek
70x20m, výměra 1412 m2, Svojšická ul.,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

+ odstupné

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

PROD

ÁNO

PRODEJ – RD 3+kk a 3+1/G/B/T,
podlahová plocha 200 m2, pozemek
1205 m2, Revoluční ul., Šestajovice

ZÁŘÍ 2020
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Kosmetické studio Levanda

Poskytujeme individuální výuku
vedenou profesionálními lektory
s mnohaletou praxí s důrazem na
laskavý přístup k rozvoji talentů
každého jednotlivce.
Příjemné prosluněné prostory v rodinné
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického
lesa s velkou klidnou zahradou
a vlastním dětským hřištěm poskytují
harmonický rámec pro výuku v naší
Soukromé mateřské školce s prvky
výuky lesní školky. Vyučujeme v malých
skupinkách - třídy po 4 - 6 dětech.

Email:
info@andelska.cz
Telefon:
777 515 515
Adresa:
Čenovická 1085,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zápis na
nový školní
rok zahájen

Soukromá mateřská
školka Andělská

AKREDITACE
MŠMT

Velfloviců 637, Praha Dubeč
Tel.: 774 665 720, www.levanda.cz

USPOŘÁDANÝ DOMOV - VŠE NA SVÉM MÍSTĚ
USPOŘÁDANÝ DOMOV - VŠE NA SVÉM MÍSTĚ
Vládne u vás doma chaos a nepořádek?
Vládne u vás doma chaos a nepořádek?
Rády vám pomůžeme s ORGANIZACÍ vašeho domova!
Rády vám pomůžeme s ORGANIZACÍ vašeho domova!

Najdeme takový systém ukládání jednotlivých
Najdeme
systém péči
ukládání
jednotlivých
věcí, kterýtakový
vám usnadní
o domácnost.
věcí, který vám usnadní péči o domácnost.
Získáte přehled o svých věcech a nebudete ztrácet
Získáte
přehled
o svých věcech a nebudete ztrácet
čas jejich
hledáním.
čas jejich hledáním.
Proměníme váš domov v uspořádané místo, kde
Proměníme
vášlépe.
domov v uspořádané místo, kde
se budete cítit
se budete cítit lépe.

ČESKO – ANGLICKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SOFIA SCHOOL

✓ přijímáme žáky do 1. třídy od září 2020 (i když jste zapsaní
✓

v jiné ZŠ, můžete kdykoliv přestoupit k nám)
kvalita vzdělávání, bilingvní výuka, laskavý a profesionální
přístup, respektování a rozvíjení
osobnosti dítěte
ČESKO – ANGLICKÁ

Tel.: 777 044 353, email: info@usporadanydomov.cz
Tel.: 777 044 353, email: info@usporadanydomov.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA

www.usporadanydomov.cz
www.usporadanydomov.cz

✓

Jazykové kurzy
pro každého

odpolední kroužky pro děti a dospělé od září 2020

KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI
ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA,
NĚMČINA, RUŠTINA, ARABŠTINA A ČÍNŠTINA
ČEŠTINA PRO CIZINCE
DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Více informací na www.deltaschool.cz

Akceptujeme:

tel.: 733 392 675 www.deltaschool.cz
DELTASCHOOL@LTITEK.COM

ZÁŘÍ 2020

SOFIA SCHOOL
✓ poslední volná místa
bilingvní výuka, předškolní příprava

SOFIA AKTIVITY

Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice:
7., 9., 15 ., 17.9. 2020 vždy 17-19h

26

Nejúčinnější kosmetický
		 lifting: frakční
		 radiofrekvence
		 – procedura Thermage
l Diamantová mikrodermabraze
l Ultrazvukové čištění obličeje		
l Klasická kosmetická ošetření
l

Soukromá
mateřská
školka
Andělská

PRO ŽÁKY 1. A 2. STUPNĚ ZŠ

✓ SPORT (Nerf liga  fotbal  florbal

 stolní tenis  deskové hry  pohybové hry
 míčové hry)
✓ TVOŘENÍ (šperkařství a jiné)
✓ HUDBA (klavír  muzikohrátky pro
nejmenší)
✓ JAZYKY (angličtina  španělština)
✓ PŘÍPRAVKY (příprava na gymnázia
 příprava na Cermat zkoušky z Čj a Mat)
✓ TVŮRČÍ PSANÍ

PRO DOSPĚLÉ
✓ SPORT (kruhový
trénink  tabata  aerobik
 jóga)
✓ JAZYKY (angličtina
 španělština)

Jirny, Navrátilova 69 www.sofiaschool.cz

775 031 603
ZÁŘÍ 2020
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PROGRAM září 2020
... jsme NADOSAH
DIVOKÁ A KRÁSNÁ krajina srdcem ženy - Výstava měsíce

10.9. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!

Výstava představuje snímky české fotografky Magdalény Radostové,

BLUES JAM SESSION - Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se

autorky cestopisů Aljaška divoká a krásná a Vietnam s vůní koriandru.

spřízněnými dušemi bluesové standardy. Aparatura, tj. bicí, kytarové

Jedná se o ochutnávku záběrů, které autorka pořídila na svých cestách

a basové kombo, mikrofony aj. jsou zajištěny. Stačí si přinést svůj

po Spojených státech amerických. Konkrétně si můžete prohlédnout
záběry z Aljašky, Arizony a Utahu. Výstava je prodejní a potrvá do
konce října.

hudební nástroj. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
14. 9. pondělí, 20:00 - Kino		

2. 9. středa, 20:00 - Kino				
HAVEL - Film se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou
cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného

		

HAVEL - Film se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje
dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného
a úspěšného dramatika, přes bojovníka za lidská práva, až po vůdčí

dramatika, přes bojovníka za lidská práva, až po vůdčí osobnost

osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu.

sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Česko/2020/drama,

Česko/2020/drama, životopisný /105 min/nevhodný do 12 let

životopisný /105 min/nevhodný do 12 let
16. 9. středa, 20:00 - Kino				
4. 9. pátek, 16:00 - Akce

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC - Výhra balíku peněz v loterii člověku

HURÁ DO ŠKOLY! - Přijďte s námi přivítat nový školní rok na

rozhodně změní život. Otázka je, jak. Česko/2020/komedie/99 min

pirátskou párty! Můžete se těšit na šplh ve vysokém lanoví, chůzi po
ráhně, pirátskou šifrovací hru, pukec turnaj a mnoho dalšího. Večer
nám zahraje skupina NOT a ti menší si můžou večer protáhnout v kině
u pohádky Scoob! Samozřejmě nebude chybět zmrzlina a dobroty
z baru a grilu.

20. 9. neděle, 16:00 a 21. 9. pondělí, 9:00 a 10:30
- Divadlo pro děti
POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ - Na jednom úplně
obyčejném vlakovém nádraží v městečku jménem Planá, které
spravuje přednosta stanice Bedřich Růžička, se dějí naprosto záhadné

4. 9. pátek, 20:00 - Kino pro děti
SCOOB! - Hurá do školy! - První celovečerní animované dobrodružství
Scooby-Dooa. USA/2020/animovaný, dobrodružný, komedie/94 min

věci. Začalo zde totiž strašit! Hraje: Divadlo Láryfáry
21. 9. pondělí, 20:00 - Kino				

7. 9. pondělí, 20:00 - Filmový klub			

MEKY - Energický filmový portrét představuje populárního zpěváka

ŠARLATÁN - Strhující životopisné drama výjimečného muže

z těsné blízkosti, zcela otevřeně a upřímně, v nečekaných souvislostech

obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí.

i s humorem. Česko, Slovensko/2020/dokumentární/80 min

V režii Agnieszky Holland (Hořící keř). Česko, Irsko, Polsko,
Slovensko/2020/životopisný, drama/118 min/nevhodné do 12 let

22. 9. úterý, 19:00 - Setkání
TADY VŠUDE BYL!...DAVID SMOLJAK A ZDENĚK SVĚRÁK

9. 9. středa,19:00 - Přednáška
TALKSHOW #husitkatolik - Nenechte si ujít velmi zajímavý
a místy nekorektní dialog o životě, víře, cestách a setkáních
z různých úhlů pohledu. Na podiu povedou dialog MARTINA VIKTORIE
KOPECKÁ, farářka Církve československé husitské, psychoterapeutka
a krizová interventka a DAVID MACEK, sociolog a terapeut, který
vystudoval a přednášel ve Vatikánu.

- Na Ladislava Smoljaka, od jehož smrti letos uplynulo 10 let, budou
vzpomínat jeho nejstarší syn David Smoljak a celoživotní autorský
a herecký kolega Zdeněk Svěrák. Výtěžek ze vstupného bude použit na
zhotovení sochy Ladislava Smoljaka, která bude napřesrok umístěna
v Klánovicích.
30. 9. středa, 20:00 - Kino

10. 9. čtvrtek, 14:00 - BioSenior				

KRAJINA VE STÍNU - Film Bohdana Slámy je kronikou lidí z jedné malé

3BOBULE - Pokračování úspěšné letní komedie z vinařského prostředí.

vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých

Česko/2020/komedie /101 min

let minulého století. Česko/2019/drama, historický/135 min
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, magistrátu a MČ Praha 21
za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha-Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

