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l vyjádřila nesouhlas
s omezením otvírací doby
klánovické pošty a rozhodla
podat stížnost řediteli pošty
a ministru vnitra.

l jednala o volném nebytovém
prostoru v budově Ke znaku
173 (bývalá opravna obuvi).

l s ohledem na nepříznivý vývoj
epidemie uzavřela sportovní
Halu starosty Hanzala pro
veřejnost mimo pravidelných
pronájmů a školních aktivit.

l jmenovala komisi pro výběr
nájemce KC Beseda a o žádosti
místních občanů regulovat hluk
vznikající při hudebních akcích venku.
l objednala opravu dýchacích
přístrojů pro hasiče.

l schválila dočasnou smlouvu
o provozu trhů s ohledem na fakt,
že původní provozovatelé nečekaně
přesunuli své podnikatelské aktivity
mimo Klánovice.

Zastupitelstvo městské části:
l doporučilo, aby byly uděleny
mimořádné odměny ředitelům
ZŠ a MŠ za zvládnutí jarní vlny
pandemie. Rada obratem odměny
schválila. Zvláštní odměny
dostali i dobrovolní hasiči.
l odepsalo dlouhodobě
neexistující nebo zcela
nefunkční majetek v hodnotě
786 910 Kč. Jednalo se o jednoho
z mnoha administrativních kostlivců
ve skříni, za řešení těchto problémů
děkujeme paní Renatě Konášové.
l schválilo kompenzace pro
mateřskou školu 181 900 Kč

kvůli výpadku příjmů v době jejího
jarního uzavření kvůli epidemii.
l rozhodlo neprodat některé
obecní pozemky. O odkup
požádali buď majitelé sousedních
budov nebo třetí osoby.
l nestihlo projednat vše,
pokračování schůze bylo
naplánováno na další týden.
Jedním z bodů je návrh na úpravu
jednacího řádu zastupitelstva,
který po vzoru magistrátu umožní
jednání zastupitelů v karanténě
prostřednictvím videokonference.
Zápisy RMČ, ZMČ: na obecním webu

Důležitá čísla na hasiče

Velitel JSDH
Bc. Pavel Jaroš
tel. 607 551 670
Zástupce velitele JSDH	
Michal Raiser
tel. 723 693 816
Strojník
Lukáš Tvrdý
tel. 605 143 233
Starosta SDH a strojník JSDH	
Martin Žebro
tel. 603 215 229
Vedoucí mládeže SDH	
Tomáš Zamazal
tel. 725 849 891
Případně tísňová linka 		
tel. 150 či 112
Varování: je dlouhodobé sucho, nerozdělávejte oheň
a nekuřte v přírodě. chraňte náš krásný les a jeho okolí.

V

ážení spoluobčané,
přijměte pozvání na společnou připomínku vzniku

samostatného československého státu
ve středu 28. října 2020 v 16 hodin, u památníku osvobození
v parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích.
Za MČ Praha‑ Klánovice vás srdečně zve Zorka Starčevičová, starostka
Foto: s t u d i o m a r c u s; t r h: fa c e b o o k M Č

l projednala zveřejnění výzvy
na zakázku Revitalizace
a obnova uličních stromořadí
v MČ Praha‑Klánovice, výsadby
ulice Aranžérská a Bydžovská.

Srdečně zveme

z o s l a v y 9 0 l e t SDH , k o ň k a z d o b r o č o v i c – s t u d i o m a r c u s ; t a t o s t r a n a : s t u d i o m a r c u s

V
M

ážení a milí spoluobčané,
nastal podzim, na mapě šíření
epidemie covid‑19 Praha
ilé spoluobčanky a milí
zčervenala a jsou přijímána další
spoluobčané, už je to rok,
opatření.
co vykonávám funkci starostky
Ať už máte na celou situaci
Klánovicnázor,
a nechce
se mibuďte
vůbec
jakýkoli
prosím,
čas běží tak
rychle.
kvěřit,
soběže
vzájemně
ohleduplní
Máme před sebou
ještě
hodně
a tolerantní.
Každý
práce, ale kusz práce
mámejinou
nás máme
i za sebou. zkušenost i jiný
Na konci letošního
roku
přístup.
Je ale mojí
nás čeká dokončení
tolikneustále
povinností
diskutovaného
multifunkčního
připomínat
pravidlo
hřiště a další 3R:
rekonstrukce
RUCE, ROUŠKY
klánovických a ROZESTUPY.
komunikací —
Smidarská, Voňkova a Malá
Těší
mě, že hrazených
mám pro Klánovice
Smidarská,
z části
imagistrátní
velmi dobrédotace.
zprávy:
díky
naší
hospodářské
prozíravosti
Pořídili
jsme
nový elektromobil,
jsme
získali
dotaci
na
cyklostezky
který pomáhá četě údržby
MČ.
12,7 mil. korun. Dalších 1,3 mil.
korun
nám
přiděleno
Protože
se bylo
prokázalo,
že plíseň
na
obnovu
klánovických
v suterénu Smržovská 1 je zdraví
stromořadí
a šatny
na realizaci
škodlivá, byly
uzavřeny.
zadržování
a
využití
dešťové
Nastalá situace znamená
pro
Dále
se
podařilo
od
vody.
zúčastněné značný diskomfort,
Prahy získat 351,7 tisíc
a proto pracujeme na tom, aby
korun na spolufinancování
toto provizorium bylo co nejkratší.
elektromobilu. Magistrát nám
Jako nejvhodnější řešení se
navíc povolil, abychom 538 tisíc
jeví přesunutí šaten do prostor
korun využili na opravu objektů
stávající knihovny, pro kterou
v rámci hospodářské činnosti,
hledáme jiné, vyhovující prostory,
jako kompenzaci ztrát příjmů
či místo pro její vybudování.
za odpuštění nájmů v době jarního
nouzového stavu.
Za MČ a za cestující na lince
autobusu
212 bych
A teď
k dalším
našimchtěla
klánovickým
poděkovat
panu
Romanovi.
záležitostem. Ke řidiči
zmatenému
Kromě
toho,
že
nás
ochotně
pamfletu, který opozice nazývá
a bezpečně
vozil, upozornil
nás
peticí,
se vyjádřím
po oficálním
na
potřebu
protilehlé
zastávky
předání autory.
Krňovická. (Pokrač.
(Pokračování
na str.na
3) straně 3)
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Trhy v Klánovicích pokračují
Přijďte si nakoupit na obvyklé místo před Halou starosty
Hanzala, každou sobotu v obvyklém čase od 8 do 12 hodin.

N

ajdete tu například stánky prodejců Farma
Janoušek, Pekařství Medkovi, Uzeniny Marešovi, Sady
Tuchoraz, Kytky od Rozárky, burčák od firmy Vajbar.
Potěší vás Zašovský frgál, Vilémova káva, vajíčka,
nakládané sýry, proutěné zboží, maďarské speciality,
mléčné výrobky a jiné. Užijte si pohodovou atmosféru
skutečně tradičních trhů a nakupte si za rozumné ceny
na místě, které máte rádi!
Srdečně zve MČ Praha‑Klánovice.

Upozornění

V

ážení čtenáři, zasáhla nás druhá vlna epidemie covid‑19.
Dodržujte prosím preventivní opatření a nařízení Hygienické stanice
hlavního města Prahy. Buďte prosím ohleduplní ke svému okolí
i k sobě. Před tím, než vyrazíte na plánovanou akci nebo za kulturou,
ověřte si u organizátora, zda se koná a za jakých aktuálních podmínek.
Platí to i pro všechny pozvánky v tomto čísle Zpravodaje.
Děkujeme a přejeme vám pevné zdraví a pokojné časy,
Zita Kazdová, redakce KZ

Slovo starostky
(Pokračování ze strany 2)
Při této příležitosti bych ale
ráda připomněla, že Klánovice
se před deseti lety rozhodly mít
radu. To znamená, že mnoho
pravomocí, které měl dříve
starosta, bylo přeneseno
na radu. Starosta je součástí
rady, ale nezastává roli
nadřízeného vůči podřízeným,
je pouze primus inter pares,
tj. první mezi rovnými.
Starosta ve své funkci
vykonává prostředníka mezi
úřadem a vedením obce,
což je rada městské části.
Obec zastupuje navenek, ale jeho
pravomoci, jak již bylo řečeno,
jsou velmi omezené.
Naši současnou radu tvoří tři
uskupení zvolená v komunálních
volbách v roce 2018, která
vytvořila koalici.
Od jednotlivých radních se
nevyžaduje jednolitý názor.
Rada se rozhoduje
většinovým hlasováním, které
je pro starostku závazné.
A to je kouzlo demokracie.
Proto je vnucovaná představa,
že „vládne“ pouze jedna
osoba, naprosto pomýlená.
Tak jako bojujeme proti
šíření nebezpečných virů, tak
prosím, vyvarujme se šíření
nepodložených informací.
S potěšením jsem přijala
pozvání k věcné debatě s občany
každý první čtvrtek v měsíci
v 17:30 v Grill hospodě U lesa.
Samozřejmě nadále pokračují
má setkání s občany na úřadě,
stačí se pro jistotu v krátkém
předstihu telefonicky objednat.
Přeji nám všem hodně zdraví,
lásku k sobě, k svým blízkým
a ke své obci.
vaše starostka
Zorka Starčevičová
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Zprávy z úřadu

Zprávy z úřadu

V ulicích Aranžérská
a Bydžovská bude letos
na podzim revitalizováno
jeřabinové stromořadí.

P

odle pamětníků bylo jeřabinové
stromořadí založeno již ve 20. letech
minulého století. Novou výsadbou
na tuto tradici navážeme.
Revitalizace bude
spočívat v dosadbě
Dosazeno
Vysazeny
nových dřevin.
bude 50 stromů
budou
Nejprve budou
Dosadby stromů
kultivary,
odstraněny usychající
v obou ulicích zajistí
a neperspektivní stromky kterým se daří kontinuitu stromového
patra do dalších
– většinou mladé
v městských
let a tím zároveň
výsadby, které se neujaly
podmínkách.
udrží i odpovídající
a nevhodní jedinci
ekologické, estetické
jiných druhů stromů.
i funkční podmínky života v této
Nové výsadby budou provedeny
části. Celkem bude dosázeno cca
tak, aby byl brán ohled na vzrostlé
50 ks dřevin.
stromy přesahující z okolních
Výsadbou naše práce neskončí,
zahrad, na rozhledové poměry
stromům zajistíme povýsadbovou
na křižovatkách a na ostatní
péči, zejména zálivku.
provozní vztahy a návaznosti.

Není jeřáb jako jeřáb

V obou ulicích je v současné době
zastoupen převážně jeřáb ptačí
4
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Investorem nových výsadeb je MČ
a náklady budou hrazeny z účelové
dotace získané z MHMP na obnovu

polovině příštího roku. Z důvodu
nepříznivého vývoje pandemie
COVID19 bude informace
o setkání ještě upřesněna na webu
MČ. Již nyní je možné vaše otázky
či podněty zaslat v předstihu
na email paní Martiny Paldusové
ze společnosti TIMAO s.r.o.:
paldusova@timao.cz.
Ing. Magdaléna Jandová, ÚMČ

Jak pokračuje
projekt
„dešťovka“
Společnost TIMAO
s.r.o. zahájila práce
na vyhotovení „Studie
opatření pro zadržování
a využití vody z dešťových
srážek na území MČ
Praha-Klánovice“.

Spojení má
smysl
Plán na nové autobusové
linky mezi Klánovicemi
a Středočeským krajem
dostává jasnější podobu.

C

ílem studie je navrhnout
koncepční dokument, který bude
MČ usnadňovat rozhodování
při plánování, přípravě, realizaci
a následné údržbě a hospodaření
s dešťovou vodou a s ní související
modré a zelené infrastruktury.
Studie má také za úkol zmapování
stávajícího stavu jak z hlediska
problémů způsobovaných
srážkovými vodami, tak i z hlediska
možností využívání srážkové vody
pro závlahu městské zeleně.
Společnost TIMAO s.r.o. by ráda
přizvala veřejnost k setkání
nad analytickou částí studie.
V podobných projektech jsou
vždy velmi vítány věcné podněty
a zkušenosti místních obyvatel.
Předběžný termín setkání je
vzhledem k jednotlivým fázím studie
plánován na 2. listopadu 2020.
Studie bude hotová v první

F o t o : s t u d i o m a r c u s ; o z o n i z é r : p ř e v z at o z e - s h o p u p r o f i o z o n . c z

Revitalizace
uličních
stromořadí

Sorbus aria ´Magnifica´ má
vejčitou korunu, ale zároveň
je spíše kompaktní. Nejedná
se tedy o velký a mohutný strom,
který by v poměrně úzkých
ulicích postupem času znamenal
problém. Sorbus aria ´Henk Vink´
má soudržnou úzkou korunu.
Oba kvetou v létě bílými květy
a na podzim na nich dozrávají
červené plody.
Jedná se o kultivary velmi dobře
rostoucí v městských podmínkách.
Jsou poměrně odolné vůči
znečištění a snášejí extrémní
podmínky ulic města (kolísání
teplot, přehřívání povrchu v teplých
letních měsících atd.).

a revitalizaci stromořadí v MČ
Praha-Klánovice. Část této dotace
již byla v loňském roce použita
na revitalizaci lipových stromořadí
v ulicích K Rukavičkárně, Podlibská
a Dobřenická. V současné
době probíhá výběrové řízení
na zhotovitele akce výsadeb.
Ing. Magdaléna Jandová, ÚMČ

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

(Sorbus aucuparia). Tento druh
se bohužel ukázal jako nevhodný
do klimaticky se měnících
městských podmínek – stromy zde
silně prosychají a v průběhu let
téměř nepřirůstají. Jako náhrada
za jeřáb ptačí jsou zvoleny příbuzné
druhy: jeřáb muk v kultivaru
Sorbus aria ´Magnifica´ do ulice
Aranžérská a jeřáb širokolistý
Sorbus latifolia ´Henk Vink´
do ulice Bydžovská.

S

tarostka Klánovic a starostové
obcí Středočeského kraje
se s organizacemi ROPID a IDSK
sešli prvně před prázdninami.
Tématem byly možnosti zřízení
nové autobusové linky z (Nehvizd),
Horoušan, Jiren a Šestajovic
na klánovické nádraží. V září 2020
proběhlo návazné jednání, které
plán konkretizovalo.

Jednání se posunulo

Na druhé společné schůzce, která
se konala v září, se už diskutovaly
jak konkrétní jízdní řády, tak částky,
které budou muset středočeské
obce zaplatit za tyto spoje. Díky
tomu, že Klánovice jsou součástí
Prahy, neplatily by nic. Starostka
a starostové se shodli na tom,
že spojení má smysl a že budou
žádat svůj krajský úřad o finanční

podporu zřízení a provozu linky
stejně jako zabezpečení investičních
příspěvků na obratiště, toalety pro
řidiče apod.

Aktuálně
Most je
zabezpečen, čeká
na rekonstrukci

Klánovice své středočeské kolegy
v této věci jednoznačně podporují.
Na území Klánovic jednak dojde
k přeskupení parkujících vozidel
na nádraží tak, aby vznikly odstavy
pro autobusy, jednak se připravuje
dočasná úprava křižovatky
u zastávky Smiřická. Spočívala
by ve snížení rychlosti vozidel
v místech s rychlostním limitem
30 km/h a ve zjednodušení výjezdu
od nádraží na Slavětínskou.

V minulém
Zpravodaji
jsme upozornili
na podezřelý
stav mostu přes
koleje – jediné
přímé silniční
spojnice mezi
Klánovicemi
a Újezdem nad Lesy. A uvedli
jsme informace o výsledcích
prohlídky z konce roku 2018
a o krocích MČ Praha‑Klánovice,
které by vedly k okamžitým
bezpečnostním opatřením
a následně ke generální opravě.

V delším horizontu bude
připravena studie na budoucí
vzhled autobusové zastávky
Klánovice‑sever u nádraží, aby byla
hezčí a pohodlnější pro místní i pro
cestující ze sousedního kraje.
Zdroj: ÚMČ,
Zpracovala Zita Kazdová

Co je v této věci nového?
Probíhá hloubková diagnostika
mostu, koncem října by měl být
znám výsledek.
Technická správa komunikací
Praha (TSK) již zabezpečila
rozpadající se povrch mostu tak,
aby byl provozně bezpečný.

Související úpravy
v Klánovicích

Covid
v Klánovicích
Od posledního týdne
v září je v karanténě
jedna z 5. tříd ZŠ,
probíhá distanční výuka.

M

inimálně týden
je z důvodu karantény
uzavřena rovněž
Knihovna Klánovice.
MČ zakoupila ozonovač na
dezinfekci vnitřních prostor,
zařízení je k dipozici i pro
příspěvkové organizace.
Informace sledujte na vývěskách,
na webu a facebooku MČ.
Zdroj: ÚMČ Praha‑Klánovice

Co bude následovat?
Odbor dopravy hlavního města
by měl pověřit TSK přípravou
rekonstrukce mostu včetně okolí,
to vše v koordinaci s Institutem
plánování a rozvoje Prahy (IPR).
Klánovice dále budou jednat
s TSK o automatickém
systému, který by dokázal
odhalit a pokutovat nákladní
vozidla, která navzdory zákazu
projíždějí Klánovicemi. Nejedná
se o problém technický, ale
legislativní (např. kdo by byl
majitelem tohoto systému,
kdo by byl příjemcem peněz
z pokut, atd.)
Téma budeme sledovat
i v příštích číslech.
Informace z MČ Praha‑Klánovice
zpracovala Zita Kazdová
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Komise pro životní prostředí

Svoz odpadu 2. pololetí 2020:

R

ostlinný odpad tvoří až 20 %
obsahu běžných popelnic. Pětina
odpadků, které by ještě mohly
posloužit ozdravení ovzduší,
končí bez užitku ve spalovně.
Odkládáním BIOodpadu
do BIOpopelnic dokážeme o celou
pětinu zmenšit stále rostoucí
objem pražských odpadků.
Proč mít BIOpopelnici?
Kuchyňské odřezky, slupky,
uschlé kytice z domácností ale
také posekaná tráva ze zahrady
se v kompostárnách Prahy
a Středočeského kraje promění
v kompost pro parky a sady.
Proces kompostování spočívá
v tom, že mikrobům a půdním
živočichům jsou v kompostárnách
dopřány ideální podmínky pro
to, aby přeměnily organické
látky na kompost plný humusu.
Ten v půdě zadržuje vodu,
zachycuje škodlivé
látky a vyrovnává
kyselost, zvyšuje kyprost
a soudržnost půdy
a udržuje ideální skladbu
mikrobů. Pokud proces
kompostování probíhá správně,
kompost nezapáchá.
BIOpopelnice snižuje poplatek
Pokud jste vlastník nemovitosti,
sdružení vlastníků, bytové
družstvo apod., stačí vyplnit
a odeslat formulář, který najdete
na https://bioodpad.praha.eu/.
Svoz bioodpadu je volitelný
a plátcem poplatku je vlastník
nemovitosti. BIOpopelnice
vlastníkům sníží poplatky
za odvoz odpadu o 50 % oproti
cenám z loňského roku.
Zdroj: Hlavní město Praha
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BIO VOK KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD
BIO VOK bude přistaven v určeném
termínu na max. 3 hodiny.
Druh sbíraného bioodpadu:
komunální bioodpad ze zahrad
(listí, tráva, větve, neznečištěná
zemina, případně kuchyňský
bioodpad rostlinného původu).

Ukliďme svět, ukliďme Česko

VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD

a klánovické nádraží 2020

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

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

17. 10. 2020
9:00–13:00
l Medinská x Smiřická ul.
(u bytových domů)
l Kuchařská x Aranžerská ul.
(u stanoviště tříděného odpadu)

25. 10. 2020
13:00–16:00
l Lovčická x Malšovická ul.
l Přímské náměstí

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

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

Po naplnění kontejnerů před
koncem doby přistavení dojde
k jejich výměně.

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.

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

V sobotu 19. září se sešli klánovičtí a újezdští
sousedé na klánovickém nádraží a dopoledne
věnovali dobrovolné práci – pletí a úklidu.

Záhon s okrasnou trávou

Podle plánu jsme pracovali na záhonku před protihlukovou stěnou, který
patří Správě železnic. Plán byl upraven podle shody členů komise na tom,
že nejrozumnějším a nejpřirozenějším řešením je podpořit vegetaci, která
se v nepříznivých podmínkách záhonu již uchytila a daří se jí. V tenké
vrstvičce hlíny mezi silnou vrstvou oblázků, na nichž Správa železnic trvá,
vyrůstá nyní okrasná tráva s půvabným „vousatým“ květenstvím. Vypletím
konkurenčních plevelů jsme tedy pro tuto travinu připravili co nejpříznivější
podmínky pro rozšíření na celý záhon. Na oživení jsme ponechali občasné trsy
červeného jetele lučního, jitrocele kopinatého a čekanky.
Že byla naše volba správná, ukázal nám i motýl
modrásek, který se na kvetoucích bylinách vyhříval
a živil. Se zaměstnancem firmy, která se o záhon pro
Správu železnic stará, jsme na místě domluvili způsob
péče: žádný herbicid, jen posekat 1 – 2 x do roka.

BIO VOK a VOK je určen jen pro
občany trvale hlášené v Praze.

Úklid okolo nádraží

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Zdarma odevzdávejte:
l rozpouštědla, kyseliny, zásady,

3. 11. 2020
17:40–18:00

l fotochemikálie l léčiva l zářivky

l Votavova ul. (u nákup. střediska)

a jiný odpad s obsahem rtuti
(teploměry) l olej a tuk
barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice l detergenty
obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky) l baterie
a akumulátory l potravinářský
olej z domácností (obsluze předat
v uzavřených PET lahvích)

18:10–18:30
l Krovova ul. (u rest. Katalpa)
18:40–19:00
l Šlechtitelská x Libčanská ul.
Kapalné odpady musí být předány
v pevně uzavřených nádobách!

informace poskytla Ing. Magdaléna Jandová ÚMČ Praha‑Klánovice

Modrásek do sbírky
klánovických motýlů.

Když jsme dokončili i úklid všudypřítomných nedopalků – vybírání vajglů
z gabionové zdi je práce téměř meditační – pustili se klánovičtí do úklidu
peronu a přilehlých prostor na klánovické straně. Újezdští učinili totéž
na újezdské straně, kde nejvíce nepořádku uklidili tradičně z okolí smyčky
autobusů před restaurací Smolík.
F o t o : r e d a k c e ; t r h y: fa c e b o o k Mč

Druhá šance
pro BIOodpad:
hnědá BIOpopelnice

leták: hl. m. praha

Výzva
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Poděkování

V souvislosti s aktuálně zpřísněnými opatřeními proti šíření epidemie
se nás na brigádě sešlo dvanáct statečných. V takto komorní sestavě jsme ale
za tři hodiny zvládli vše, co jsme si předsevzali a naše brigáda v slunečném
sobotním dopoledni se stala společným příspěvkem v letošní celonárodní
kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko. Všem účastníkům děkujeme.
Rostlinný odpad jsme odvezli na klánovickou deponii. Úřadu městské
části Praha‑Klánovice děkujeme za odvoz a likvidaci pytlů s vysbíraným
komunálním odpadem.
Komise pro životní prostředí MČ Praha‑Klánovice
a spolek Újezdský STROM

Co se děje na síti
Kdo se chce dozvědět
něco o klánovických vášních,
neměl by minout facebookové
skupiny a stránky, kde
se diskutuje o místních
tématech.
Farmářské trhy
Jedním ze zářijových
hitů se staly sobotní
trhy. Na Vivat Klánovice
se subjektivně
srovnávalo, která z tržnic je
lepší, zda šestajovická nebo
zdejší. Emotivní názorovou palbu
zpříjemnily fotografie zachycující
atmosféru na obou místech. Zdá
se, že v budoucnu bude ještě
o čem diskutovat. Trhy jsou
zdrojem dlouhodobých svárů.
Dům pro seniory
v debatě chybí
Ostré debaty obvykle probíhají
na Klánovickém politickém
kolbišti. Důvod k výměně názorů
přinesla například svérázná petice
za odvolání starostky. Autor
tohoto sloupku si pro změnu
dovolil vzkřísit dvě zapomenutá
témata: vybudování domu pro
seniory a místního hřbitova.
Z reakcí většiny diskutujících
byla zřejmá bezradnost. Je
škoda, že do tohoto prostoru více
nevstupují naši volení zástupci,
zvláště pak koaliční zastupitelé.
Doprava do středních Čech
Na stránce městské části Praha-Klánovice byl zveřejněn záměr
na rozšíření autobusové dopravy
ze středočeských obcí. Někteří
diskutující projevili obavy
související s kapacitou vlaků.
I to dokazuje, že problematika
dopravy je stále žhavá a citlivá.
O čem se budeme dohadovat
příště? To záleží i na vás.
Přidejte se!
Jiří Karban

ŘÍjen 2020
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Děti z čtenářské rodiny se svými úlovky.

nádraží s výkladem o dějinách
železniční dopravy v Úvalech,
Praze‑Klánovicích, Tuklatech
a Rostoklatech. Další zastávkou
byla technická památka
a dominanta města – viadukt
Devět kanálů. Vycházky končily
na Náměstí Arnošta z Pardubic
u modelu železnice od Josefa
Vitovského z Hradešína.

Jubilanti

S

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

JUBILANTI
ŘÍJEN 2020
Jan Douša

Poděkování

175 let naší železnice
V sobotu 12. září 2020 slavila naše železnice narozeniny.
a jedno z center slavnosti
k 175. výročí od zahájení
provozu na železniční
trati Praha – Olomouc
se proměnilo též vlakové nádraží
Úvaly. Klánovice při této mimořádné
slavnosti reprezentovala starostka
paní Zorka Starčevičová a vlajka
Klánovic, kterou organizátoři svěřili
do rukou redaktorky Klánovického
zpravodaje.

Naší tratí projela
Šlechtična

Jakmile zazněly zdravice z Úval,
Klánovic, Tuklat a Rostoklat
na zahájení slavnosti, už se od
Klánovic za mohutného syčení
a kouře přiblížil historický vlak

tažený 99tunovou parní
lokomotivou číslo 475.179
z roku 1947 ze Škodových
závodů, známější
pod přezdívkou Šlechtična.
Po půlhodině strávené v Úvalech –
obdivována stovkami návštěvníků
– se Šlechtična rozloučila
zahoukáním, přejela historický
viadukt Devět kanálů a zamířila
do Českého Brodu k další etapě
oslav železnice.
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N

Vycházky s tématem
železnice

Po odjezdu historického vlaku
připravili organizátoři tři cykly
komentovaných procházek.
Vycházky začínaly u vlakového

Projížďka historickou drezínou.

Příjezd Šlechtičny do Úval.

Slavnosti se zúčastnil i starý
pantograf zvaný Žabotlam.

Jaké jsou preference klánovických čtenářů? Co čtou
dospělí a co si půjčují děti? Podívejme se na loňský
rok v Knihovně Klánovice pohledem knihovnic.

Na společné fotografii zleva: zástupci Klubu Jan Psota, Mgr. Petra Flagner,
místostarosta města Úvaly Josef Polák, starostka obce Tuklaty Monika Petrisková,
starostka městské části Praha‑Klánovice Mgr. Zorka Starčevičová, dobově oděná členka
Klubu Lenka Kyselová s malou slečnou a starosta obce Rostoklaty Bc. Jiří Mokošín.

F o t o : r e d a k c e a t o m á š p s o ta

N

Co jsme četli v roce 2019

F o t o ky t i ce : B r u n o G l a t s c h / P i x a b a y ; k l á n o v i c k á k n i h o v n a : s t u d i o m a rcu s

Klánovice se připojily k oslavě

Velký dík za organizaci patří Klubu
přátel historie a přírody Úval
a okolí, ve spolupráci s městem
Úvaly a Českými drahami.
Přípravy trvaly víc než půl roku
a byly komplikovány letošní
epidemií. Povedlo se ale připravit
mimořádnou a skvělou akci, která
by se v tomto rozsahu mohla
konat nejspíš až za 25 let.
S využitím podkladů Jana
Psoty z Klubu přátel historie
a přírody Úval a okolí
zpracovala Zita Kazdová

a které knížky jsme
v naší knihovně „stáli frontu“
v předchozím roce, se dozvídáme
každoročně v březnu na výstavě
TOP 100. Letos se sice uskutečnila,
ale těsně před uzavřením knihovny,
v době, kdy jsme se už veřejným
prostorům vesměs vyhýbali. Škoda,
výstava je vždy zajímavá a navíc
dává čtenářům možnost zjistit, jaké
knížky jim v minulém roce „utekly“
a půjčit si je nyní.

Dospělí vybírají
náročnější literaturu

V první desítce těch nejčtenějších
je osm knih od českých autorů,
v první padesátce 27. Je to velmi
potěšující údaj, současná generace
našich spisovatelů (a zejména
spisovatelek) je početná, knihovna
jejich díla nakupuje
a čtenáři je s chutí
čtou. Mornštajnová,
Třeštíková, Hartl,
Soukupová,
Hamerová,
Vondruška,
Hanišová, Hájíček,
Niedl, Kučíková,
Civade, Epstein,
ti se četli nejvíce.
Ze zahraničních autorů
se nejlépe umístili

Ferrante, Jonasson, Jacobs,
Brynza, Weaver, Marsons, Mawer,
Kepler…Oproti dřívějším letům
je mezi nejžádanějšími knihami
méně detektivek, thrillerů a lehké
dámské četby, převažuje trochu
náročnější literatura. Dobrá vizitka
klánovických čtenářů.

Václav Smutný
Stanislav Laboutka
Hana Fišerová
Marie Hendrychová
Jan Brabenec
Radana Stanglová
Jiří Jandera
Jiří Doležal
Růžena Dufková
Jindřich Šimek
Josef Horák
Helena Kocourková

Co čtou klánovické děti

Z české dětské literatury jsou
nejčastěji půjčované knihy těchto
autorů: Válková, Braunová,
Březinová, Peroutková, Kratochvíl,
Ježková, Němeček, Krolupperová.
Stále se líbí mnohadílné řady
zahraničních autorů, např. Breziny,
Rowlingové, Blytonové, Kinneye,
Wilsonové, Flanagana. Velmi
oblíbený je Walliams a stálice
Lindgrenová a Dahl.

Do klánovické knihovny
můžete přijít i s pejskem,
pokud se umí slušně chovat.

Chcete‑li více
informací, v knihovně
vám ochotně
zapůjčí seznam
stovky nejčtenějších
knih i s krátkou
charakteristikou a
poradí vám. Vybrané
knížky, nebudou‑li
hned k dispozici, vám
zarezervují.
Jitka Frýdmanová

V

Přijďte volit

případě, že náš senátor
nebude zvolen napoprvé, druhé
kolo senátních voleb se koná

l v pátek 9. října 2020

od 14.00 do 22.00 hodin
l v sobotu 10. října 2020
od 8.00 do 14.00 hodin
v Masarykově základní
škole Klánovice.

ŘÍjen 2020
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Zásahy hasičů

Dole: ukázka
zásahu výjezdové
jednotky Klánovice.

Vlevo: malý Soptík s hadicí po ukázce
požárního útoku. Dole: momentka z poděkování
nastoupené výjezdové jednotce SDH Klánovice.

Hasiči oslavili devadesátku

Uplynulé období bylo o něco
klidnější než začátek prázdnin,
přesto hasiči nezaháleli.

Zásahy hasičů
(Pokrač. ze str. 10) Na místo
jsou ještě vyslány jednotky HZS
Satalice a dobrovolné jednotky
Újezda nad Lesy a Koloděj.
Na základnu jsme se vrátili po
uhašení požáru v 17:18.

Spanilá jízda se vesele projela
a prohoukala Klánovicemi.

18. 8. 2020 v 19:30 jsme
byli vysláni na likvidaci hmyzu
v nádobě na sklo v ulici Smiřické.
Auto Praga AN
ze SDH Český Brod.

7. 9. v 14:18 byla
jednotka s oběma
cisternami vyslána
na požár lesa v prostoru mezi
ulicemi Blešnovská a Axmanova.
Na místě byl zjištěn požár
o rozměrech 10 x 4 m. Místo požáru
bylo vzdáleno cca 80 m od nejbližší
komunikace. Po likvidaci se jednotka
ještě v 17:50 vrátila na místo
požáru pro provedení dohlídky.

A ještě jsme stihli účast
na soutěži v požárním
útoku přípravek.

Z Českého Brodu jsme
přivezli medaile

V neděli 6. září pořádal SDH Český
Brod sportovní den hasičských
přípravek v požárním útoku dle
pravidel hry Plamen. Soutěže
se zúčastnilo 10 družstev. Z našich
nejmenších jsme postavili dvě
družstva. Pro přípravku i pro
vedoucí to byla první účast v soutěži
v požárním útoku. Byl s námi
i Václav Musil, který v Klánovicích
v 90. letech vedl Mladé hasiče.
Přípravka Klánovice „A“ skončila
na 2. místě, přípravka Klánovice „B“
skončila na 3. místě.
Za skvělou reprezentaci Mladých
hasičů a Sboru dobrovolných hasičů
v Klánovicích dětem děkujeme!

Skvělá umístění v Českém Brodě: přípravka
Klánovice A skončila na 2. místě, přípravka
Klánovice B skončila na 3. místě.
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Organizátorům děkujeme
za výborně uspořádanou soutěž.
A v neposlední řadě patří dík
i městské části Klánovice za jejich
spolupráci a finanční podporu.

Oslavy 90. výročí
založení sboru

V sobotu 12. září se konaly
Oslavy 90. výročí založení sboru
spojené se Zábavným odpolednem
s hasiči. Počasí se vydařilo a akce
byla zahájena spanilou jízdou
všech vystavených vozidel.
Nebyla podceněna ani současná
epidemiologická situace – na každém
stanovišti, u stánků i u přístupu
k místu konání byla k dispozici
dezinfekce. Jednotlivá stanoviště byla
v dostatečných vzdálenostech.
Oslavy se nesly v duchu ocenění
a poděkování členům jednotky,
zasloužilým hasičům, členům sboru,
oslavencům a Mladým hasičům.

16. 9. v 16:26 byla opět jednotka
vyslána na požár lesa, tentokrát
do ulice Axmanovy za ČOV. Požár
měl rozměry 6 x 4 m.
(Pokračování na straně 11)

Historickou techniku
reprezentovala naše
stříkačka firmy Holeček,
koňka z Dobročovic a auto
Praga AN ze SDH Český
Brod. Na zbrojnici byla
připravena výstava – druhy
obleků, dýchací technika,
listinné dokumenty,
hasičské vybavení.

K vidění byla nejen současná,
ale i historická hasičská technika
z okolních i vzdálenějších sborů.

F o t o : SD H k l á n o v i ce , t o m á š H r a d eck ý , s t u d i o m a rcu s

15. 9. v 16:20 byla jednotka
vyslána opět do lesa na požár
malých stromků. Místo události bylo
nahlášeno jako ulice V Soudním.
Postupně bylo zjištěno, že požár
je v prodloužení ulice Habrovské.
Na místě byl zjištěn požár lesa
na ploše 60 x 20 m. Naši hasiči
na místě nejprve pomocí dvou
vodních proudů zabránili dalšímu
šíření požáru do lesa. Poté provedli,
společně s kolegy s HZS Praha
stanice Satalice, dobrovolnými
hasiči s Běchovic, Újezda nad Lesy
a Satalic, likvidaci požáru. Úspěšný
zásah si vyžádal přes dvě hodiny.

Vlevo a dole: k jídlu byly
samé dobroty.

Začátek září
byl pro nás náročný
– vrcholily přípravy
oslav 90. výročí
založení sboru.

F o t o : SD H k l á n o v i ce , t o m á š H r a d eck ý

8. 9. ve 12:16 byla jednotka
vyslána na pomoc s otevřením
zabouchnutých dveří do ulice
Slavětínské.

v e ř e j n ý p r o s to r

Naše stříkačka firmy
Holeček z roku 1931.

Během dne probíhaly různé ukázky
jednotek hasičů, ukázka předávky
vody při zásahu, poskytnutí první
pomoci, útoky Mladých hasičů
Soptíci Klánovice i jejich šikovných
rodičů, kteří zvládli předvést požární
útok. Došlo i na vystoupení tanečnic
a na závěr byla oblíbená pěna.

Odpoledne patřilo dětem

Pro děti byly opět připravené soutěžní
disciplíny. Za úspěšné splnění byly
oceněny medailí a dárkem. Novou
atrakcí byl nafukovací „skákací
hrad“ ve tvaru hasičského auta.
Letos byl i široký výběr jídla,

velké díky patří maminkám
i tatínkům dětí z kroužku,
kteří napekli, Milanovi
a jeho týmu za výborný
guláš a všem, kteří ochotně
a trpělivě vydávali jídlo.

Takto velká akce by nešla uspořádat
bez finanční pomoci MČ Praha-Klánovice a Magistrátu hl. m.
Prahy. Nadační fond Albert věnoval
deskovou hru Monopoly.
Manželé Frankovi nám potiskli
trička a dárky pro oceňované.
Všem srdečně děkujeme. Děkujeme
i všem ostatním, kteří se na oslavách
podíleli: členům sboru, fotografům
i všem, kteří to tu mají rádi a chtějí
pomoci a podpořit pěknou akci.
Náplní sboru kromě hasičiny je
i rozdávání radosti a to se nám,
myslím, povedlo.
Martin Žebro, starosta
SDH Klánovice

Kromě represivní činnosti
se hasiči věnovali i výcviku.
Od 24. do 28. 8. se pět členů
jednotky zúčastnilo základního kurzu
hasiče a kurzu nositele dýchací
techniky v Bílých Poličanech.
12. 9. při Oslavách 90. výročí
Sboru dobrovolných hasičů
jednotka předvedla ukázky zásahů.
13. 9. se část jednotky zúčastnila
výcviku pohybu a záchrany osob
v zakouřeném prostředí v Jílovém
u Prahy, který pořádal HZS Praha.
S ohledem na velké nebezpečí
požáru v lese apeluji
na návštěvníky lesa: nekuřte
a nerozdělávejte otevřené
ohně v lese. Les je suchý
a šíření požáru je velmi rychlé.
Velitel JSDH Pavel Jaroš

V

Poděkování

ážení členové JSDH,
jste výjimeční lidé, kteří
ve svém volném čase
pomáhají na profesionální
úrovni svým spoluobčanům,
kteří se ocitnou v tísni. Za to
vám náleží i jménem úřadu
MČ Klánovice velký obdiv.
Děkujeme!
Jiří Bek, místostarosta Klánovic

Samí starostové na snímku z oslavy
90 let SDH. Zleva: místostarosta Jiří Bek,
starostka Zorka Starčevičová, starosta
SDH Klánovice Martin Žebro.
Zábavných soutěží se v průběhu celého dne zúčastnilo 228 dětí.
Horní snímek: oblíbené skákací hasičské auto.

ŘÍjen 2020

11

v e ř e j n ý p r o s to r

v e ř e j n ý p r o s to r

navrhnout několik dvojdomů, neboť
dvojdům umožňuje dvojnásobný
maximální počet bytů než izolovaný
rodinný dům, a to bytů šest.

Hlad po bydlení

U obou obecně popsaných případů
záměrů investorů na realizaci
nové zástavby v zastavěném
území je hlavním motivem, jak
již bylo výše zmíněno, zajistit
výnosný prodej bytů v tržním
prostředí nerovnováhy poptávky
nad nabídkou bydlení. Zejména za
situace, kdy lidé preferují bydlení
ve vlastním, byť výměrou malém
bytu či malém rodinném domu bez
větší zahrady, o kterou by se museli
starat, nad bydlením v nájmu. A to
i za cenu dlouhodobého zadlužení
a stresů z povinnosti splácet úvěr.
To vše za pochopitelné situace, kdy
převážná většina mladých lidí na
větší byty či novostavby izolovaných
rodinných domů na větších
parcelách peníze obvykle nemá
a banky jim je nepůjčí.

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?

Bytovka místo
rodinného domu

Jedním způsobem, užívaným
developery na zakoupeném
pozemku v zástavbě izolovanými
rodinnými domy, je stávající
rodinný dům demolovat. Místo
něj pak vybudovat nový bytový
dům s množstvím bytů. Není
to fenomén objevující se jen
v Praze-Klánovicích, nýbrž
i v jiných městských částech, kde
se urbanistická charakteristika
takto navrhuje měnit. Přičemž
však jinde pozemky obvykle
nedosahují takových výměr jako
v Praze-Klánovicích. Jinde tedy
vznikne na místě odstraněného
rodinného domu se dvěma byty
12

ŘÍjen 2020

č á s t

d r u h á

nový dům o kapacitě maximálně
do čtyř až pěti bytů, což je obvykle
v kontextu s okolními hmotami
a výškami rodinných domů ještě
akceptovatelné. Vozidla obyvatel
takové novostavby se rovněž mohou
umístit do podzemních garáží pod
půdorysem domu.
Obrana městských částí je poměrně
neúčinná, protože se jedná o plochy
vymezené v územním plánu pro
čistě obytnou nebo všeobecně
obytnou zástavbu. Bez stanoveného
kódu míry využití území, který by
omezoval množství metrů hrubé
podlažní plochy a bez regulativu,

Nadměrným
zastavěním pozemků
ztratí obyvatelé
významnou kvalitu
prostředí a žádanou
adresu, pro kterou jsou
Klánovice výjimečné
a ceněné.

který by v těchto plochách rodinné
zástavby vylučoval situovat bytový
dům. Územní plán jen ukládá, že
je možné v takovém území pouze
zachování, dotvoření a rehabilitace
stávající urbanistické struktury, bez
možnosti další rozsáhlé stavební
činnosti. Zda toto ustanovení
regulativu návrh nového domu
splňuje, je pouze na subjektivním
uvážení úřadu a jeho benevolenci.
V případě relativně větších parcel
v Klánovicích je situace složitější,
a to právě z důvodu velikostí
pozemků. Může to vést – a dokonce
precedentně již vedlo – k realizaci
bytového domu, který zastavěnou
a zpevněnou plochou vyplnil 80 %
výměry pozemku. Přitom tam mělo
být dodrženo cca 70 až 80 % zeleně,
aby byl zachován obvyklý charakter
zahradního města Klánovice.

Mantinely prostředí

Snaha společností investovat
do nových staveb za účelem
očekávání výnosu z této činnosti
je pochopitelná a je legálním
podnikáním. Slovo developer
není v našem slovníku vnímáno
pozitivně, není to však jen
jeho vina. Jde za co největším
výnosem až tam, kam mu povolí

Dělení pozemků

Druhým způsobem je pozemek
s izolovaným rodinným domem
zakoupit, tento dům rovněž
demolovat a pozemek navrhnout
rozparcelovat. Na nově vzniklých
pozemcích pak navrhnout
rodinných domů několik, případně

prostředí, ve kterém se pohybuje.
Může být dokonce přesvědčen,
že větším vytěžením zastavěného
území přispívá k ochraně dosud
neporušené zemědělské půdy
v okolí sídla. A že změna staré
stávající zástavby o malé hustotě
v zahuštěnou zástavbu sídlištní –
z novodobých materiálů, technologií
a dispozic – je pro současné město
za současného životního stylu
změnou žádoucí a vítanou, na kterou
by měl urbanista reagovat pozitivně.

Protiváha?
Zachování hodnot

Ve hře je však na druhé straně
potřeba zachování stávajících
pozitivních hodnot. Jakmile se
připustí nadměrné zastavění
jednoho pozemku, je to precedentní
případ i na dalších okolních
pozemcích, který by mohl způsobit
za pesimistického scénáře (pro
klánovické občany) až lavinový
efekt. Důsledkem by byl velmi
citelný úbytek především ploch

Důsledkem developerských aktivit je úbytek
ploch zeleně, nárůst dopravy, nedostatek míst
v mateřské a základní škole.

F o t o : s t u d i o m a rcu s

prvním díle jsme se pokusili
shrnout urbanistický charakter
Klánovic a jeho proměnu
a nahlédnout na problém nové
zástavby, která zvyšuje míru využití
parcel na úkor plochy zeleně.
V tomto díle představíme způsoby,
jak se developerské společnosti snaží
dosáhnout na pozemku rodinného
domu větších výnosů. Tyto způsoby
jsou zatím známy dva.

F o t o : s t u d i o m a rcu s

V

Developer může
být přesvědčen,
že větším vytěžením
zastavěného území
přispívá k ochraně
okolní zemědělské půdy.

zeleně zajišťující současnou kvalitu
obytného a životního prostředí.
Dále významný nárůst dopravních
pohybů s největším dopadem na již
dnes přetíženou ulici Slavětínskou.
Dále nedostatek míst v mateřské
a základní škole, které již nemají
rezervy na pozemcích ani uvnitř
staveb pro takový nárůst. Zkrátka
Klánovice by ztratily svou
výjimečnou, historicky založenou
kvalitu a dochovaný charakter. Byť
je z pohledu současné urbanistické
ekonomie, tržního prostředí
a životního stylu střední společenské
třídy méně preferovaný i dosažitelný.
Klánovice by se tak dostaly do
obtížně řešitelné situace. Stávající
obyvatelé by ztratili významnou
kvalitu a žádanou adresu, pro kterou
jsou Klánovice výjimečné a ceněné.
Mezi rodinné domy by byly na
pozemcích obdobných výměr
vklíněny bytové domy nebo několik
rodinných domů s parkovišti.
Existující dřevinná zeleň, která řadu
desetiletí dosahuje svého vzrůstu,
by byla zdecimována, a plochy nové
zeleně výrazně sníženy. V lepším
případě by okolí nových domů bylo
opatřeno novou výsadbou, která
by svého účinu a hodnoty dosáhla
možná až za dalších třicet let.

Nerovný boj
o identitu Klánovic

Klánovice se výše popsanou situací
dostávají do boje o svoji stávající
identitu a o to, jak budou vypadat
v roce 2025 či 2030. A to za
situace, kdy jejich úřad nemůže
vydávat závazné stanovisko
z hlediska územního plánování
ani ochrany prostředí. Není ani
stavebním úřadem, a tedy má
omezenou obranu proti tomu, co
na svém území nechce připustit při
ochraně zájmů svých občanů.
Ing. arch. Jaromír Myška,
externí poradce
MČ Praha-Klánovice pro
urbanismus a územní plánování
ŘÍjen 2020
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20. října
Středoevropský
Den stromů
Svátek stromů
přenesl z Ameriky
do Čech Svaz spolků okrašlovacích
a poprvé se u nás slavil v dubnu
1906. Tradice, přerušená válkami
a komunistickým režimem,
byla obnovena až v roce 2000
a zasloužili se o ni bývalý
dlouholetý ředitel Botanické
zahrady UK Václav Větvička
a dřevosochař Martin Patřičný.
28. října Den vzniku
samostatného
československého státu
Po rozpadu Rakousko‑Uherska,
ke kterému rozhodným dílem
přispěla světová válka, vznikl
jako jeden z nástupnických států
samostatný československý
stát. Byl vyhlášen 28. 10. 1918
a naším prvním prezidentem
se stal Tomáš Garrigue Masaryk.
Slavme tento svátek, ale
nezapomínejme na celé naše
dějiny, v nichž je svobodná
demokratická republika darem,
o který musíme pečovat
Zita Kazdová
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Dobrá zpráva

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

Klánovické noviny v září 1990 věnovaly velkou část
svého obsahu prvním svobodným komunálním
volbám, které se připravovaly na listopad.

První svobodné komunální volby 1990

Naše noviny otiskly podrobný návod, jakým způsobem
vyplnit hlasovací lístek, což byla tehdy novinka.
Dnes nám to přijde těžko uvěřitelné, ale
za režimu před rokem 1989 nebylo možné
volit podle smyslu toho slova, tedy vybírat
z více možností. Následovalo vysvětlení,
jak se na základě počtu obdržených hlasů
přidělují mandáty kandidátům jednotlivých
volebních stran. Všechny volební strany
i samostatně kandidující jednotlivci dostali
prostor, aby představili sebe i své plány. Je
přirozené, že v hlavních rysech byly všechny
volební programy dost podobné – vybudování
kanalizace a vodovodu, podpora obchodu
a služeb včetně zdravotní a sociální péče.

Motýli z Klánovic II

Mají stromy boláky?
Aby strom nevyschl, jeho dřevo chrání kůra. Je to
jeho pokožka. Mají stromy také jizvy nebo vrásky?

K

ůra každého stromu vypadá jinak. Zatímco buky mají hladkou kůru, kůra
dubů a borovic je drsná a zvrásněná. Stupeň zvrásnění ale záleží také na věku,
podobně jako u nás, lidí. Zajímavé je, že hladký kmen buku popraská a rýhy se
v něm vyhloubí teprve po více než 200 letech. Duby mají vrásky již ve dvaceti.

Čeští speleologové na Novém Zélandu

Po pádu komunismu se otevřely hranice a cestování po celém světě nestály
v cestě žádné administrativní překážky. Na stránkách KN jsme v číslech 8
a 9 otiskli reportáž našeho tehdejšího spoluobčana RNDr. Jiřího Tomáška
z výzkumné cesty českých speleologů na Nový Zéland. Podařilo se jim tam
objevit v té době největší podzemní prostory na těchto ostrovech.

Neveselá story o vracení majetku

Titulní článek Neveselá story popisuje příběh místní občanky, jíž
po komunistickém převratu zabavili dům, který si s manželem vlastníma
rukama postavila. Dům posléze přešel do vlastnictví místního představitele
komunistické moci. Autorka se pozastavuje nad tím, jak jednoduché bylo
před lety dům zabavit a jeho obyvatele vystěhovat a jak složité je dnes (v roce
1990) otevřít konečně cestu spravedlnosti.

Další dobové zajímavosti

O prvních konfliktech v nově
ustavené správě obce hovoří
s Ing. A. Krtkem tehdejší člen
redakční rady, dnes celostátně
známý novinář Luboš Palata.
V redakční úvaze Pálit či
nepálit se paní J. Housková zabývala otázkou, jak nakládat s rostlinným
odpadem. Tehdejší vedení obce – až do voleb jím byla rada MNV – vydalo
vyhlášku zakazující pálení veškerého listí. Paní redaktorka upozornila,
že pro některé občany to může vyvolat těžko řešitelný problém a přimlouvala
se za zmírnění zákazu. Dnes již tu naštěstí máme deponii, kam můžeme
rostlinný odpad odvézt, takže nemusíme řešit, je-li listí dostatečně suché, aby
jeho pálení mohlo být tolerováno.
Z Klánovických novin 9/1990 vybral Tomáš Ruda

Vrásky na kůře vznikají, protože stromy každý rok ztloustnou. Kůra narůstá
spolu s letokruhy. Stará kůra navrchu už je ale mrtvá, růst nemůže. Proto se
trhá. Tak se na kůře stromu tvoří vrásky.

F o t o k l á n o v i c k ý l e s : s t u d i o m a r c u s ; m o t ý l i : r e n ata č á m s k á

4. října svátek
sv. Františka
Středověký šlechtic
Giovanni Battista
Bernardone došel ve svém
životě k tak radikální změně,
že je znám již jen jako František
z Assisi. Pro svůj životní postoj
dobrovolné chudoby a péče
o vše živé se v novodobé
historii stal patronem životního
prostředí a lidí, kteří o něj pečují.
Františkovo jméno i životní apel
přijal současný papež František.

Lesní koutek

p i x a b ay

Ze zajímavých dat
a událostí v říjnu
vybíráme:

Klánovice před 30 lety

F oto: j u l i a n a s a l d a n h a/p i x a b ay; j o r o n o/p i x a b ay; S t u d i o m a r c u s; a r c h i v To m á š e R u d y; jj u n i/

Mozaika svátků
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Tak jako se loupe naše kůže, loupe se i kůra. Některé
stromy, jako například buky a smrky, ztrácejí velké množství
kousíčků kůže. Takže se nám jejich kmen zdá být docela
hladký. Zůstává na něm totiž jen úplně čerstvá kůra. U dubů
a borovic se odlupuje kůry mnohem méně, její stará vrstva je
pak na kmeni tlustá. Když je příliš těsná, praskne a ukazuje
nám hluboké rýhy.

Místo, kde strom
přišel o menší
větev, se zahojí
a zaroste kůrou.

Na kůře se během života stromu vytvářejí jizvy. Nejčastější druh jizev je po
ulomených větvích. Když odumřelá větev od stromu odpadne, strom díru na
kmeni uzavře novým dřevem a kůrou. Vytvoří se jizva, která vypadá, jako by
byl na kmeni zahojený bolák. Jeho rozměr na výšku je dvojnásobný, než byla
stará větev. Hledali jste někdy monogram, který jste v mladistvé nerozvážnosti
vyřezali do stromu? Najdete ho v té samé výšce, protože dole stromy jen sílí.

Zleva: kůra mladého dubu, loupající se kůra modřínu, kůra starší břízy, kůra mladší borovice.

Podle knihy Petera Wohllebena Slyšíš, jak mluví stromy?; s laskavým
svolením nakladatelství kazda. Shoda jména nakladatelství se
jménem šefredaktorky Klánovického zpravodaje je čistě náhodná.

Další opravdu bohatý motýlí
fotoúlovek redakci poslala
paní Renata Čámská.
Děkujeme! Podle laického
zatřídění přilétli na klánovickou
zahradu Okáč,
Babočka paví oko,
Bělásek řepkový,
Bělásek zelný,
a Babočka admirál.
Profesionální zařazení do prvního
atlasu denních motýlů v Praze
mohou provést vědci,
dobrovolníci
a pracovníci
magistrátu,
kteří na projektu
pracují. Mapování
pokračuje do konce letošního
roku, stále se můžete zúčastnit!
Informace najdete na facebooku
na stránkách Hledejte pražské
motýly.
Zita Kazdová

Zahrajte si:

Šestajovická šifrovačka

šestajovická
šifrovačka

Sousedé z Otevřeného fóra
Po loňské úspěšné bojovce "Cesta časem
Šestajovicemi" jsme pro letošní rok vytvoři
občanů Šestajovic připravili
hru ve formě šifrovačky. Jedná se o lehč
hru, která je vhodná i pr
další interaktivní hru pro šifrovací
dospělé
začátečníky, kteří nemají se šifrováním žádn
zkušenosti. Jistě ale zaujme i ty zkušenější.
a děti od 10 let. „V naší šifrovačce
Hra je zdarma a je určená především pr
dospělé. Ale děti cca od 10ti let se tak
zvládnou zapojit.
si zkusíte rozluštit různé druhy
Více informací na našich stránkách
rekreačních šifer, dozvíte http://www.otevrenesestajovice.cz/hra2
se i něco
z historie a budoucnosti šifrování.
S baterkami lze šifrovačku
absolvovat i jako noční bojovku,“
uvádějí. Hra je zdarma a je vhodná
pro 2-5 členné týmy, případně jako
soutěž mezi více týmy. Vše najdete
na webu otevrenesestajovice.cz.

ŘÍjen 2020
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aktivity a kluby

Hydepark zastupitelů

Svaz tělesně postižených

Rekondiční pobyt se vydařil

P

Na začátku srpna odstartovala
podzimní část amatérských
fotbalových soutěží.

M

užstvo dospělých FK Klánovice nadále
účinkuje v pražské I. B třídě a fanoušci očekávají,
že slibný tým se zabydlí alespoň v klidném středu
tabulky.
Po šesti odehraných zápasech se reprezentanti
naší městské části mohli pochlubit ziskem pěti
bodů za jednu výhru a dvě remízy, ve třech utkáních
bohužel vyšli naprázdno. Dvanáctá příčka mezi
šestnácti účastníky působila jako nevyužitý potenciál
mužstva. Po uzávěrce tohoto vydání KZ měli naši
fotbalisté na programu domácí zápas proti TJ Kyje
Praha 14 B a zvítězili 4 : 1. Poté je čekalo střetnutí
na hřišti soupeře JM Chodov, a to 26. září.
V průběhu října by klánovičtí borci měli absolvovat
celkem pět utkání. Na domácím hřišti postupně
přivítají Čechii Dubeč (3. října), Spartak Kbely
(17. října) a FC Háje JM B (31. října). O říjnových
víkendech jsou v plánu dva výjezdy na venkovní
pažity – nejdříve na derby k sousedům, kde se utkají
s B‑mužstvem FK Újezd nad Lesy (10. října) a o dva
týdny později (24. října) se představí na hřišti Sokola
Kolovraty, kde rovněž změří síly s tamní rezervou.
Držíme palce a přejeme co nejvíce získaných bodů.
Jiří Karban

Inzerce

Pronajmu zděnou garáž
v centru Klánovic.
Vjezd do garáže je přímo z ulice.
Cena dohodou. Telefon 733 760 125
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Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.
Jiří Bek,
za STAN

Stopa Klánovice

Ohlédnutí za prázdninami

koaliční zastupitel

K

vůli pandemii jsme se letos
začali setkávat až v květnu. Les plný
zvířátek posouváme na jaro 2021.

V červnu jsme stihli završit celoroční hru tajným výletem
do Měsíčního údolí, kde jsme podlehli svodům kardinálovým,
a tak mušketýři svůj úkol nedovedli do zdárného konce.

Stopácký tábor v Krkonoších

Letošní tábor, respektive jeho prvá část, se odehrávala
na Rýchorách. Krkonošské prostředí svědčilo našim
„mafiánským klanům“, a tak se všem zdárně podařilo splnit
všechny výzvy a překonat četné překážky – orienťáky, noční
hry, vědomostní i sportovní úkoly i prohlídku pevnosti
Stachelberg. Devět táborových dní uplynulo jako voda
a většina dětí se odebrala nazpět domů.
Ty nejstarší a nejzkušenější čekal ještě další týden, kdy si
vyzkoušeli mnohé aspekty života v totalitní společnosti;
od kolektivizace sladkostí, přes brigády, plnění pětiletky, šifry
a puťák, až po výslechy a zvonění klíči. Útulnou základnou
nám byla prastará chalupa v Dědově, v údolí Metuje.
Děkujeme všem vedoucím, dále rodičům, kteří naši
činnost podporují a sponzorům, bez nichž by se naše
činnost nemohla takto rozvíjet. Jde o městskou část Praha-Klánovice, Magistrát hlavního města Prahy, Nadaci pro
obnovu a rozvoj pana Voráčka a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.		
David Trojan

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

Pojďte na říjnový fotbal!

F oto: S F K, w e b M o n ta n i e, J e s k y n ě: J u l i e tt e/f r.f o u r s q u a r e; f b s to pa k l á n o v i c e

fotbalový klub klánovice

očátkem měsíce září jsme s úspěchem
absolvovali plánovaný rekondiční pobyt
v Jizerských horách v areálu hotelu Montanie v Desné.
Pobyt se nám vydařil, počasí nám při výletech přálo,
a tak jsme se prošli na Jizerce a fyzicky zdatnější došli
až na Královku. K dispozici jsme měli v hotelu krásné
wellness centrum, bazén a protože
rostly houby, tak nadšenci vyrazili
do lesa. Při zpáteční cestě jsme
navštívili Bozkovské jeskyně,
prohlídka byla pro nás dost náročná, ale zvládli jsme to.
Nyní podle možnosti (s ohledem na různé karantény
apod.) plánujeme pouze jednodenní autobusové výlety,
v klubu pokračují pravidelná setkání ve čtvrtek a začne
cvičení v pondělí. Další oznámení o výletech sledujte
na vývěskách, jak u stanice autobusu, tak v klubu.
Olga Paplhamová, Místní organizace STP Klánovice

Vážení spoluobčané, útlum
pandemie covid‑19 je v nedohlednu.
Moc vás prosím, dodržujte základní
hygienická pravidla a buďte
ohleduplní ke svému okolí. Covid‑19
tím nezlikvidujeme, ale máme větší
šanci ochránit sebe a osoby v našem
okolí.
Zpět k denním starostem.
Problémem školního roku
2019/2020 byl výskyt plísní
v prostoru šaten ZŠ Smržovská
1. Po sanačních pracích se již
plíseň ani při opakovaných
zkouškách neprokázala a malí
školáci se již nemusí převlékat
v nouzových prostorách. Další
dobrou zprávou je to, že v Mateřské
školce se zrekonstruovaly toalety
v přízemí, vše se stihlo
k 1. září 2020.
Tématem uměle nafouklým jsou
farmářské trhy. Jako místostarosta
a člen rady, který jednal s bývalými
provozovatelkami trhů, mám
k této věci také co říci. Můžu
doplnit fakta, která v „diskusích“
jaksi scházejí. Bude‑li to zapotřebí,

učiním tak v některém z příštích KZ.
Přeji vám pevné zdraví.
—
Zdeňka Bubeníková,
za Čas na změnu
koaliční zastupitelka

Není nic krásnějšího než začínat den
jízdou na kole, alespoň pro mne.
Ranní vánek mi čechrá vlasy, šlapání
do pedálů mi vžene ruměnec do tváří
a zřejmě se i vyplavují endorfiny,
hormony štěstí, které se uvolňují
do mozku a způsobují dobrou náladu.
Proto vždy na nádraží dorazím
zardělá a s úsměvem na tváři. Cyklisté
se tak poznají na dálku. Škoda jen,
že v Klánovicích, které jsou ideálním
místem pro ježdění na kole, není
více cyklostezek, které by umožnily
bezpečnější dopravu. Tak mohu jen
parafrázovat proslov Martina Luthera
Kinga: „Mám sen, že jednoho dne
proměníme Klánovice v cyklistický
ráj, kde i malé děti budou moci jezdit
na kole do školy a rodiče na nádraží
bez obav ze srážky s autem.
O tom dnes sním!“ A budu za tento
sen bojovat, dokud mi síly
budou stačit.
—

Veronika Gotthardt,
za ODS
opoziční zastupitelka

Milí sousedé, nacházíme
se v polovině volebního období,
což se nabízí jako vhodný
moment pro rekapitulaci toho,
co se v Klánovicích pod vedením
starostky Starčevičové událo.
Za neúspěch bych označila
odmítnutí vybudovat multifunkční
hřiště, na které měly Klánovice
přidělenou dotaci, nedostatečný
posun v budování nových silnic
nebo kroky ke zřízení „modrých
zón“ v části Klánovic. S tímto
opatřením souhlasí dle mého
průzkumu ve skupině Vivat
Klánovice asi jen třetina ze 141
klánovických dotázaných. Podobný
průzkum v KZ udělala i vládnoucí
koalice, odpovědi 87 respondentů
ale nevzala při svém rozhodování
v potaz a ani je v zářijovém KZ
neprezentovala!
Za zklamání také považuji
nezvládnutá jednání a výpověď
Českému farmářskému trhu
v Klánovicích a jejich následné
přesunutí do Šestajovic.
(Pokrač. na str. 18)
ŘÍjen 2020

17

v e ř e j n ý p r o s to r

v e ř e j n ý p r o s to r

(Pokrač. ze str. 17)

Naopak za úspěch současné koalice
považuji zřízení online přenosů
zastupitelstva. A jak to vidíte Vy?
—
Marie Jágrová,
za Čas na změnu
koaliční zastupitelka

Prahu zasáhla tzv. druhá vlna
pandemie a už můžeme pozorovat
dvě krajní typologie reakcí. Pro
některé občany je covid‑19 chřipka
jako každá jiná a není třeba se proti
ní obzvláště chránit. Druhá skupina
to naopak vidí panicky a tráví svoje
dny v neustálém stresu. Oba postoje
jsou samozřejmě extrémní. covid‑19
může skutečně vyvolat těžké zdravotní
komplikace, které by se neměly
podceňovat. Na druhé straně stres
oslabuje náš imunitní systém a žít
v neustálém stresu nás nejen vede
k depresivním stavům, ale občas
i k agresivnímu chování. Za mne
doporučuji se dívat na tuto nemoc
rozumně, seriózně a racionálně.
Rozumím obavám podnikatelů,
kteří nemohou v této nelehké situaci
plánovat svoje aktivity. Všichni
bychom však měli zachovat klid,
být k sobě vzájemně ohleduplní
a tolerantní a respektovat bezpečnostní
opatření. Stres může občas škodit více
než samotný vir.
—
Pavel Jaroš,
za HLAS KLÁNOVIC
KOALIČNÍ zastupitel

Před několika okamžiky jsem
se vrátil ze zásahu od požáru lesa
o rozměrech 60 x 20 m. Ještě při
ohlášení byla nahlášena plocha
10 x 10 m. Výjezd jednotky byl v šesté
minutě, dojezd na místo i s hledáním
za 7 min. I tak se požár výrazně
18
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pokračování ze strany 17

rozšířil na plochu 60 x 20 m.
Kolegové z HZS dorazili po dalších
několika minutách, kdy jsme již
prováděli hašení. Jako velitel jsem
okamžitě na místo povolával další
cisterny. I tak se nám stalo, že jsme
měli nedostatek vody na hašení.
Jednalo se o jeden z největších
požárů lesa v tomto roce. Sedm
lidí bez ohledu na svoje pohodlí
a rodinné povinnosti, bez nároku
na jakoukoliv odměnu všeho
zanechali a jeli na pomoc. Proto
se mě osobně dotýkají komentáře
od těch, kteří nemají ani ponětí
o tom, co činnost v jednotce
znamená a jen hloupě komentují.
Ať se přijdou zeptat a pak hodnotí.
Děkuji všem hasičům za činnost
a jejich blízkým za akceptování
této činnosti.
—
Slavomír Jaroš,
za ODS
opoziční zastupitel

Chtěl bych poděkovat šéfredaktorce
KZ za to, že dává v každém čísle
prostor všem zastupitelům, aby
vyjádřili svým názorem jejich
vlastní pohled na nějakou věc,
událost, či jenom popřáli Veselé
Vánoce. To dříve nebývalo zvykem
a je to samozřejmě dobře a doufám,
že toto pravidlo zůstane zachováno
i do budoucna. Dnes bych zde rád
poděkoval všem těm obyvatelům
naší městské části, kterým není
další vývoj Klánovic lhostejný
za jejich případné osobní či
kolektivní aktivity, které by mohly
vést ke změně. Proč ??? V tuto chvíli
si dovolím parafrázovat našeho
prvního prezidenta: „Nevolili jste
mě, abych Vám lhal. Naše městská
část nevzkvétá!“ I přes veškerou
snahu opozičních zastupitelů
se nerýsuje žádná pozitivní změna
v rozvoji Klánovic. Proto je pro mě

každý projev kritiky či nesouhlasu
s vývojem povzbuzením, že v tom
nejsme sami, i když se PR tým
koalice snaží, seč může. Ještě
jednou děkuji.
—

jde prezentace kritiků a opozice
jako nepřítele, který to s námi
nemyslí dobře. A do třetice pak
náznaky, že kritici jsou spojeni
s dalšími, pro jistotu jen nejasně
pojmenovanými nepřáteli. Když
tohle dělá vedení obce, je to
zvlášť špatně. (Vše uvedené lze
najít například v úvodním slovu
paní starostky v zářijovém čísle
KZ.) Místo, aby se využily věcné
návrhy na odstranění chyb (děláme
je všichni, jsme jen lidé) a tak
se pomohlo Klánovicím a jejich
občanům, je opozice dehonestována
a její návrhy velkou většinou
apriorně odmítány. Byl by čas
se probudit a zjistit, že volební
kampaň už skončila. A že je něco
na starém dobrém „ukázaná platí“.
Poplácávání po ramenou nás nikam
nedovede. Schopnost respektovat
odlišný názor naopak ano.
—

Alena Kolovrátková,
za ODS
opoziční zastupitelka

Několik Klánovičáků se mě
zeptalo, zda petice s názvem „ 5
důvodů pro odstoupení starostky
Klánovic“ je dílem opozičních
zastupitelů. Ne, opravdu není. Jedná
se o aktivitu místních občanů, kteří
nesouhlasí s tím, kam se Klánovice
pod vedením paní starostky
Starčevičové ubírají. Často si kladu
otázku, zda tu nekompetentnost
a neprofesionalitu paní starostky
opravdu nikdo nevidí??? Tato petice
mi nyní dává jasnou odpověď,
že lidé v Klánovicích aktuální dění
včetně počínání paní starostky
sledují a nebojí se vyjádřit svůj
názor. To mimo jiné dokazují
komentáře připojené u některých
podpisů internetové petice (www.
petice.com/5_dvod_pro_odvolani_
starostky_klanovic). Za tuto
aktivitu petičnímu výboru a všem
kdo svůj podpis k petici připojili
děkuji a zároveň věřím, že paní
starostka tuto zpětnou vazbu
s pokorou přijme a vyvodí svou
osobní odpovědnost.
—

Giuseppe Maiello,
za ČAS NA ZMĚNU
koaliční zastupitel

Od začátku léta jsou Klánovice
a především jejich starostka terčem
velmi tvrdé negativní kampaně. Vše
odstartoval zákaz používání
toalety v Hale starosty Hanzala pro
prodejce trhu. Dnes, v období druhé
vlny, se ukazuje, že toto rozhodnutí
rady bylo správné. Problematika,
která mohla zůstat na úrovni
hygienického opatření,
se pak zpolitizovala a vyvrcholila
až v nenávistnou kampaň. Za touto
kampaní kupodivu nestojí ODS,

Karel Loucký,
za ODS
opoziční zastupitel

Jednou z bolestí celé společnosti,
které jsme zčásti zdědili
po „bolševikovi“, je shazování
věcné kritiky tím, že je označena
za osobní útok. S tím ruku v ruce

F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay
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která hraje spíše vedlejší roli.
Ve skutečnosti za ní stojí tři bývalí
radní, představující u nás podobné
populistické postoje, které se kdysi
celostátně krystalizovaly pod
značkou Věci veřejné. Dva z nich
operují skrytým způsobem, třetí
otevřeným. Mstí se za to, že jsme
kritizovali jejich podporu
velkostaveb v Klánovicích a že kvůli
záchraně lesa jsme odvolali z funkce
jejich hlavní tvář. Jsou to:
Jana Martinová, Robert Zoulík,
Klára Svobodová. Kdo je zná,
ví o čem je řeč.
—
Ferdinand Polák,
za ODS
Opoziční zastupitel

Hodně lidí si myslí, že starostka
Starčevičová svoji funkci nezvládá.
A sepsali petici za její odstoupení.
V ní uvedli mj. pět konkrétních
důvodů, proč by už neměla býti
starostkou – zóny placeného stání
(nekoncepční přístup a ignorace
názorů občanů), farmářské
trhy (bezdůvodná výpověď
nájemní smlouvy), KC Nová
Beseda (předčasné ukončení
smlouvy kvůli neprofesionálnímu
a arogantnímu jednání radnice),
Klánovický zpravodaj (politická
manipulace obsahu), navýšení
daně z nemovitosti (80% navýšení
a neefektivní využití této daně).
Starostčin PR tým na petici reagoval
sepsáním důvodů, proč by naopak
odstupovat neměla – např. „protože
celý život žije v Klánovicích“,

„protože je žena“, „protože je
výborný hospodář“ (rozpočty
Klánovic však svědčí o opaku),
„protože je skromná“, „protože
nesleduje facebook“ apod. Opravdu
přesvědčivá kvalifikace.
Myslí to vážně? Nebo si z nás
už jen dělají legraci?
—
Petr Šafránek,
za ODS
opoziční zastupitel

V souvislosti s trhy je třeba uvést
na pravou míru informaci MČ v KZ
9/2020 o porušení smlouvy. První,
kdo smlouvu zásadně porušil, byla
RMČ, když od dubna neumožňuje
využívat WC ve sportovní hale
prodejci na trhu, ač je k tomu
smluvně zavázána. 10. 6. 2020 jsem
požádal MUDr. Beka o zrušení
zákazu a doložil jsem Nařízení
Vlády ČR č. 452, které od 24. 4. 2020
umožnilo WC využívat. Od jara
v hale neprobíhal ani tělocvik školy
ani kroužky. Prezentovat zákaz jako
ochranu dětí je tedy nesmysl. A nyní
halu a její WC užívá podstatně více
dospělých, než je prodejců na trhu.
Zákaz navíc odporuje zdravému
rozumu, neboť užívání mobilního
WC bez tekoucí vody, které musel
provozovatel na své náklady
opatřit, představuje mnohem větší
hygienické riziko, než umožnění
užívat zděná WC s teplou vodou.
Měli bychom naopak děkovat za to,
že tu trh od dubna do srpna byl, byla
to jen dobrá vůle provozovatele.
—
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Kosmetické studio Levanda
Nejúčinnější kosmetický
		 lifting: frakční
		 radiofrekvence
		 – procedura Thermage
l Diamantová mikrodermabraze
l Ultrazvukové čištění obličeje		
l Klasická kosmetická ošetření
l

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

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

Hledáme spolehlivou paní/slečnu na

cena 12.750.0000,-Kč

pravidelný úklid

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

rodinného domu v Klánovicích,
minimálně 2x týdně
v dopoledních hodinách.
Hodinová sazba dohodou.

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. 704 046 439

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

INDIVIDUÁLNÍ KURZ
FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

marketa.vecernikova@re-max.cz
REZER

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

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

www.kouzelnyhrad.cz
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Nabízím individuální výuku
francouzštiny pro každou
věkovou kategorii

Bára: 777 310 363, pisingerova.b@gmail.com

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

PROD

zdirad.pekarek@re-max.cz

ÁNO

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

cena 8.750.000,-Kč

+ odstupné

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

20.000,-Kč/měsíc + poplatky

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

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

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

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

ŘÍjen 2020
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Inzerce

PROGRAM říjen 2020
... jsme NADOSAH

Aktuálně hledám

1. 10. čtvrtek, 19:30 – Přednáška

12. 10. pondělí, 20:00 - Kino

VLASTIMIL VONDRUŠKA - beseda a autogramiáda s Vlastimilem

BÁBOVKY – všichni jsme propojeni, a proto i malé věci dokážou

Vondruškou, českým historikem, publicistou, spisovatelem a autorem

někdy otřást světem, ověřují si na vlastní kůži hrdinové filmu Bábovky.

především historických románů, za které sklidil mnohá literární ocenění.

Snímek podle bestselleru Radky Třeštíkové. Česko, Slovensko/2020/
romantický, drama, komedie/97 min/nevhodné do 12 let

4. 10. neděle, 16:00 – Kino pro děti

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

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE - mladá a rozmazlená princezna Ellena
musí v jednom opakujícím se dni zabránit zakletí celého království
a nalézt své čisté srdce, aby tak přemohla temnotu seslanou zlou
sudičkou. Česko/2020/pohádka, fantasy/115 min

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

K2 VLASTNÍ CESTOU – dokument o Kláře Kolouchové, první Češce,
která zdolala druhý nejvyšší horu světa. Příběh o nezdolné vůli, touze
a úsilí dosáhnout vysněného cíle. Česko/2020/dokumentární /100 min/

Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

nevhodné do 12 let

ŠARLATÁN – strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí.
V režii Agnieszky Holland (Hořící keř). Česko, Irsko, Polsko,
Slovensko/2020/životopisný, drama/118 min/nevhodné do 12 let

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

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA POBALTÍ
Labyrintem jezer doputujeme k Baltskému moři na tajuplné ostrovy
i na poloostrov s písečnými dunami. Podíváme se na zříceniny
středověkých litevských a livonských hradů. V malebných zákoutích
městských uliček si připomeneme pohnutou historii a dějinné zvraty,
které utvářely současné Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

7. 10. středa, 20:00 - Kino			

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

hřbitově. Česko/2020/komedie, drama /mládeži přístupný
15. 10. čtvrtek, 19:00 – Cestovatelská přednáška

5. 10. pondělí, 20:00 – Filmový klub				

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

14. 10. středa, 20:00 – Kino					
TICHÝ SPOLEČNÍK – poetická tragikomedie o vsi, kde dojde místo na

8. 10. čtvrtek, 14:00 – BioSenior				
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 osobnost
sametové revoluce a celosvětovou ikonu.
Česko/2020/drama, životopisný /105 min/nevhodný do 12 let

19. 10. pondělí, 20:00 - Kino				
PALM SPRINGS – komedie letošního léta o dvojici, která uvízne v
časové smyčce na otravné kalifornské svatbě. Ten samý svatební den
prožívají znovu a znovu a u toho hledají způsoby, jak se zabavit, nebo
alespoň nezbláznit.
USA /2020/komedie, romantický/87 min/nevhodné do 15 let
21. 10. středa, 20:00 - Kino
KAREL – celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled
do soukromí a do duše Karla Gotta.
Česko/2020/dokumentární /127 min
26. 10. pondělí, 20:00 – Kino

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

Náplň práce:
přijímání zboží na sklad a jeho označování
zpracovávání objednávek z e-shopu a následná expedice
zásilek
převoz zboží mezi pobočkami (dodávka do 3,5t) a
obsluha VZV
Nabízíme:
práci na HPP při jednosměnném provozu 9:00-17:00
pestrou a zajímavou práci
jistota pravidelné mzdy (24 000 – 28 000Kč / měsíc)
možnost odborného růstu
nástup možný ihned
Bonusy/prémie, sleva na firemní výrobky/služby,
vzdělávací kurzy, školení, kafetérie, firemní akce,
možnost si napracovat hodiny
Kontaktní osoba: Karel Zloch +420 602 342 777
info@plkshop.cz
Adresa: PLK s.r.o. Říčanská 69, Sibřina
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8. 10. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!

KAREL - celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled

BLUES JAM SESSION - Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří

do soukromí a do duše Karla Gotta.

mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.

Česko/2020/dokumentární /127 min

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

Smoljak a Svěrák byli v Klánovicích
Kulturní centrum Nová Beseda 22. září 2020 naplnili
diváci, kteří přišli na Setkání s… aneb tady všude byl!

V

zpomínky na Ladislava Smoljaka do Klánovic přinesli nejstarší syn
David Smoljak a celoživotní autorský a herecký kolega Zdeněk Svěrák.
Výtěžek ze vstupného bude v rámci projektu Sochání pro Hedviku
věnován na klánovické sochy herce a režiséra Ladislava Smoljaka
a grafika Milana Kopřivy. Večer to byl parádní, díky pánové! Zita Kazdová

ŘÍjen 2020
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v e ř e j n ý p r o s to r

Nejkrásnější

závod

podzimu

Klánovický 1/2 maraton

které dostanou místo medailí.
Dopravní omezení budou pouze
v den závodu, zejména v ulici
V Soudním.

Co by vás mohlo
zajímat

Další ročník Klánovického terénního 1/2 maratonu se
běží v Klánovicích již pošesté, a to v neděli 18. října.

Z

ávod je oblíbený díky své trase,
která vede napříč Klánovickým
lesem, pohodové atmosféře
a naprosto profesionálnímu zázemí.

Klánovické děti běží
zdarma. medaili V cíli
nahradí koláče

Všechny klánovické i ostatní zveme
na tento závod, který bývá označen
jako jeden z nejkrásnějších závodů
podzimu. Přijďte fandit a podpořit
tak skvělou sportovní atmosféru
u nás v Klánovicích. Těšíme
se na všechny běžce i fanoušky!
Tým Tři pro zdraví

F o t o : fRANTI Š EK z OUHAR , P LAKÁT: t ř i P RO ZDRAVÍ

Na programu budou opět trasy

21 km, 10 km, štafeta 11+10
km, Canicross (běh se psem)
a dětské závody. Děti z Klánovic
mají i letos startovné zdarma.
Registrace je možná na www.
klanovickypulmaraton.cz
a do poznámky stačí uvést adresu
bydliště. Pro všechny běžce budou
v cíli připraveny výborné koláče,

Start závodu se koná v ulici
V Soudním. Letos se kvůli
hygienickým opatřením nebude
využívat sportovní hala, zázemí
budou mít běžci před sportovní
halou. Ulice V Soudním bude
v den závodu uzavřena a nejbližší
okolí startu s sebou ponese určité
dopravní omezení.
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