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Letošní zima se zdála delší než ty předchozí. Na konci března ale dorazilo jaro i do Klánovic.
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části
MČ převzala do provozování hasičskou plošinu
Rada MČ na svém zasedání dne
23. 2. 2018 vyhověla žádosti sboru
dobrovolných hasičů (SDH) a převzala
do provozování plošinu PP 27.1. na
podvozku Tatra, která je v majetku SDH
Klánovice. Toto rozhodnutí Rady MČ
umožní zařadit vozidlo (plošinu) do
integrovaného záchranného systému,

což bylo hlavním přáním našich hasičů.
Poté, co byla v loňském roce schválena
žádost hasičů o přeřazení jejich
výjezdové jednotky do vyšší kategorie
(z JPO V do JPO III/1), se jedná o další
krok ke zvýšení prestiže a rozšíření
působnosti klánovických hasičů.
Ferdinand Polák

Příspěvky na činnost
Milí spoluobčané,
máme za sebou „aprílový“ březen
s rozdíly teplot až 20 °C – jeden víkend
jsme ze sklepů a kůlen vyndávali
zahradní nábytek, o pár dní později
zase ze skříní zimní čepice a rukavice.
Život v Klánovicích to ale nezastavilo.
Klánovičtí fotbalisté zahájili jarní část
svých soutěžních zápasů, gymnastky
ve spolupráci s oddílem z Dolních
Břežan uspořádaly ESG Cup, přehled
zajímavých pořadů a vystoupení v KC
Nová Beseda by vystačil na samostatný
článek. Členové místní organizace
svazu tělesně postižených se sešli
na výroční schůzi, přičemž nutno
podotknout, že schůzování jim jde lépe
a hlavně rychleji než nám zastupitelům.
Hasiči si poslední únorový víkend
pořádně zahasili při požáru mrazíren
v nedalekém Mochově.
S nástupem jara se probouzí
i stavební sezona. Rekonstrukce
komunikací financovaná
a řízená magistrátem (ulice
Blešnovská, Lovčická, Sendražická
a K Rukavičkárně) se bohužel
protahuje. Důvodem je změna projektu
vynucená už dříve popisovaným
neočekávaně tvrdým podložím. Sliby
investora a projektanta, že zimu využijí
k přeprojektování a v březnu se začne
stavět, byly bohužel liché. Už teď je
zjevné, že mají minimálně několik
týdnů zpoždění. Opravy komunikací,
které řídíme sami (převážně na
Hornopočernicku), budou na jaře
pokračovat podle plánu.
Na přelomu března a dubna
oslavíme Velikonoce, nejvýznamnější
křesťanské svátky se spoustou
církevních i necírkevních tradic. Ve
středu 18. dubna se koná zápis dětí
do prvních tříd Masarykovy základní
školy. Na webových stránkách školy je
možné se zaregistrovat na konkrétní
čas, a vyhnout se tak nepříjemnému
čekání. Sportovci si mohou prověřit
svou jarní formu na 10. ročníku
Újezdském duatlonu, jehož cyklistická
část už tradičně vede přes Klánovice.
A poslední dubnový den opět přiletí
Pohádkové čarodějnice.
Tak si ten skutečný Apríl hezky užijte!
Ferdinand Polák

Rada MČ na svém zasedání dne 23. 2.
2018 také rozhodla o přidělení finančních
příspěvků sportovním klubům, které
v Klánovicích vyvíjejí svoji činnost.
Nejvyšší částku 102 369 Kč uvolnila
Fotbalovému klubu Klánovice jako
příspěvek na nákup nového stroje na
sekání a údržbu hracích ploch v areálu
FK (starý stroj musel být po dvanácti
letech jako neopravitelný vyřazen

z provozu). Na materiálové vybavení
a nákup sportovních potřeb dále Rada
MČ uvolnila tenisovému oddílu částku
40 000 Kč, oddílu stolního tenisu 12 369 Kč,
klánovickým rybářům 10 000 Kč a Model
klubu Klánovice také 10 000 Kč. Na
nákup výtvarných potřeb pro zájmovou
činnost našich seniorů (keramická dílna)
RMČ uvolnila 12 090 Kč.
Ferdinand Polák

Zprávy z Rady MČ
• schválila návrh grantové komise na
rozdělení finančních prostředků
na rok 2018 ve výši 350 000 Kč pro
zájmové a neziskové organizace
a doporučila ho ke schválení také
březnovému zastupitelstvu
• schválila uzavření smlouvy
o spolupráci na akce v roce 2018
Klánovický Mini Adventure
a Klánovický půlmaraton a poskytla
záštitu starosty nad těmito akcemi
• schválila vyhlášení výběrového řízení
na dodání nových skříněk, lavic, židlí,
kateder a dalšího nábytku a vybavení
do nové přístavby základní školy

s termínem dodání červenec 2018
• schválila uzavření smlouvy
o spolupráci na akci Pohádkové
čarodějnice se společností Pohádkové
Klánovice o.p.s.
• schválila předložení žádosti o dotaci
pro základní školu z programu
Praha – pól růstu ČR na modernizaci
stávající jazykové učebny
• schválila vyhlášení konkurzního
řízení na funkci ředitele/ky Mateřské
školy Klánovice
• schválila zvýšení počtu výtisků
Klánovického zpravodaje na 1400 kusů
( jm)

Čistota a pořádek v Klánovicích
Ulici Slavětínskou a část Medinské
pravidelně uklízí firma. Úklid
ostatních ulic a chodníků je
už v rukou našich pracovníků.
Nevýhodou při čistění je zámková
dlažba a vsakovací pásy. Přesto jsou
části chodníků i vsakovacích pásů
v některých ulicích udržované,
a tedy čisté díky pořádkumilovným
klánovickým občanům, kteří si před
vlastní zahradou pravidelně zametají.
Děkujeme za vaši pomoc. Pokud
není zajištěno pravidelné čistění,
roste mezi dlaždicemi tráva a plevel.
I tento rok plánujeme odplevelování
chodníků a ulic.
(pokračování str. 7 - sloupek)

Úklid v ulicích, které nejsou ještě
rekonstruované, je řešen především
posekáním trávy a shrabáním listí
klánovickými občany, kteří zde
bydlí. I vám děkujeme za pomoc.
V již rekonstruovaných ulicích tento
zájem není tak častý, spíše výjimečný.
Jedná se hlavně o chodníky v ulicích
Slavětínská, Aranžérská a Axmanova.
Především na podzim je pro
naše pracovníky náročné udržet
zametené chodníky a perfektní
čistotu vzhledem k jiným nutným
pracím. Proto bychom přivítali,
kdyby majitelé nemovitostí v tomto
podzimním období zametli a shrabali
padající listí či jehličí ze stromů
z vlastních zahrad.
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Otázky a odpovědi
Záměr parkoviště u nádraží se zdůvodňuje mimo jiné tím, že v rámci nového
parkoviště vzniknou parkovací místa vyhrazená klánovickým občanům. Proč
vyhrazené parkování nebylo zřízeno v uplynulých třech letech v rámci parkoviště na
již svěřeném pozemku vedle parkoviště u nádražní budovy a na něm samotném?
Řešení parkování u nádraží musí být komplexní, jako puzzle, které do sebe zapadají.
Použít jenom jeden dílek může situaci naopak zhoršit. Vyhradit celé území za nádražím
pro klánovické občany by znamenalo vytlačit několik desítek aut do centra obce.
V kombinaci se žlutými čarami, které toto jaro budou vyznačeny v ulici Aranžérská
a Medinská, by se jednalo až o padesát aut! Už nyní se začínají tvořit automobilová
hnízda u sportovní haly nebo v ulici V pátém u školky. Zastupitelé ale musí mít přesně
opačný zájem – dostat auta ze středu obce na její okraj, kde budou platit jasně stanovená
a vymahatelná pravidla. Jedním z nich je i vyhrazení části stání pro klánovické občany
na přírodním, za živým plotem skrytém parkovišti u trati. Počet míst by neměl být
vyšší, než je současný stav. Smyslem rezidenčních stání není nabídka místním, aby se
dopravovali na nádraží autem, ale přednost vůči řidičům ze vzdálenějšího okolí.
Robert Zoulík
Jak bude postaráno v tomto roce o údržbu zeleně v Klánovicích?
Sekání velké části zelených ploch je zadáno firmě – prostor u nádraží, celá Slavětínská,
prostor vedle lékárny, Aranžérská, Šlechtitelská a kolem kostelíčka od ulice Ke znaku až
po Bělečskou. Ostatní zelené plochy ve vedlejších ulicích jsou v kompetenci pracovníků
údržby. Je ale pravdou, že v zástavbě sousedící s Šestajovicemi a na Hornopočernicku
sekají trávu na veřejném prostranství místní lidé. Velice nám tímto pomáhají.
Především si zaslouží velké uznání klánovičtí občané v ulicích se vzrostlými lípami,
tj. K Rukavičkárně a Podlipské, kde je velké množství listí, které shrabují právě oni.
Děkujeme. K likvidaci trávy a listí našich občanů slouží přistavené kontejnery a deponie.
Stříhání keřů na Slavětínské a Slatinské a údržbu parku u školy zadáváme též firmě. Na
jaře bude provedeno ořezání přesahujících trávníků na Slavětínské.
Marie Mikušová
Stav lesních cest je neutěšený. Plánuje Úřad v této věci nápravu?
Klánovický les má dva majitele – Lesy ČR a Lesy Praha, přičemž oficiální lesní
cesty jsou ve správě Klánovic. Jednali jsme s oběma organizacemi. Není jednoduché
domluvit s těmito institucemi opravu lesních cest, protože těžbu provádějí kolem cest
obě organizace, a poškození tudíž svádějí jedni na druhé. Máme přislíbeno, že lesní
cesta navazující na Všestarskou ulici bude opravena Lesy ČR. O tzv. Olympské lesní
cestě (navazující na Nové Dvory) jednáme s Lesy Praha. Opravu této cesty na podzim
2017 (vysypání výtluk štěrkem) považujeme za nedostatečnou a požadujeme uvedení
lesní cesty do původního stavu. V dubnu máme domluvenou další schůzku s Lesy
Praha. V lese jsou též tzv. přibližovací cesty určené k přiblížení vytěženého dřeva (např.
paralelní cesta navazující také na Všestarskou). Ty nejsou v naší správě, a nemůžeme
tudíž požadovat jejich opravu. Cestu kolem Placin přislíbili opravit rybáři v dubnu 2018.
Marie Mikušová
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte prosím na:
kzsefredaktor@seznam.cz

Z dopisů redakci

Slovo šéfredaktora
Klánovice na kole

S Velikonocemi začalo počasí
konečně připomínat jaro a mnozí
z vás vyndali po zimě ze sklepů,
kůlen a garáží svá kola. Po zimě
se musí promazat, nafouknout,
seřídit a může se vyrazit. Ostatně
Klánovice jsou pro kola jako stvořené.
S profilem krajiny připomínajícím
Dánsko nebo Holandsko, s možností
vyjet hned za humny do lesů, polí
a luk. Kolo by ale mohlo a mělo být
v Klánovicích nejen sportovním
náčiním na víkendové výlety, nýbrž také
prostředkem dopravním.
Jenže to by se Klánovice nesměly ke
kolům a cyklistice chovat macešsky.
Za minulé roky tu s výjimkou stání
u nádraží nevzniklo nic, co by
cyklistické dopravě v Klánovicích
skutečně pomohlo. Neexistuje tu
bezpečná cesta na kole do školy,
torzo na křižovatce u pošty je dnes
spíše výsměchem, žlutý chodník na
Slavětínské, který byl dokonce s touto
ideou stavěn, dodnes není smíšenou
cestou pro chodce a cyklisty, jak se
plánovalo. Nejsou vyznačeny ulice,
v nichž by byli na první místo dáni
cyklisté a tomu by se uzpůsobil
automobilový provoz. Nic z toho by při
rozumném provedení nestálo žádné
horentní sumy, stačilo by pár značek
a dopravních opatření.
Výsledkem by mohlo být, že rodiče
budou s dětmi jezdit do školy a školky
na kole, a ne auty, že by existovala síť
ulic a cest, kterými by šlo bezpečně na
kole nejen projet přes Klánovice, ale
dostat se i na důležitá místa v obci. A na
těch by se jen přidala místa, kde mohou
zamčená kola bezpečně stát.
Celkově by se Klánovice z auty se
stále více zamořující oblasti mohly
stát obcí více cyklistickou než
automobilovou. Prospělo by to klidu,
zdraví našemu a našich dětí. A stálo by
to celé zlomek toho, co nové parkoviště
pro auta u nádraží, které kromě dalších
aut nepřinese obci a jejím obyvatelům
nic. A do voleb by se změna Klánovic
na obec k cyklistům vstřícnou ještě
v klidu stihla.
Luboš Palata

Paní tajemnice Horská se zasloužila o Klánovice
Když jsem na podzim nastupoval na místo
starosty Klánovic, byla paní tajemnice
Ivana Horská klíčovou osobou, o kterou
jsem se mohl vždy opřít. Zejména za
začátku jsem s ní musel konzultovat každý
složitější problém a právní spor a za dva
roky ve funkci mě nikdy nezklamala.
Člověk si brzy uvědomí, jak důležitá je

pro správné fungování obce osobnost
schopného a pracovitého tajemníka či
tajemnice. Paní Horská nastoupila na
své místo v květnu 2011 se zkušenostmi
z obdobné práce v městečku Horní
Bříza a prožila v Klánovicích sedm let
vyplněných prací pro obec. Nikdy neměla
ambice zasahovat do politických pří

a pomáhala překlenout v čele úřadu
složitější období. Korektně a laskavě vedla
úředníky naší městské části a vždy se za
ně dokázala postavit. Koncem února paní
tajemnice Horská končí ve své funkci.
Nejen za její práci jí patří náš vděk a úcta.
ing. Karel Horníček
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Téma čísla: Objížďka přes Klánovice
Na přípravu objízdné trasy přes
Klánovice i na jednání s magistrátem
jsme se ptali starosty Ferdinanda Poláka
Kdy jste se vy sám poprvé o objízdné
trase přes Klánovice dozvěděl?
Poprvé jsem se o uzavírce dozvěděl
2. února, když jsme byli pozváni na
jednání na magistrát, které se konalo
8. února. Začali jsme situaci hned
řešit. Dozvědět se o takto zásadní
a dlouhodobé dopravní změně pouhý
měsíc předem mi přijde absolutně
nedostatečné a ze strany MHMP a TSK
slušně řečeno nekorektní.
Jak ta schůzka na
magistrátě probíhala?
MHMP se oficiálně tvářil, že jde
o projednávání, ale objížďka už byla
de facto napevno určena a stavba
připravena. Nepředstavili žádné
alternativní varianty. My navrhovali jiné
objízdné trasy, které ale byly zamítnuty.
Dále jsme mj. požadovali alespoň zákaz
odbočení do rezidenčních částí Klánovic
ze Slavětínské, aby tranzitní řidiči
hlavně v ranních špičkách neobjížděli
kolonu před semaforem přes okolní
uličky. I tento požadavek nám byl
zamítnut. Hned druhý den jsem proto
napsal oficiální nesouhlasný dopis na

magistrát adresovaný mj. náměstkovi
pro dopravu Dolínkovi. Požadoval jsem,
aby buď vedli objízdné trasy jinudy,
nebo s rekonstrukcí Českobrodské
počkali na přeložku silnice I/12 (obchvat
Běchovic a Újezdu), která má být podle
optimistického výhledu hotová za čtyři
roky. Podle mých informací totiž není
žádné místo v Běchovicích v takovém
stavu, že by do té doby nevydrželo.
V minulém KZ jste připustil, že
chystáte právní kroky. Už jste
nějaké podnikli?
Udělali jsme dva zcela zásadní
kroky. Magistrát vydal 28. února večer
(v poslední možný den) opatření obecné
povahy, kterým objízdnou trasu stanovil.
Proti němu není bohužel možný žádný
řádný opravný prostředek. Jedinou
možností bylo podat návrh k soudu na
jeho zrušení, což jsme hned druhý den
udělali. A to včetně návrhu na předběžné
opatření, soud by to tedy měl projednat
co nejrychleji. Dále bylo ve stejný den
vydáno Rozhodnutí o povolení uzavírky,
kde je objízdná trasa přes Klánovice
dokonce nařízena. Zde je možné
odvolání k Ministerstvu dopravy, což
jsme samozřejmě také udělali. Víc toho
po právní stránce nyní udělat nejde.

Čeká Slavětínskou po skončení prací
v Běchovicích nějaká oprava?
Ano, o opravě Slavětínské jednám už
od loňského podzimu. Rekonstrukce
nás čeká v příštích letech, předběžný
plán byl na rok 2019. Hlavní bude
rekonstrukce dešťové kanalizace,
která už kapacitně nedostačuje
a je v dezolátním stavu. Při opravě
kanalizace se samozřejmě opraví
i povrch vozovky.
V Běchovicích by měly fungovat
povolenky. Místní podniky však mají
údajně domluvu, že jejich zákazníkům
stačí „ústní povolení“? Platí to?
Při jednání starostů byla podpořena
žádost místních podnikatelů na
Městskou policii a Policii ČR, aby byl
jejich zákazníkům povolen vjezd i bez
povolenky. Nikoho z TSK a MHMP
totiž bohužel vůbec nezajímá, že pro
drobné živnostníky (kadeřnice, masér,
restaurace atd.) je několikaměsíční
totální odříznutí od zákazníků naprosto
likvidační. Policie proto byla v takovém
případě požádána o shovívavý přístup.
Po pár týdnech se má vyhodnotit,
zda to není zneužíváno. Není na to
samozřejmě žádný nárok.
Michael Bouška

a od té doby mohla být stavební akce
připravována a komunikována tak, aby
o tom jednotlivé městské části věděly.
S TSK jsme sice komunikovali, ale
o termínu realizace jsme se dozvěděli až
společně s Klánovicemi.
Jak funguje vydávání povolenek?
Okruh lidí, kteří mohou zažádat
o povolenky, byl daný jednoznačně.
Musíte být schopný obsloužit
nejen rezidenty, ale i zaměstnance
a podnikatele. Tuším, že jsme nyní na
úrovni šesti tisíc vydaných povolenek.
Před rekonstrukcí po Českobrodské
denně projelo třicet tisíc aut, semafor
dokáže podle odhadu propustit zhruba
třetinu vozidel.
Věc však není úplně černobílá. Jsou
lidé, kteří projedou bez povolenek.

Striktní vymáhání zákazu by přineslo

Pohled z Běchovic
Vydali jsme šest tisíc povolenek
Zkušenosti z místa uzavírky jsme
zjišťovali u starosty městské části Praha
– Běchovice Ondřeje Martana.
Jak v současnosti vypadá
provoz v Běchovicích?
Původní kolona, která se tvořila
v ranní špičce z Újezdu do Běchovic,
se eliminovala a přesunula se ke
kyvadlovému semaforu, který propustí
výrazně méně aut. Čekání mimo
špičku je sedm až osm minut a ve
špičce zhruba patnáct až dvacet minut.
Spolupracujeme s policií, která se snaží
o co nejplynulejší provoz.
Jak probíhalo jednání s magistrátem
a se správou komunikací?
Nebylo to úplně ideální. O akci se
vědělo dlouho. Stavba měla vydané
stavební povolení už od roku 2013

více škody než užitku. Když máte
třeba nějakého živnostníka, který
sem potřebuje jezdit za klienty, tak
nejde, aby si vyřizoval povolenku na
průjezd jednou za měsíc. To samé
platí pro pneuservis a restaurace.
Jmenuji další příklad, a to dětského
lékaře. Více než polovina jeho pacientů
není z Běchovic. Právě kvůli takovým
případům by měla být určitá míra
tolerance. Samozřejmě bez povolenky
může být auto zastaveno a pokutováno.
Tolerantní však nemůžeme být při
ranní špičce. Běchovicemi by se pak
nedalo vůbec projet.
(mb)
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Hydepark
Bylo, nebylo, ale co bude? – I. část
V Klánovicích nastala dopravní kalamita.
Nájezd na okruh z Běchovic na Černý Most
je uzavřen, a to až do července. Zároveň
začala rekonstrukce Českobrodské.
Jedná se o druhou etapu stavby, která
má dohromady 11 etap. Tato zásadní
rekonstrukce by měla být ukončena
až v roce 2019. Jedná se o dlouhodobě
plánovanou stavbu, která je schválena
a má platné stavební povolení. I když
nám to působí potíže, chápeme, že je to
potřeba opravit. Co až tak k pochopení

není, je fakt, že Klánovice o chystaném
opatření a uzavírkách dle vyjádření
starosty nic nevěděly, a nemohly tak
s předstihem informovat občany. Podle
našich informací bylo vše trochu jinak.
Je ale pozdě plakat nad rozlitým
mlékem, to se zpět do sklenice nevrátí.
Co ale můžeme změnit, je upozornit
vás na další etapy plánovaných
uzavírek Českobrodské, co nás tedy
v roce 2018 čeká?

2. Etapa (13. 3. 2018 – 30. 6. 2018)
Oprava mostu přes Říčanský potok
a mostu přes Rokytku.
3. Etapa (1. 5. 2018 – 30. 5. 2018) Tato etapa
navazuje na ukončení rekonstrukce
komunikace Ve Žlíbku.
Rekonstrukce od 1,030 až 1,250 km...
Pavla Fischerová, Marie Jágrová, Zorka
Starčevičová, Petr Soukup
(kráceno KZ)

o vybudování parkoviště je. Každému,
kdo používá zdravý rozum, musí být
jasné, že parkoviště jakékoli velikosti
problémy s parkováním v Klánovicích
nevyřeší, a to ani v kombinaci s dalšími
uváděnými opatřeními, která jsou
navíc právně problematická (stání pro
rezidenty) nebo zcela nereálná (přesun
aut z ulic na parkoviště). Škoda, že rada

nenašla odvahu jít delší, a tedy složitější
cestou zadání skutečné dopravní
studie, trpělivého vysvětlování, proč
do Klánovic velká parkoviště nepatří,
podpory veřejné dopravy a samozřejmě
i nepopulárních restrikcí, které, jak
všichni víme jediné mohou změnit naši
přirozenou pohodlnost.
Mgr. Štěpánka Čtrnáctá

Odvaha dělat i nepopulární kroky
V tomto již téměř končícím volebním
období se toho v Klánovicích hodně
vybudovalo. To je nezpochybnitelné,
stejně jako fakt, že největší díl práce
jde vždy za členy rady městské části.
O to smutnější mi připadá, že těsně
před koncem volebního období se
pan starosta i celá rada uchýlili k tak
populistickému kroku, jakým snaha

Mají Klánovice usilovat o odtržení od Prahy?
V poslední době jsem po delší době
opět dotazován na to, co si myslím
o případném odtržení Klánovic od
Prahy. Zda by to nebylo pro nás lepší.
Chápu, že ta myšlenka je v souvislosti
s aktuálním chováním Magistrátu hl.
města Prahy celkem pochopitelná
– neférové jednáním magistrátu při
plánování objížďky Českobrodské

ulice, netransparentní přidělování
magistrátních dotací, neschopnost
magistrátu řídit a realizovat větší
klánovické stavby (rekonstrukce
komunikací, budova IZS), a přitom
neochota předat tyto stavby naší městské
části… To všechno je pravda. Přesto
jsem přesvědčen o tom, že zůstat „pod
Prahou“ je pro Klánovice stále lepší

a celkově výhodnější než se odtrhnout
a být samostatnou obcí Středočeského
kraje. To neznamená, že bych pro
Klánovice neuvítal větší pravomoci.
Aktuálně se starosty jiných MČ například
iniciujeme jednání o svěření pravomoci
vydávat vlastní obecní vyhlášky.
Ferdinand Polák (ODS)

Nebudu psát o tom, co jsme udělali a co
se ještě chystáme udělat. To uvidíte
sami, ale chci psát o tom, co nejsme
schopni udělat, protože to je věcí nás
všech Klánovičáků. Rezidenční bydlení
v Klánovicích je výjimečně krásné,
žijeme mezi velkými zahradami,
s hezkou zástavbou, s nevídanými
kulturními, společenskými

a sportovními možnostmi,
s nově rozšířenou školou a školkou
a samozřejmě s lesem. Často si kladu
otázku, zda jsme si této výjimečnosti
všichni vědomi. Kdybychom my všichni
v tomto viděli výjimečnou hodnotu,
musili bychom – opět my všichni
– přidat ruku k dílu. Např. zametli
chodníky před svou vlastní zahradou,

kolem kontejnerů udržovali pořádek,
nestavěli zdi místo plotů a naopak
se snažili dávat lidi dohromady
a neškatulkovali nás na koalici a opozici.
Prostě bych si moc přála, abychom
si tady v Klánovicích žili v sousedské
pohodě s pocitem, že i my můžeme
k tomu přispět..
Marie Mikušová

Bylo, nebylo, ale co bude? – II. Část (po zásahu cenzorů nesmíme náš prostor spojovat)
4. Etapa (1. 6. 2018 – 30. 6. 2018)
Rekonstrukce komunikace od km
1,030 až km 1,310. Jedná se o celkovou
rekonstrukci. V rámci této etapy dojde
k úpravě napojení ul. Ke Kolodějům
s ul. Českobrodská.
5. Etapa (1. 7. 2018 – 10. 9. 2018) Kompletní
rekonstrukce komunikace a kompletní
uzavírka v úseku ul. Mladých Běchovic
až ul. Do Panenek.
6. Etapa (1. 7. 2018 – 30. 8. 2018) Oprava
vozovky... v úseku 0,000 –0,500 km,
včetně rozšíření křižovatky do Říčan.

7. Etapa (1. 9. 2018 – 31. 12. 2018) Oprava
mostu přes Mlýnskou strouhu. Jedná
se o demolici stávajícího mostu
a stavbu nového.
8. Etapa (10. 9. 2018 – 22. 10. 2018) Celková
rekonstrukce komunikace v úseku od
ul. Do Panenek km 1,820 až KÚ km 2,115,
podélně směr Praha.
9. Etapa (23. 10. 2018 – 30. 11. 2018) Celková
rekonstrukce komunikace v úseku
od ul. Do Panenek 1,820 až 2,080 km
podélně směr Kolín.

Přejeme vám pevné nervy při vašich

cestách, do léta je budete potřebovat.
Vyjma shora naznačených uzavírek jsou
totiž uzavřeny i další komunikace ve
Středočeském kraji, ale více prostoru
pro poskytování informací nám
není poskytováno.
Marie Jágrová, Pavla Fischerová, Zorka
Starčevičová, Petr Soukup
(Kráceno KZ)

Příspěvky do Hydeparku nejsou kromě krácení upravovány, každý zastupitel má rozsah 900 znaků vč. mezer v každém třetím čísle. L.P.
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Ze života školy
Přístavba
Přístavba základní školy, téma,
které se v posledních měsících
v Klánovicích hodně řeší, a to hlavně
přímo na naší ZŠ, ať už ze strany
učitelů či žáků. Jak už možná víte,
jedním z důvodů přístavby bylo
nutné rozšíření školní jídelny, což
má v tuto chvíli za následek její
nefunkčnost. Druhým důvodem byl
pak nedostatek tříd pro nižší ročníky.
Upřímně řečeno, když měl začít
tento školní rok a naše třída se
chystala do devátého ročníku,
neměla jsem vůbec tušení, jak celý
učitelský sbor a osobně pan ředitel
tuto situaci vyřeší. Výsledek mě více
než mile překvapil. Nemohu říci, že
by se odstranily všechny komplikace
spjaté se stavbou, to snad ani nelze
udělat, ale myslím, že hlavně pan
ředitel to opravdu kreativně vyřešil.
Příkladem zůstává už jen to, že
zařídil naší škole náhradní obědy
v učilišti, kde dokonce mohou nadále
pracovat i naše paní kuchařky.
Ovšem i přes všechnu snahu nám
navštěvování školy o něco zpříjemnit
má přístavba stále mnoho negativ.
Tím nejvýraznějším je například to,
že aktivní stavba občas nedává příliš
prostoru pro klidnou výuku, což
způsobuje, že stavební stroje docela
často ruší ať už výklad učitele, nebo
přímo důležité testy, u kterých se
následně nelze soustředit. Dalším
takovým negativem je chladno na
chodbách způsobené odstraněním
zdí a tím i topení z části chodeb. Ve
třídách se naštěstí topí zvlášť, takže
tam i přesto zůstalo poměrně teplo.
Co se týče přímo stavby, tak
přístavba se z mého amatérského
hlediska zdá téměř hotová. Nová část
v pozitivním slova smyslu zajímavá,
zvlášť to, že na ní budou opravdu
obrovská okna, což se mi zdá jako
skvělý způsob řešení.
Celkově bych toto téma shrnula
tím, že přes všechnu kritiku, mojí
nebo jiných žáků ZŠ, myslím, že
všichni, kteří se podíleli na řešení
problémů spojených s přístavbou,
vyřešili komplikace opravdu chytře
a já jim za to tímto děkuji.
Anna Čtrnáctá, 9.B

Ze života Klánovic
MO STP informuje
V měsíci březnu jsme spoustu času
věnovali přípravě výroční členské schůze,
přípravě výročních zpráv atd. – papírování
přibývá i nám, a to jsme pouze oficiálně
zapsáni jako p.s./pobočný spolek od STP
v ČR/. Díky pomoci pracovníků místní
hotelové školy (především Mgr. Záviškové
a dr. Šmídovi) schůze proběhla i za
ztížených podmínek ke spokojenosti všech
přítomných. Ještě jednou proto děkujeme
všem pracovníkům hotelové školy.
Pro měsíc duben počítáme
s přednáškou naší členky Zorky
Starčevičové – 9. dubna od 16 hod.,
v květnu nás pak opět navštíví
dr. P. Taussig – filmový historik. To bude

pro letošní jaro poslední přednáška.
Koncem dubna odjíždíme na první letošní
ozdravný pobyt – do Sezimova Ústí.
V úterý 17. 4. ještě některé naše členy
čeká slavnostní odpoledne na Místním
úřadě – je to milá a pravidelná pozornost
zastupitelstva pro naše seniory k jejich
životnímu výročí.
Poslední akcí v dubnu je každoroční
setkání CHARITY Neratovice, které se
koná ve čtvrtek 16. 4. 2018. Pozvánka na
slavnostní odpoledne je vyvěšena jak
v klubu, tak i na vývěsce u autobusu.
Věřím, že i letos se zúčastní z Klánovic
velký počet členů.
Olga Paplhamová

Knihy mimo žebříček
Ještě nedávno patřila k výbavě
absolventa gymnázia velmi podrobná
znalost dějin římského impéria. Ta se
v posledních generacích scvrkla na
několik klíčových úseků a nastupující
generace je tak i vnímají. Když jsem
v mládí četl životopis mého oblíbeného
francouzského básníka, důkaz jeho
vyspělosti byla i obsáhlá gymnaziální esej
o válkách s Jugurthou. O těch jsme jako
gymnasisté vůbec nic netušili a na tom
se určitě dodnes nic nezměnilo. Protože
dějiny Říma byly především dějinami

výbojů a válek, dá čtenáři velmi dobrou
představu o jejich složitosti poměrně
nedávno ukončená edice Jiřího Kovaříka
– Římské války I–V. Naše knihovna
vlastní první dva díly této pentalogie
– Vítězové nad Kartágem a Války bez
konce. I tak stojí za to se do nich začíst
a zjistit, o kolik byla historie Říma složitější
a zajímavější než tušíme. Konec konců, jak
by řekl i pan Rozner, je to naše společná
evropská historie.
ing. Karel Horníček

Z dopisů redakci
K lesu u nádraží
Parkování v Klánovicích představuje
pěkně kyselé jablko. Stejně jako
zeleň – vzpomeňme třeba na lípy
na Slavětínské. Rada MČ si zaslouží
ocenění za odvahu, kousnout do
dvou kyselých jablek najednou. O co
snadnější by bylo prostě nedělat nic.
Takhle vždycky sklidí víc kritiky, a často
i nespravedlivé, než pochvaly.
Pás zeleně o ploše necelé třetiny
Přimského náměstí, sevřený ulicí
a betonovými zdmi proti hluku, nikdy
nebude přirozeným biotop em, jako je
třeba mokřad pod tratí o kilometr dál. Na
to je příliš úzký a sevřený našimi lidskými
aktivitami. Je to městský prostor a je na
nás, jak bude vypadat.
Ve skutečnosti kácení lesa u nádraží už
začalo. Po pár krocích od vlaku dojdeme
k neprůchodné, podmáčené džungli,
o kterou dlouho lidská ruka nezavadila.
A tak začala kácet příroda sama. Vývraty
tam leží už několik měsíců bez povšimnutí.
Vážit si zeleně znamená především se o ni
starat. Vítám, že zastupitelstvo požádalo

o svěření pozemku. Dokud majetek
není „náš“, budeme se na jeho bídný
stav jen dívat.
Na diskusi v posledním čísle KZ
mne trochu mrzí převažující černobílý
pohled – jako bychom v dilematu „buďto
parkování, anebo příroda“ mohli mít jen
jedno z toho. Ale možná by při troše snahy
bylo možné dosáhnout v uspokojivé míře
obojího. (Když třeba zaparkuji před Včelou,
zdá se mi, že tam se parkování a zeleň
snesly. Vím, že to je mnohem jednodušší
případ.) Hledání dobrého řešení vždy
vyžaduje trpělivou diskusi, vedenou jak
s dostatečnými podklady, tak s poctivou
snahou o řešení přijatelné pro mne i pro
ty, kdo vidí věci jinak. A u lesa navíc ne na
pět, ale aspoň na padesát let. Moc si přeji,
aby se to zastupitelům i občanům Klánovic
podařilo a aby výsledek nám všem přinesl
ne pocit rozdělení, ale dobré společně
vykonané práce.
Karel Loucký
člen místní rady ODS

císlo 4 | 2018

7

Zprávy z Úřadu městské části

Představení zaměstnanců Úřadu městské části
V rámci zlepšování služeb našeho
úřadu Vám chceme postupně
představit naše zaměstnance,
abychom vám ulehčili orientaci
v tom, na koho se v případě potřeby

obrátit. V tomto čísle KZ představuje
zaměstnance Odboru výstavby,
dopravy a životního prostředí jeho
vedoucí Bc. Šárka Nováková, DiS.
Ferdinand Polák, starosta

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ
Jako vedoucího tohoto odboru, bych
vám ráda představila své kolegyně
a práci, kterou vykonáváme:
Ing. Magdaléna Jandová – referent
životního prostředí (částečný úvazek)
Tel. 604 200 778,
jandova@praha-klanovice.cz
Její hlavní činností je péče
o životní prostředí a veřejný
prostor v Klánovicích. Na základě
pravidelných kontrol veřejného
prostranství plánuje ve spolupráci
s pracovníky údržby úklid veřejného
prostranství a údržbu veřejné zeleně.
Dále spolupracuje na aktualizaci
Pasportu zeleně MČ, zpracovává
a administruje poptávková řízení na
externí dodavatele, evidenci majetku,
hlášení poruch havárií.
Anna Šugárová – referent
dopravy, tajemník dopravní komise
(částečný úvazek)
Tel. 734 755 075, sugarova@
praha-klanovice.cz
Její hlavní činností je správa
a obnova místních komunikací,
chodníků a dopravního značení.
Připravuje a administruje žádosti
o připojení vjezdu na místní
komunikaci, žádosti o souhlas

s udělením výjimky vozidel nad 6 t do
20 t, hlášení poruch havárií.
Ing. arch. Jana Segetová
– referent (DPP)
Tel. 281 960 216, segetova@
praha-klanovice.cz
Spravuje archiv našeho odboru.
Vyhotovuje smlouvy na zřízení
služebnosti k inženýrským sítím
a předkládá ke schválení.
Bc. Šárka Nováková, DiS. – vedoucí
odboru výstavby, dopravy a životního
prostředí, tajemník komise výstavby
Tel. 734 240 151, novakova@
praha-klanovice.cz
Mojí hlavní činností je správa
a obnova majetku MČ Praha–Klánovice,
zajištění a administrace investičních
akcí, inženýrská a investorská činnosti,
hlášení poruch havárií. Jako tajemník
stavební komise eviduji a předkládám
žádosti o vyjádření ke stavbám.
Vyřizuji žádosti o vyjádření z hlediska
územního plánu.
Jsme připraveny řešit všechny
podněty ze strany veřejnosti a hledat
nejvhodnější řešení.
Obrátit se na nás můžete v úřední
dny nebo po telefonické dohodě.
Bc. Šárka Nováková, DiS.

Parkování před Úřadem městské části
Pět parkovacích míst v ulici
U Besedy před Úřadem naší městské
části je primárně určeno právě pro
návštěvníky úřadu. Postupem času
se ale běžně stávalo, že na těchto
parkovacích místech parkovala auta
celodenně. Návštěvníci úřadu pak
neměli kde zaparkovat. Abychom
občanům zpříjemnili a zjednodušili
návštěvu našeho úřadu a vyřízení jejich
záležitostí, omezili jsme v úředních
hodinách (pondělí a středa 8–18 hod.)

parkovací dobu před úřadem na jednu
hodinu. Za tuto dobu je možné na úřadě
vyřešit vše potřebné. Po uvedenou
dobu (60 minut) mohou parkovací
místa samozřejmě využít i ostatní řidiči
– například i rodiče, kteří vedou své
děti do blízké mateřské školky nebo je
vyzvedávají. Občané, kteří potřebují
v tyto dny zaparkovat na delší dobu než
jednu hodinu, mohou využít například
nedaleké parkoviště u sportovní haly.
Ferdinand Polák

Jubilanti
Duben
Marie Vendrová
Miloslav Richtr
Marie Kadečková
Alena Boubínová Propperová
Miloslava Boučková
Jiří Lacman
Anna Hájková
Věra Tachecí
Eliška Plzáková
Milan Ročeň
Petr Vogl
Vlasta Matoušková
Všem oslavencům gratulujeme!
(pokračování ze str. 2)
K hezkému vzhledu Klánovic patří
i trávníky především na Slavětínské.
Úřad je nechává sekat, ale na druhé
straně jsou tací, kteří trávníky ničí.
Je nepochopitelné, že lidé najíždějí
na zelené plochy a po jejich autech
zůstává rozoraný trávník. Stačilo by
se chovat k veřejné zeleni stejně jako
k vlastní zahradě.
Nepořádek kolem kontejnerů
s tříděným odpadem je v některých
případech neutěšený, přičemž náprava
je pouze v rukou nás Klánovičáků.
Bohužel jsou mezi námi tací, kteří hází
do kontejnerů nesešlapané krabice
a PET lahve a dělají nepořádek kolem
kontejnerů. Mějme více ohledů k těm,
kteří bydlí v blízkosti kontejnerů
a používejme častěji sběrné dvory
v sousedních obcích.
V některých případech se objevily
skládky kolem kontejnerů s tříděným
odpadem. Předcházet těmto skládkám
znamená, že musíme důsledně
udržovat čistotu a posekanou zelenou
plochu kolem kontejnerů. Do ulice
Vodojemská se v lednu přidaly další
kontejnery na tříděný odpad. Bohužel
je to místo, kde se často nacházejí
odložené pneumatiky, nábytek, či
plechovky s barvami a olejem. Je to
místo v blízkosti Šestajovic, a tak se
domníváme, že „autory“ nepovolené
skládky nejsou pouze Klánovičtí.
Milí Klánovičtí, jsme si vědomi toho,
že pořádek a čistota v Klánovicích
jsou především věcí úřadu, ale pokud
chceme mít Klánovice čisté, musíme
všichni pro to něco udělat.
Marie Mikušová
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Klánovický kaleidoskop
Úklid lesa
V sobotu 7. 4. v 9 hod. nezapomeňte
přijít s námi uklízet les. Přátelé
Klánovického lesa si vás při
příležitosti akce Ukliďme Česko
dovolují pozvat na pravidelný
jarní úklid lesa. Sraz: na rohu ulic
V Trninách a Všestarská. Všichni
milovníci lesa jsou srdečně zváni.
Po skončení akce jste našimi
spřízněnými sousedy z Újezdu nad
Lesy srdečně zváni na opékání buřtů
na hřišti za Masarykovou základní
v Újezdu nad Lesy.
Úklid lesa 2.
V sobotu 14. 4. budeme pokračovat
v úklidu Klánovického lesa. Pokud
máte rádi les, přijďte opět na
roh ulic V Trninách a Všestarská.
Nezapomeňte si vzít pevné rukavice.
Těšíme se na vás.
Polyglotka v Nové Besedě
Ve čtvrtek 19. 4. v 19.30 se nás
polyglotka, znalkyně dvanácti
jazyků, Lucie Gramelová, pokusí
přesvědčit, že naučit se cizí jazyk
je mnohem jednodušší, než si
myslíme. Ukáže nám, že není potřeba
strávit dlouhé roky v zahraničí nebo
se trápit nad nudnými knihami
(a někdy i s nudnými učiteli). Dle
jejích slov – učení může být zábava
a může jít od ruky.
Koncert měsíce
Na pódiu KC Nová Beseda
v Klánovicích přivítáme 26. 4.
nezaměnitelné osobnosti české
hudební scény – Michala Pavlíčka
a Moniku Načevu.
Čarodějnice
30. 4. se opět konají již tradiční
Pohádkové čarodějnice. Více
na stránkách ÚMČ.
Běh u sousedů
Zveme všechny aktivní i rekreační
běžce od jednoho do sta let na náš
kros Běh o pohár starosty aneb běh
za újezdskou sovou, který se koná
v sobotu 12. 5. 2018 a je jako každý
rok zařazený do Poháru pražských
běžeckých nadějí 2018. Na všechny
se moc těší Zuzana Olšanová, ŠSK
Újezd nad Lesy
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Událost měsíce

Oslava výročí Nové Besedy
Kulturní centrum Nová Beseda své
narozeniny oslavilo opravdu velkolepě.
Dvojitý koncert Davida Kollera s vlastní
kapelou byl s velkým předstihem
beznadějně vyprodán. A sjeli se na
něj podívat, poslechnout a užít si ho
milovníci i z hodně širokého okolí.
Přestože se jednalo o představení
uvedené v prostorově velmi skromných
podmínkách, byl organizátory
i účinkujícími pojat ve velkém stylu,
žádná zmenšená „kapesní verze“.
Během koncertu tato legenda českého
hudebního světa, David Koller, vystřídal
mnoho nástrojů, své umění předvedl
i u bicích, zahrál na foukací harmoniku,
dokázal rozeznít xylofon a další
nástroje, ne všechny se na pódium
vůbec vešly a musely mu být podávány
z foyer. Samotný zpěvák byl zaskočen,
jakou atmosféru dokáže navodit takto
malý prostor spojený s velmi blízkým
fyzickým kontaktem s posluchači.
Zpěvákovi a jeho pětičlenné kapele se
velmi brzy podařilo doslova zvednout
milovníky jeho skladeb ze židlí,
rozhýbat je i rozezpívat. Jednotlivé

koncerty odehráli muzikanti bez
přestávky – dvě hodiny známých
písní a hlavně hitovek skupiny Lucie.
Obecenstvo si nadšeně poslechlo
skladby Žádný city, Lehká, Recidiva, Nic
není nastálo, Troubit na trumpety
by se nám líbilo, Sex je náš a mnoho
dalších. V Klánovicích jako i jinde
asi největší úspěch sklidily písně
Sex je náš, Šrouby do hlavy a Chci
zas v tobě spát.
Výběr svižné komedie Bosé nohy
v parku byl také trefa do černého. Na
jevišti se představily dvě nejen věkově
rozdílné dvojice. Ta první, čerství
novomanželé po líbánkách, Viktorie
(Anna Kameníková) a začínající
advokát Pavel (Radúz Mácha) začínají
být pomalu, ale jistě konfrontováni
s realitou všedních dní. Druhá teprve
vzniká postupným sbližováním
dvou singlistů, souseda, sukničkáře,
Hektora (Rudolf Hrušínský) s poněkud
konzervativní matkou – tchyní
Ester (Veronika Freimanová). Diváci
odcházeli nadšeni.
Zorka Starčevičová

Můžete se těšit

Duben – měsíc besed a přednášek
Měsíc duben je v naší mysli spojen
s bezpečností či vylézáním hadů
a štírů a čím dál více i se Dnem Země
(22. dubna). Nová Beseda ho i na
základě vašich podnětů vyhlásila jako
měsíc přednášek. Uspořádala pro
nás velmi pestrou nabídku, ze které
si vybere každý.
Cyklus zahájí přednáška
s ambiciózním názvem Norsko od
A do Z, kterou nás provede cestovní
průvodce Tomáš Hájek, který, jak uvádí
na svých stránkách, Norsko zbožňuje
(Čt. 5. 4. 18 hod.)
V úterý 10. 4. od 19.30 si můžeme
poslechnout přednášku našeho
šestajovického souseda Vlasty Červa
s názvem Danova evangelia II.
Po zhlédnutí ve své kategorii
špičkového outdoorového
dokumentárního filmu The
Elements máme příležitost si osobně
popovídat s jedním z protagonistů,
dle názoru mnohých nejvýraznějším
a nejcharizmatičtějším z nich, Márou

Holečkem (Ne 15. 4. 18 hod).
Ze zcela jiného soudku je příjemné
posezení s Blankou Makoňovou, která
nás svým kurzem Sbohem vrásky
zasvětí do cviků obličejové gymnastiky
a ukáže nám, že gymnastika opravdu
funguje. Dostaneme i skripta, abychom
doma nezaháleli. (Út 17. 4. 19 hod.)
Ve čtvrtek 19. 4. v 19.30 se nás
polyglotka, znalkyně dvanácti jazyků,
Lucie Gramelová, pokusí přesvědčit,
že naučit se cizí jazyk je mnohem
jednodušší, než si myslíme.
Celý jarní cyklus uzavře čtení
autorských textů nesmírně vitálního
a hluboce lidského botanika
a zahradníka, spisovatele, neúnavného
popularizátora vědy, držitele medaile
Vojtěcha Náprstka za odborné
publikace RNDr. Václava Větvičky,
kterého hudebně doprovodí zpěvačka
a moderátorka Jana Rychterová
(Út 24. 4. 19 hod.)
(zs)
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Z klánovického sportu
Začíná fotbalové jaro
Po dlouhé zimní pauze se konečně
rozjíždí jarní část soutěží všech družstev
klánovického fotbalu. Ani přes zimu se
samozřejmě nezahálelo, účastnili jsme se
turnajů v hale i venku, vylepšovali areál
a poctivě trénovali. Zbrusu nový design
dostal web www.fkklanovice.cz.
Co je nového?
Novinky hlásíme především v našem
areálu. Hřiště bylo propískováno
a provzdušněno, za vydatné podpory
úřadu a sponzorů se bude pořizovat
nový výkonnější traktor, protože se po
mnoha letech dobře odvedené práce
rozbil ten starý. Diváci se mohou těšit na
nové lavičky u hlavní hrací plochy vlevo
a na nohejbale. Premiéru také zažijí nové
venkovní toalety. Areál máme v plánu stále
vylepšovat a komfort jak pro hráče, tak pro
fanoušky zvětšovat. Nebylo by to ovšem
možné bez pomoci městské části a vedení,
za což jim patří velký dík.
Muži
A-tým i juniorka mají za sebou
náročnou kondiční část zimní přípravy

a přátelské zápasy. Áčko odehrálo
zimní venkovní turnaj ve Štěrboholích,
kde se bohužel nepodařilo našim
fotbalistům zvítězit. Pozitivem může
být návrat středopolaře Marka Fuchse
po zranění či zahraniční stáž Filipa
Tvrzického ve Španělsku, kam se mladý
křídelník vydal sbírat sportovní i životní
zkušenosti. Novinky ohledně dospělých
i mládežnických kategorií můžete sledovat
také na obnovené FB stránce:
www.facebook.com/fotbalklanovice.
Mládež
Mládežnické kategorie se připravovaly
na jarní sezonu v klánovické tělocvičně
a odehrály také mnoho turnajů proti
známým soupeřům. Nejmladší přípravka
ovládla turnaj v Říčanech. Úspěchy hlásily
i týmy mladších žáků a dorostenců,
kteří se těší na své jarní zápasy, ve
kterých očekávají mohutnou podporu,
stejně jako na podzim. Rozpisy zápasů
všech týmů jsou k dispozici na nových
webových stránkách.
Matěj Nejedlý

Tenis v Klánovicích
S příchodem jara začíná hlavní
tenisová sezona a tenisový oddíl
v Klánovicích zve všechny příznivce
bílého sportu na kurty v příjemném
prostředí Klánovického lesa. Oddíl
stále nabírá nové členy jak dospělých,
tak i dětí. Týmy klánovického oddílu
budou i v letošní sezoně reprezentovat
v mistrovských utkáních Českého
tenisového svazu, které se hrají
v období květen–červen. Pro velký

zájem o tenisovou školičku pořádá
tenisová škola v Klánovicích nábory dětí
od tří let pro jarní sezonu 2018. Cílem
tenisové školy je dlouhodobá práce
a výchova dětí k výkonnostnímu tenisu
a reprezentaci Klánovic.
Dne 20. 3. 2018 od 18.30
proběhne v kině Beseda VH Tenisu
Klánovice. Bližší informace na webu
Tenisu Klánovice.
Michal Kutzendorfer

Hasiči informují
Dne 24. 2. 2018 v 12.00 hodin
je jednotka opět povolána na
mezikrajovou výpomoc k požáru haly
v Mochově. Jednotka vyjíždí s CAS
32 Tatra v počtu 1+1. Na základnu
se vrací v 16.01.
K dalšímu požáru, tentokrát
odpadu a kůlny, je jednotka
vyslána dne 1. 3. 2018 v 12.23 do
ulice Bydžovské. Jednotka vyjíždí
v počtu 1+2 s CAS 16 Iveko. Na místě
dokončuje likvidaci požáru a ve
spolupráci s HZS Praha provádí
rozebírání části kůlny. Na základnu
se vrací v 13. 34.
Dne 8. 3. 2018 v 10.12 je jednotka
povolána k požáru rod. domu do
Újezdu na Lesy. Cestou k zásahu je
upřesněno, že se jedná o požár haly
mezi Kolodějemi a Sibřinou. Jednotka
vyjela s CAS 32 Tatra. V 10.52 se
vrátila na základnu.
Varování
Nejčastější příčina požárů
v domácnosti je od nabíječek
mobilních telefonů, tabletů apod.
ponechaných v zásuvkách bez
připojení spotřebiče.
Radek Čihula, preventista SDH

placená inzerce

Malířství ŽEBERA
provádí spolehlivě
odborné malování
bytů, schodišť a RD.
tel.: 281 866 613
mob: 602 837 057

10
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Pronajmu
nebytové prostory
v Újezdě nad Lesy
vhodné jako ordinace,
lékárna, masáže,
obchod od velikosti
40m2 až po 120 m2
parkoviště u objektu,
MHD zastávky 20 m
cena dohodou,
volejte 739 061 499
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V PONDĚLÍ
30. DUBNA 2018
PŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ
V KLÁNOVICÍCH

16.00 PROGRAM PRO DĚTI
Čarodějnické soutěže, výtvarné dílny, optimistická
věštírna, malování na obličej, fotoateliér, opékání
buřtíků a zpěv s kytarou u ohýnku

18.30 ZAPÁLENÍ VELKÉHO OHNĚ
19.00 ROCK’N’ROLL BAND
BEDŘICH A ZOUFALCI
00.00 ZAKONČENÍ

PO CELOU DOBU PRODEJ OBČERSTVENÍ: GRILOVANÉ SPECIALITY, TOČENÉ PIVO, VÍNO (I SVAŘENÉ),
PANÁČKY, ELIXÍRY, KÁVA, NEALKO, PERNÍČKY, KOLÁČKY, ATD. ČARODĚJNÉ KOSTÝMY VÍTÁNY – SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ KOSTÝM A O NEJSTRAŠLIVĚJŠÍ ČARODĚJNICKÝ ŠKLEB. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
Pořádá MČ Praha–Klánovice a Pohádkové Klánovice o.p.s.

PohadkoveCarodejnice_inzerceA4.indd 1

19/03/2018 16:39
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ZÁŽItKoVÉ sKuPIny A sPoLEK EPIMELEIA
Název našeho spolku Epimeleia vychází z řeckého slova,
jehož význam je péče o duši a tělo. K naplnění tohoto účelu
máme pro děti a adolescenty otevřenu sport-terapeutickou
skupinu. První skupiny vznikly ve spolupráci s Dětský
domovem v Klánovicích (pátky 15-16) a tenisovým
Klubem v h. Počernicích (středy 17-18). Pod vedením
profesionálního psychoterapeuta, life kouče a sportovního
trenéra, se děti prostřednictvím pohybových her a rozhovorů
nad různými tématy, učí lépe komunikovat, vyjadřovat své
emoce, zpracovávat případné psychické obtíže a řešit
konﬂiktní situace. Během skupin zažíváme spoustu legrace,
ale také přemýšlení nad vážnějšími tématy, které děti trápí. Ve
spolupráci s Dětským domovem Klánovice se p
V podobném režimu od dubna poběží i nově chystaná skupina
pro děti od 11 let (úterky 17:30-18:30 v Klánovicích). Zájemce
zveme 11.4. od 18h (Otovická 2865/190), na ukázkovou
hodinu.
Dalšími kurzy, které momentálně probíhají jsou: mentální
příprava tenistů a mentální příprava basketbalistek. Na
mentální přípravě hráči pracují například na stanovování a
dosahování sportovních cílů, zvládání náročných soutěžních
situací a na rozvoji týmové spolupráce.
Aby si přišli na své i dospělí, otevíráme od dubna zážitkověterapeutickou skupinu (úterky 19-20:30 Klánovice). Dále
zveme děti a dospělé na víkendová soustředění v Jizerských
horách, Rakovníku, na Šumavě a v Alpách. Tyto akce jsou
kombinace terapie, koučinku, sportu, kondičního cvičení,
relaxace, turistiky a společenských her. Pokud zavítáte do
našeho spolku, na naše akce a soustředění, těšíme se na
společně příjemně strávený čas.
Více o nás a našich aktivitách naleznete na www.epimeleia.cz



Prodej a servis jízdních kol, doplňků,
cyklistického oblečení a bot
GIANT


PREMIUM

SUPERIOR

Děkujeme za Vaší věrnost a i přes ztíženou
dopravní situaci platí běžná otvírací doba.







Starokolínská 2707,
WƌĂŚĂϵͲÚjezd nad Lesy, 190 16
Ϯϴϭϵϳϯϲϯϲ
ŬŽůĂǁĂŐŶĞƌ͘Đǌ
ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬŽůĂǁĂŐŶĞƌ
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 Praha 9
Klánovice
Po - Pá: 9:00 - 18:00
So: 9:00 - 15:00
Ne: 9:00 - 15:00

a prořezávání stromů
střechy, okapy,
fasády a jiné výškové práce
Martin Balcar
tel.: 603 326 965

+420 737 481 293
obchod@kvetinylucka.cz
www.kvetinylucka.cz
facebook: Květiny Lucka Klánovice

NÁKLADNÍ A OSOBNÍ
PNEUSERVIS
+420 733 642 699

K o mple t n í pé č e

Vyvažujeme špičkovou
mikroprocesorem řízenou
vyvažovačkou kol
s dotykovým monitorem
CEMB ER85 Spotter.

Objednáváme na předem
dohodnutý den a hodinu,
u nás nečekáte.

V teplé kanceláři Vám
uvaříme kávu, která je
pro naše zákazníky
zdarma.

Na monitoru můžete
sledovat Váš vůz
při přezouvání.

Můžete využít wi-fi
připojení.

Dle Vaší poptávky pneu
či disků vytvoříme
nejvýhodnější nabídku
i neobvyklých rozměrů
či speciálních pneumatik.

Při zakoupení nových
pneu, ekologická likvidace
ojetých pneu zdarma.

Nově jsme pro Vás zajistili
kontrolu baterie
v senzorech tlaku pneu,
která je zdarma.

Pro zákazníky
při flotilovém přezouvání
poskytujeme slevu
na služby ve výši 10%,
po dohodě je možné
hradit převodem.

Nově montujeme
elektronické senzory
(snímače) tlaku v pneu.

o psy
v š ec h velik o s t í

Objednání na
tel.č. 603 286 876,

101

email: salon.sixi@gmail.cz,
www.salon-sixi.cz

Naši kompletní nabídku naleznete
na webových stránkách
www.apdjirny.cz

100 metrů od D11
POZOR ZÁVORA
ZVOŇTE NA INTERCOM

Rohožnická 261,
Újezd nad Lesy
APD Jirny s.r.o., Družstevní 770, 250 90 Jirny
Vedoucí prodeje Eva Pelantová | +420 733 642 699 | apdjirny@seznam.cz | www.apdjirny.cz
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GROUND FLOOR

FIRST FLOOR

cena 12.990.000,-Kč
PRODEJ – unikátní vila pro bydlení i podnikání s vnitřním bazénem
a hudebním, natáčecím a dabingovým studiem, dvojgaráž a umělecký ateliér, užitná plocha 448 m2, pozemek 782 m2, Janáčkova ul.,
Šestajovice

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 REMAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
rez

ce
e rva

PRODEJ – hezký mezonetový byt
3+kk/B/G, 62 m2, Hrádková ul.,
Praha 9 – Újezd n.L.

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 8.750.000,-Kč

cena 13.900.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

cena 2.190.000,-Kč

PRODEJ - nově vybudovaný atelier
(k bydlení), 2+kk, 43 m2 + sklepní kóje,
Mstětická ul., Zeleneč

Poslední stavební
pozemky v projektu
v Kolodějích:
www.kolodeje-pozemky.cz

PRODEJ - luxusní RD 5+1/2G, podlahová plocha 310 m2, pozemek 1434 m2,
Ježovická ul., Praha 9 - Koloděje

PRODEJ - PRODEJ – stavební pozemek
v proluce mezi Všestarskou a Malšovickou ul.,
1062 m2, Praha 9 – Klánovice
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PROGRAM duben 2018

Výstava měsíce
CoPAtotujE
Výstava Josefíny Bakalářové a Martina Kelbla, dvou studentů oboru
Ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.
4. 4. středa, 20:00 - Kino
nočnÍ hRA
Jeden z obligátních herních večerů mezi přáteli nabere neuvěřitelný
spád po tom, co jeden z účastníků zorganizuje párty se záhadnou
vraždou, včetně falešných lupičů a federálních agentů. USA/2018/komedie, krimi, akční, mysteriózní/100 min/s českými titulky
5. 4. čtvrtek, 18:00 - Přednáška
noRsKo oD A Do Z
NORSKO, podle mnohých nejkrásnější země na světě nabízí při dlouhé
cestě od jihu k severu neskutečné množství krásných přírodních
scenerií, romantických vesniček a všudypřítomných chat s travnatými
střechami. Přednáší: Tomáš Hájek
8. 4. neděle, 16:00 a 9. 4. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti
VEsELÁ nAuKA KLAunÍKA notÍKA
Představení podle stejnojmenného seriálu napsaného pro ČT. Výlet do
světa hudby, který bude bavit i dospělé. Klauník Notík a slečna Písnička hravou formou dětem vysvětlují základy hudební nauky.
9. 4. pondělí, 20:00 - Filmový klub
tVÁŘ VoDy
Tento ﬁlm získal sošku Oscara jako nejlepší snímek loňského roku a
také hlavní cenu za režii.
10. 4. úterý, 19:30 - Přednáška
DAnoVA EVAnGELIA II.
Při vzpomínce na poselství mého dávného kamaráda se mi vybavuje
spousta dalších, jednoduchých ponaučení, která nebyla řečena tenkrát
na začátku, při našich prvních setkáních. Přednáší: Vlasta Červ
11. 4. středa, 20:00 - Kino
tÁtoVA VoLhA
Film je příběhem dcery a matky, které se ve Volze Gaz 21 vydají na
cestu po bývalých milenkách svého otce a manžela, aby zjistily, zda
před nimi neskrýval nemanželského syna. Česko/2018/komedie, drama/90 min
12. 4. 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. 4. pátek, 19:00 - Kino
PLAnEtA čEsKo
Expedice do tuzemské přírody odhaluje dobrodružné příběhy zvířat a
rostlin, které se každodenně odehrávají přímo kolem nás. ČR/2017/
dokumentární/81 min
15. 4. neděle, 14:00 – Akce pro celou rodinu
outDooRoVÁ nEDĚLE V BEsEDĚ
Beseda je prostě stvořená k lezení, parkouru, běhání a cyklistice. Sledujte naše webové stránky.

15. 4. neděle, 18:00 - Kino
thE ELEMEnts
Země, voda, vzduch. Tři živly, tři extrémní sporty, tři neobyčejní lidé.
Čtvrtý živel hoří v každém z nich.
Po skončení ﬁlmu si můžete osobně podebatovat s jedním z nejúspěšnějších a nejzkušenějších horolezců současnosti MÁRou hoLEčKEM.
17. 4. úterý, 19:00-21:00 - Kurz
sBohEM VRÁsKy
Kurz obličejové gymnastiky Lektorka: Blanka Makoňová, www.sbohemvrasky.cz
18. 4. středa, 20:00 - Kino
VEZMEš sI MĚ, KÁMo?
Jedna ﬁngovaná svatba a spousta průšvihů. Francie/2017/komedie/92
min/ s českými titulky
19. 4. čtvrtek, 19:30 - Přednáška
jAK nA CIZÍ jAZyKy
Polyglotka hovořící 12 jazyky, autorka jazykových učebnic, knih a článků o jazycích, Lucie Gramelová, nás seznámí s technikami, triky a tipy,
jak se učit jazyky rychleji a zábavněji!
22. 4. neděle, 16:00 - Kino
V husÍ KŮŽI
Animovaná komedie přinese jednomu houserovi zvláštní úkol. Animovaný / komedie / rodinný, USA, Čína/2018/ 88 min
23. 4. pondělí, 19:30 - Kino
DEj MI sVÉ jMÉno
Itálie, léto 1983, první láska a tři nominace na Oscary. USA, Itálie, Francie, Brazílie/2017/drama, romantický/132 min
24. 4. úterý, 19:00 - Akce
jAnA RyChtERoVÁ A VÁCLAV VĚtVIčKA
Pořad, ve kterém je poutavé vyprávění a čtení populárního botanika
RNDr. Václava Větvičky prokládáno písněmi J. Rychterové. V. Větvička
čte ze svých knih, které jsou vzpomínkami na jeho rozhlasová Dobrá
jitra na ČRo2.
24. 4. úterý, 19:00 - Kurzy
Poklábosení v angličtině

soCIAL CLuB

25. 4. středa, 20:00 - Kino
ZtRAtILI jsME stALInA
Černá komedie dokonale zesměšňující šílený komunistický režim. VB,
Fr, B/2017/komedie, drama/ 106 min
26. 4. čtvrtek, 19:30 - Koncert
MIChAL PAVLÍčEK A MonIKA nAčEVA
Na podiu KC Nová Beseda v Klánovicích přivítáme nezaměnitelné
osobností české hudební scény. Nejvíce vyzní silné texty Jáchyma
Topola, otevřený emocionální výraz Načevy a Pavlíčkova nezaměnitelná dokonalá kytara.
BĚh s BEsEDou - Sledujte naše webové stránky
Amatérské cyklistické vyjížďky
1. vyjížďka je ve čtvrtek 5. 4. v 18:00

oKoLo KLÁnoVIC

Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-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.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KLÁnoVICKÝ ZPRAVoDAj, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281
960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 4: 30. 3. 2018. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
Zorka Starčevičová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@
seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit.
Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Registrační číslo
MK ČR E 12804. následující uzávěrka čísla: 20. 4. 2018. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Roudnice, český Řím na Labi

Marcela Hornišová

Mám ráda lidi, kteří se pustí do
neznáma, navíc s vědomím, že je to
pro dobro věci. MUDr. Hornišová
patří mezi ně. Má v sobě klánovickou
krev. Je už čtvrtou generací, která
žije v Klánovicích. Pradědeček bydlel
v domečku u trati, kde pracoval jako
hradlář. Sama bydlela v Klánovicích
během svého „náctiletí“ a nyní
se sem vrátila v roce 2014 již jako
maminka. Po ukončení studií
a krátké ochutnávce českého
zdravotnictví se vydala na svou
vysněnou první misi s Lékaři bez
hranic do Indie, do oblasti zmítané
místním konfliktem.
Druhá – třináctiměsíční mise
v Lesothu – byla zaměřena na léčbu
HIV a TBC. Každý den se vyjíždělo
na jednu horskou kliniku a společně
s místní zdravotní sestrou se
staraly o HIV pozitivní pacienty
všech věkových kategorií. Cílem
nebylo nahradit místní personál,
ale školit a vést.
Svou poslední misi absolvovala
v Jižním Súdánu v roce 2013/14.
Charakterem to byla tzv. emergency
mise, velice pracovně i psychicky
náročná. Jako jediná lékařka na fixní
klinice v jihosúdánské buši byla
neustále ve službě. V polovině mise
však opět vyeskaloval ozbrojený
konflikt mezi dvěma etniky. Po dni
plném ošetřování válečných zranění,
museli být všichni zahraniční
pracovníci Lékařů bez hranic
evakuováni do hlavního města Juby.
Druhou polovinu mise pak strávila
ošetřováním vnitřně vysídlených
obyvatel v uprchlickém táboře v Jubě.
„Byla to ta pravá mise, kterou jsem
musela zažít,“ říká MUDr. Hornišová.
Po návratu domů nastal ten
správný čas na rodinný život.
Klánovice se nyní staly milovaným
domovem pro celou její rodinu. Ani
doma nezahálí a momentálně se
kromě dětí věnuje naplno i józe.
Marie Mikušová

Tak jako město Litovel bývá nazýváno
moravskými Benátkami, můžeme
při troše fantazie propůjčit nedaleké
Roudnici jméno samotného Říma.
Městu vévodí barokní lobkowiczký
zámek, jedna z největších staveb
v Čechách, jehož rozsáhlost evokuje
samotný Vatikán. Přesto se zde konají
prohlídky, jejichž součástí je i návštěva
sklepení původního románského
hradu. Když stojíte na dlážděném
nádvoří o rozloze větší než 3000 m2,
nepřekvapilo by vás, kdyby proti vám
kráčel samotný papež v bílé sutaně.
Naproti zámku se nachází vyhlášená
Galerie moderního umění schraňující
unikátní díla, např. největší soubor
obrazů Antonína Slavíčka. Vystoupáme
na jeden z roudnických pahorků
(nepochybně jich tu napočítáme sedm)
na funkcionalistickou Kratochvílovu
rozhlednu, z níž se nám naskytne
pohled na celé město a řeku Labe alias
Tiberu. Nad rozsáhlým náměstím bez
kostela, roudnickým Forem Romanem,
se tyčí gotická věž Hláska, místní
Andělský hrad, uvnitř s muzeem
a výhledem do krajiny. Okolní České

Středohoří nápadně připomíná
apeninské scenérie a na jeho svazích se
daří i bílému vínu. Od Hlásky sejdeme
roudnickými Španělskými schody,
kterým se říká Malé stupně, k Rudnému
prameni, vyvěrajícímu ze zdi domu,
podobně jako fontána di Trevi. Hned
v sousedství se nachází nejvýznamnější
sakrální stavba, kostel Narození Panny
Marie s přiléhajícím augustiniánským
klášterem. Byť se jedná o gotiku, upoutá
vás jistý jižanský ráz obou kostelních
věží a bočního portálu. Svou procházku
malým českým Římem zakončíme na
židovském hřbitově z počátku
17. století, který je považován za jeden
z nejmalebnějších v Čechách.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Bistro Úvaly aneb Na skok u sousedů
Do nedalekých Úval jsme se autem
dostali cobydup, zaparkovali jsme poblíž
samého centra a pěšky jsme se vydali
do Bistra. Ani rozsáhlá rekonstrukce
úvalského náměstí provoz Bistra
v těchto dnech neznemožňuje.
Po otevření dveří na nás dýchl útulný
a vkusný interiér a my jsme si vybrali
k sezení stůl s lavicí a barevnými
polštářky. Ujala se nás velice příjemná
a profesionální obsluha, která po celou
dobu obsluhovala s grácií.
Na pití jsme si objednali domácí
limonádu – v Bistru si dělají vlastní
zázvorový sirup s kurkumou
a mandarinkový sirup se skořicí
a servírují ho smíchaný s perlivou
vodou. Ačkoliv na slazené nápoje příliš
nejsme, obě limonády byly naprosto
úchvatné, nebyly přeslazené a neotřelé
kombinace chutí k sobe skvěle pasovaly!
Z nabídky Bistra nás nejvíce oslovilo
menu, které sestávalo z artyčokové
polévky s chilli a čerstvých pappardell
alla Bolognese sypaných parmazánem.

Artyčoková polévka s chilli byla chuťově
velice dobrá, chilli nebylo na můj vkus
ani příliš, ani málo. I v tomto případě
jsme ocenili originalitu kombinace
ingrediencí. Pappardelle byly uvařené
tak, jak mají být, nebyly převařené, jak
se pořád ještě dost často u nás stává.
Bolognese neměla úplně typickou
chuť, jakou jsme očekávali, ale i tak
jsme si pochutnali.
Do Bistra se můžete stavit nejenom
na oběd, ale také třeba na kávu
s koláčem nebo zmrzlinou, obojí si
dělají v Bistru sami. Pokud jste ještě
Bistro Úvaly nevyzkoušeli, moc vám ho
doporučujeme, my máme v plánu se
tam určitě vracet.
Veronika a Frank Gotthardtovi
Bistro Úvaly
náměstí Arnošta z Pardubic 6,
250 82 Úvaly
po–ne 9–18

    

