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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

ážení a milí spoluobčané,
není snadné psát úvodní slovo
do našeho zpravodaje v období,
kdy kolem nás umírají lidé. Moje
první vzpomínka směřuje na mého
předchůdce, Ladislava Hrabala, se
kterým jsem zažila hezké i méně
hezké chvíle. Vzpomínám na den,
kdy jsme ho jako kandidáta do
Senátu fotili v trávě. Jsem ráda,
že se o tuto fotku můžeme v KZ
podělit i s novými klánovickými
spoluobčany, kteří tu slavnou dobu
s námi nezažili.
Covid-19 bohužel tragicky zasáhl
i kolegu v radě MČ. A coronavirem
onemocněl i můj syn. Pro boj
s pandemií nemáme ani zlomek
pravomoci, kterou má vláda,
nebo Hlavní město Praha. Mám
proto radost, že se nám podařilo
pro seniory 80+, kteří přijali
naši nabídku pomoci, zajistit
očkování přímo v Klánovicích.
Jako mnozí z vás jsem rozhořčena
ze zmatků, které se odehrávají
ve vysoké politice našeho státu.
Jsem znepokojena, jak česká vláda
není schopna zvládnout současný
stav. Zároveň však vždy vítám,
kdykoli se otevře dialog mezi
vládou a opozicí. Přála bych si, aby
tato slova platila i pro Klánovice.
Avšak zde je dialog s opozicí
natolik pochroumaný, že poslední
zastupitelstvo muselo zakročit proti
vulgárním urážkám jednoho kolegy.
Proto jsem uvítala, že předseda
kontrolního výboru z téže opoziční
strany s námi dokázal najít cestu
k věcnému dialogu.
Těšme se na jaro a na dobré zprávy.
vaše starostka, Zorka Starčevičová
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l schválila dotační program pro
spolky na rok 2021.

u ulice Mechovka za účelem
umístění herních prvků.

l vybrala nájemce částí
pozemků par. č. 3/6 a 3/7,
k. ú. Klánovice (okolí Haly
starosty Hanzala), kterým se stala
společnost Zpátky domů, s.r.o.
Bude zde provozovat trhy.

l schválila vyhlášení výběrového
řízení na nové hasičské auto
CAS 20.

l schválila smlouvu na bezplatnou
výpůjčku části lesního pozemku

l schválilo rozpočet s objemem
výdajů v hlavní činnosti
30 milionů korun.
l potvrdilo vyhlášení grantového
programu pro spolky.
l v bodu Petice občanů
konstatovalo, že důvody pro
odstoupení starostky uvedené
v petici neshledává jako
pravdivé ani důvodné.

části náměstí běžela obsáhlá
diskuze s místními občany,
nicméně zastupitelé návrhy
radního Pavla Jaroše významnou
většinou podpořili.

l jednomyslně schválilo žádost
na magistrát o odsvěření
pozemků pod významnějšími
komunikacemi a žádost o řešení
problému soukromých pozemků
pod hlavními komunikacemi.

l diskutovalo kritiku některých
členů zastupitelstva v rámci bodu
Výzvy k násilí na internetu.
V této souvislosti ZMČ odvolalo
zastupitele Slavomíra Jaroše
z kontrolního výboru.
Jednání ze dne 28. ledna 2021.
Kompletní zápisy a usnesení rady
a zastupitelstva najdete
na webových stránkách úřadu.

l uložilo radě MČ dopracování
podkladů pro výstavbu nové
knihovny.
l projednávalo téma Přímského
náměstí, dohod mezi MČ
a investory ve věci dopravní
obsluhy a rozumného rozdělení
soukromých a veřejných pozemků.
K bodům vztahujícím se k severní

Zavádíme orientační čísla
Klánovice konečně naplní zákon o hlavním městě
a budou mít čísla orientační i popisná. Úřad žádá
občany o dodržení doporučeného vzhledu číslování.

l potvrdila zhotovitele akce
Provedení vsakovacího drénu,
ul. Rodovská, úsek Výravská–
Slatinská, k. ú. Klánovice za
celkovou cenu 1 633 500 Kč s DPH.

Zastupitelstvo městské části:

l schválilo obnovení procesu
přidělení orientačních čísel na
budovy v Klánovicích.

Důležité

Zastupitelstvo bylo vybaveno
novou audiotechnikou, díky které
je nyní v sále i na záznamu všem
(kteří mluvili přes mikrofon) lépe
rozumět. Pro přenos byla využita
pevná linka, díky které je záznam
kvalitnější. Videa z jednání jsou
trvale přístupná na YouTube
v kanálu Praha‑Klánovice.
Petr Vilgus, tajemník ÚMČ

V

minulém čísle Zpravodaje jsme
informovali o tom, že rada MČ na
podnět místostarosty MUDr. Jiřího
Beka obnovila projekt doplnění
orientačních čísel na budovy
v Klánovicích.
Na posledním jednání zastupitelstva
v lednu 2021 byl tento návrh
schválen poměrem hlasů 12 pro,
1 proti a 2 se zdrželi. Jednalo se
tedy o širokou shodu zastupitelů
koaličních i opozičních.

Doplnění čísel do konce roku

Žádost o přidělení orientačních čísel
paní starostka Starčevičová následně
odeslala na magistrát. Podle sdělení
paní Jany Masopustové, vedoucí
oddělení matrik, státního občanství,
voleb a územní orientace MHMP
je jasné toto: „Doplňování čísel
orientačních bude probíhat po
jednotlivých ulicích, v abecedním
pořadí dle názvu ulice. Celá akce by
měla být ukončena nejpozději do
konce tohoto kalendářního roku.“

Popisná čísla jsou červená,
orientační jsou modrá

FOTO: STUDIO MARCUS
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Rada městské části:
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Slovo starostky
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Červené popisné číslo je budovám
přidělované podle toho, kdy
proběhla kolaudace. Proto vedle
sebe třeba v Mechovce stojí budovy
811, 663, 198 a 210. V celých
Klánovicích jsou popisná čísla
unikátní – nenajdou se dvě budovy,
které by měly stejné. Modrá
orientační čísla se přidělují pro
každou ulici zvlášť, a to střídavě
liché a sudé číslo vlevo a vpravo.

přijala v roce 2012 vzhled cedulek
čísla orientačního a popisného.
Kompletní manuál je detailně
popsán na odkazu https://1url.cz/@
klanovickacisla.
V zájmu jednotného vzhledu žádá
náš úřad občany, aby respektovali
tato doporučení:
Orientační číslo tvoří smaltovaná
tabulka 250x200 mm, tmavě modrý
podklad, bílá čísla, v některých
čtvrtích je pod číslem ještě doplněn
název ulice.

l

Pak si můžete být jisti, že když
stojíte před číslem 8, okolo něj
budou čísla 6 a 10. Jak tedy
naznačuje samotný název, modré
číslo zjednoduší orientaci.

Lepší orientace nejen pro
záchranné složky

Téma doplnění stávajícího systému
označování budov na území
MČ Praha‑Klánovice se vrací na
jednání rady a zastupitelstva už po
několik volebních období. Radní
Pavel Jaroš, velitel jednotky sboru
dobrovolných hasičů, na nynější
zastupitele proto apeloval, aby
Klánovice konečně měly i čísla
orientační. Ta budou znamenat
zásadní posun v lepší orientaci
občanů i záchranářů.

Označení budov je povinné

Upozorňujeme občany, že všechny
budovy v Praze musí mít viditelně
připevněná ta čísla, která jsou jim
magistrátem přidělena.
Ze zákona je to povinnost majitele.
Prosíme vás proto, abyste si
v rámci přidělování orientačních
čísel překontrolovali, zda máte
budovu správně označenou i číslem
popisným, které se měnit nebude.
Jak jsme již informovali, změna
v občanském průkazu bude
dobrovolná a bezplatná.

Doporučený vzhled cedulky

Klánovice jako součást Prahy by
měly respektovat doporučení rady
hl. m. Prahy, která ve svém usnesení

Popisné číslo tvoří smaltovaná
tabulka 320x250 mm, červený
podklad, bílá čísla a texty, kde
v prvním řádku je číslo, v druhém
(v našem případě) Klánovice a ve
třetím Praha 9.

l

Cena každé cedulky je cca 400
až 600 Kč. Pokud se rozhodnete
pro nějaké jednodušší řešení (je
legální, ale nedoporučené), pak třeba
číslo stejného vzoru na hliníkové
tabulce stojí cca 100 Kč, jednoduchá
číslice z velkoobchodu vychází na
desetikoruny.

l

Úřad nabízí možnost
hromadné objednávky

Pořízení orientačního čísla je
povinností majitele nemovitosti
a úřad nemá možnost, jak občanům
náklady kompenzovat. Dvě smaltovny
dodávají tabule na objednávku města:
Smaltovna Gaen, Praha-Hlubočepy
a SMALT, s. r. o. v Želechovicích.
Smaltovna Český Brod, s. r. o.
dodává tabule pouze soukromým
zákazníkům. Na základě požadavku
zastupitelů úřad občanům v případě
zájmu nabídne hromadný nákup čísel.
Nákup přes úřad ale není pro občany
povinnost, jen možnost, kterou
mohou a nemusí využít. O této věci
budeme informovat příště.
Petr Vilgus, tajemník ÚMČ
BŘEZEN 2021
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Zprávy z úřadu

I

při současném extrémním
výpadku příjmů Prahy nám
magistrát přiklepnul 24 milionů na
rekonstrukce komunikací. Pokud
dobře dopadne výběrové řízení,
mezi červnem 2021 a červnem 2022
dojde k úplné rekonstrukci těchto
ulic: Krovova mezi Slavětínskou
a Sendražickou v délce cca 300 m,
Kunčická o délce cca 195 m a
zbývající úsek Voňkovy v délce cca
220 m. Děkujeme hlavnímu městu
a náměstkovi primátora Petru
Hlubučkovi.

Most do Újezda
přes koleje
V roce 2020 začalo
z podnětu klánovické
radnice prověřování
a zabezpečování mostu
mezi Klánovicemi
a Újezdem. Letos
pokračují přípravy na
jeho rekonstrukci.

T

Povodňový
plán digitálně
Klánovice naplnily
povinné zpracování
povodňového plánu.

P

řes naše zastavěné území
neprotéká žádná řeka a Šestajovický
4
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echnická správa komunikací
(TSK) zadala diagnostický průzkum
Kloknerovu ústavu, ze kterého
vyplývá, že spodní stavba je dobrá
(stupeň III), nosná konstrukce je
špatná (stupeň V). Použitelnost je
omezená (stupeň IV). Znamená
to, že most je ve špatném, ale ne
kritickém stavu.
Na výzvu Klánovic byl most uveden
do stavu provozní bezpečnosti.
Nesoudržné části mostu byly
odstraněny, aby nespadly na
projíždějící vlaky. Byly instalovány
dodatečné svody na odvod
dešťovky, která předtím kapala
přímo do konstrukce. Probíhá
jednání s hlavním městem, TSK

Ockovani.
praha.eu
Praha připravila
komplexní informační
kampaň o očkování proti
nemoci covid‑19.

K

a Institutem plánování a rozvoje
(IPR) o podmínkách rekonstrukce
nebo stavby nového mostu, včetně
jeho budoucí podoby a šířky.
Současně se začínají řešit majetkové
problémy na nájezdu na most
z klánovické strany a přestavba
dlouhodobě nebezpečné křižovatky
tamtéž. V jednání je též osvětlení
podchodu pod mostem.

Poplatek za psy
Nezapomeňte, že místní
poplatek ze psů je
nutné zaplatit
do 31. března
2021.

P

oplatek můžete zaplatit:
v hotovosti v pokladně Úřadu
MČ Praha‑Klánovice
l na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo
popisné, do zprávy pro příjemce
uveďte příjmení a jméno majitele
psa a ulici. Úhradu je třeba zaslat
tak, aby částka byla připsána do
31. 3. 2021. Výše poplatků zůstává
nezměněna. Podrobnosti naleznete
v minulém Zpravodaji.
l

F O T O : O C K O V A N I . P R A H A . E U ; O V O C E : D O M I N I K A F R E D E R I K E S C H N E I D E R / P I X A B AY; K C B : S T U D I O M A R C U S

Máme peníze na
rekonstrukci Voňkovy,
Krovovy a Kunčické.

potok je prakticky bezproblémový.
Jistá rizika mimo zastavěnou
část městské části představují
Blatovský potok a za výjimečných
okolností rybníky na Placinách.
Proto nejsou povodně u nás na
pomyslném žebříčku rizik příliš
vysoko. I Klánovice však musí mít
zpracovaný digitální povodňový
plán a jeho soulad s plánem Prahy
21 v únoru 2021 potvrdil tamní
úřad. Najdete ho na stránce https://
dpp.praha.eu/pub_538302/ Asi
nejzajímavější je grafická část, kde
si lze navolit zobrazení záplavových
území a ohrožených objektů.

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; FA C E B O O K M Č

Rekonstrukce
ulic pokračují

Zprávy z úřadu

ampaň pro Pražany je
nízkonákladová a do spolupráce
se bezplatně zapojily i některé
firmy. „Je nutné, aby lidé v této
náročné situaci neztráceli naději,
že můžeme nemoc společnými
silami překonat. To je právě cílem
představené kampaně – ukázat,
že návrat k životu, na který jsme byli
zvyklí, je možný, a výrazně k tomu
může pomoci právě očkování. Je
to svobodné rozhodnutí každého
z nás a mělo by být učiněno na
základě relevantních informací,“
říká pražský primátor Zdeněk Hřib.
Všechny informace najdete na webu
ockovani.praha.eu
Informace z ÚMČ a z praha.eu
připravila Zita Kazdová

Farmářské
trhy se vracejí

trhy do sousedních Šestajovic.
Ze strany radnice proběhl
pokus o pokračování v trzích
s novým partnerem, který však
skončil v důsledku zhoršujících
se epidemiologických opatření.
Následně rada městské části
vyhlásila záměr pronájmu pozemků
pro trhy okolo školy a Haly starosty
Hanzala. Do uzávěrky přišly dvě
velmi dobré nabídky, z nichž byla
vybrána společnost Zpátky domů
paní Hany Michopulu.
Paní Michopulu je mimo jiné
autorka kuchařek, zakladatelka
časopisu Apetit a autorka
úspěšného podcastu věnovaného
potravinám. Především je ale
neúnavná propagátorka dobrého
a kvalitního jídla a stravování.

Na klánovické trhy, které nastartují,
jakmile hygienická situace dovolí,
se těšíme a děkujeme oběma
předkladatelům projektů za zájem,
který dosud projevili. Oba projekty
jsou zveřejněny na webových
stránkách MČ Praha‑Klánovice.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Dobrá zpráva je, že trhy
budou, jakmile to dovolí
hygienické podmínky.

KC Beseda čeká
na otevření

minulém roce došlo
k ukončení smlouvy s dlouholetým
provozovatelem klánovických trhů.
Společnost se navíc jednostranně
rozhodla od září 2020 přesunout

Další dobrá zpráva
z klánovické radnice je,
že výběr provozovatele
KC Beseda byl v pořádku
a otevření kulturního

V

centra brání už „jen“
nouzový stav a aktuální
nařízení vlády.

V

listopadu 2020 jsme
informovali o tom, že po
několikaměsíčním posuzování
projektů a po prezentacích zájemců
o pronájem Besedy před komisí
a radou MČ došlo k výběru
konkrétního projektu. Stal se jím
Artbufet pana Matyáše Nádassyho.
Smlouva však nebyla podepsána,
protože výběr provozovatele byl
napaden jiným účastníkem řízení
a jedním zastupitelem.

CO SE TO DĚLO
KOLEM BESEDY?
A proč všechno tak dlouho
trvá? Protože postup Klánovic
byl napaden u dvou úřadů. Obě
stížnosti se po přešetření ukázaly
být nedůvodné. Proč je tedy
kulturní centrum pořád zavřené?
Protože otevření a provozu brání
nařízení vlády a opatření nouzového
stavu v celé ČR.
Pro připomenutí uvádíme, jak
šel čas při procesu výběru na
provozovatele KC Beseda:
ČERVEN 2020
Poté, co předchozí nájemce podal
předčasnou výpověď nájemní
smlouvy, rada městské části
Praha-Klánovice jmenovala svým
usnesením 58/436/2020 ze dne
10. 6. 2020 komisi pro přípravu
výběrového řízení. V komisi
byli zastupitelé za STAN a ODS,
(pokračování na str. 6)

BŘEZEN 2021
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Zprávy z úřadu

Svoz odpadu

Pokračování ze strany 5

zástupci z obecně prospěšné
spol. NADOSAH a nadačního
fondu Klánovického fóra. Komise
zpracovala text výzvy, její přílohu
a mechanismus hodnocení.
ČERVENEC 2020
Následně rada MČ vyhlásila záměr
pronajmout nebytové prostory
KC Beseda svým usnesením RMČ
62/485/2020 ze dne 22. 7. Rada ve
výběru postupovala maximálně
transparentně. Na předložení
projektu byl relativně dlouhý čas
(celkem 2 měsíce) a úřad uvolněné
prostory výrazně propagoval na
facebookových stránkách. Pro
zajímavost – článek ze 4. 8. má
dosah 16 700 zhlédnutí a 1300
projevů zájmu. Jedná se o jeden
z nejúspěšnějších článků na
klánovickém profilu za dobu jeho
existence. Opakovaná výzva z 2. 9.
má dosah 2800 zhlédnutí.
ZÁŘÍ 2020
Dne 21. 9. 2020 jmenovala rada
usnesením RMČ 68/545/2020 členy
nové komise pro výběr nájemce
KC Beseda. Složení původní
komise bylo doplněno o významné
osobnosti Klánovic bez přímé
vazby na současnou politickou
reprezentaci. Do stanoveného
termínu byly doručeny čtyři nabídky.
Komise provedla otvírání obálek
a zhodnocení úplnosti podkladů.
Z tohoto kola vyplynulo, že jedna
nabídka nevyhověla zadání, protože
postrádala většinu požadovaných
dokumentů.
ŘÍJEN 2020
Následovala osobní prezentace tří
postupujících projektů před členy
komise dne 21. 10. Její členové
byli následně poučeni o systému
hodnocení formou přidělení bodů.
Každý poté stanovil pořadí projektů
od nejlépe po nejhůře hodnocený.
Z jednání komise nevzniklo
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jednoznačné doporučení. Dva
projekty měly shodný počet hlasů.
Třetí byl hodnocen výrazně hůře.
Následovalo pozvání předkladatelů
těchto dvou nejlépe hodnocených
projektů na schůzi rady městské
části. Rada městské části po
důkladném dotazování na detaily,
předpokládaný program, jeho
financování apod. rozhodla
ve prospěch projektu Matyáše
Nádassyho s názvem Artbufet.
Také radní osobně přidělili body
a vítězství nejlépe hodnoceného
projektu bylo poměrně jednoznačné.
LISTOPAD 2020
Z uvedeného důvodu rada usnesením
76/600/2020 ze dne 16. 11. 2020 vzala
na vědomí průběh a výsledky jednání
výběrové komise a schválila nabídku
projektu Matyáše Nádassyho.
STÍŽNOST NA PRAŽSKÉM
MAGISTRÁTĚ
Na pražský magistrát přišel podnět,
který zpochybňoval zákonnost
usnesení rady MČ o výběru vítěze.
Ředitel Magistrátu hlavního města
Prahy Ing. Martin Kubelka nesoulad
se zákonem neshledal.
STÍŽNOST NA ÚOHS
Další podnět byl zaslán Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.
V něm nám bylo stěžovatelkou
vytýkáno, že jsme měli narušit
hospodářskou soutěž tím, že se
vlastně nejednalo o pronájem, ale
o veřejnou zakázku. Toto jsme
samozřejmě odmítli, podobná
konstrukce byla nesmyslná.

Rada městské části mohla vybrat
nájemce bez konzultace s odbornou
komisí. Ale zvolila transparentní
a pro občany lépe kontrolovatelný
postup s vyhlášením záměru. Jedná se
tedy o postup prověřený praxí.

ÚNOR 2021
Od ÚOHSu jsme dostali dopis,
kterým nás informuje, že „po
prošetření podnětu nebyly shledány
důvody pro zahájení správního
řízení“. Závěr: výběr provozovatele
byl v pořádku.

Zjednodušeně řečeno – magistrát
i úřad, který dohlíží na hospodářskou
soutěž, téměř po čtyřech měsících od
rozhodnutí rady MČ prohlásily, že
výběr provozovatele KC Beseda byl
v pořádku.
Smlouva tedy může být podepsána.
Všechny projekty jsou zveřejněny
na webu MČ Praha‑Klánovice.
Petr Vilgus, tajemník úřadu
PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY
Děkuji výběrové komisi za nelehkou
práci. Procesu rozhodování jsem
se nezúčastnila, ale je mi jasné, že
výběr mezi těmito soutěženými
návrhy musel být náročný. Proto mě
velmi mrzí, že konečné rozhodnutí
bylo napadeno.

Prostudovala jsem všechny
předložené projekty. Z mého pohledu
byl i ten třetí, o kterém se skoro
nemluví, zajímavý a kvalifikovaný.
Dva subjekty dostaly stejný počet
hlasů. Rada tedy pozvala oba
předkladatele k ústnímu pohovoru.
Pan Nádassy ji přesvědčil svou zcela
jasnou představou financování
projektu a jeho udržitelností.
Rozhodnutí rady považuji za
legitimní řešení a respektuji ho.
Vykročili jsme správným směrem,
osobně bych si však představovala,
že při podobných rozhodováních
městská část příště zapojí
i klánovickou veřejnost.
Zároveň srdečně blahopřeji týmu
pana Nádassyho a těším se na
spolupráci Artbufetu s naší MČ.
Zorka Starčevičová, starostka

1. pololetí 2020:

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).

VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
VOK bude přistaven v určeném
termínu na max. 4 hodiny.
Do VOK lze odložit: starý
nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.
SOBOTA 24. 4. 2021
9:00–13:00
l Přímské náměstí
l Všestarská x Jeníkovická ul.

SOBOTA 10. 4. 2021
9:00–12:00
l Lovčická x Malšovická ul.
SOBOTA 24. 4. 2021
9:00–12:00
l Přímské náměstí
SOBOTA 8. 5. 2021
9:00–12:00
l Lochenická x Medinská ul.
SOBOTA 22. 5. 2021
9:00–12:00
l Želkovická x V Cestkách ul.

SOBOTA 15. 5. 2021
9:00–13:00
l Medinská x Smiřická ul.
(u bytových domů)
l Kuchařská x Aranžérská ul.
(u stanoviště tříděného odpadu)
SOBOTA 12. 6. 2021
9:00–13:00
l Přímské náměstí
l Všestarská x Jeníkovická ul.

Po naplnění kontejnerů před koncem doby přistavení dojde k jejich
výměně. U kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha,
která monitoruje naplňování kontejneru.
BIO VOK a VOK je určen jen pro občany trvale hlášené v Praze.

Deponie MČ Praha-Klánovice, Smidarská ulice
l Ukládejte pouze rostlinný odpad

OTVÍRACÍ DOBA
DEPONIE 2021:
6. březen – 31. říjen
PONDĚLÍ
15:00 –
STŘEDA
15:00 –
PÁTEK
15:00 –
SOBOTA
9:00 –

(trávu, listí, dřevní hmotu, větve).

18:00
18:00
18:00
12:00

1. listopad – 11. prosinec
PONDĚLÍ
15:00 – 17:00
STŘEDA
15:00 – 17:00
PÁTEK
15:00 – 17:00
SOBOTA
9:00 – 12:00
O státních svátcích je deponie zavřená.

l Ukládaný materiál musí být tříděn

samostatně dle pokynu obsluhy.
l Odkládaní jakéhokoli jiného

materiálu je zakázáno.
l Deponie slouží pouze občanům

s trvalým pobytem v MČ
Praha-Klánovice a vlastníkům
nemovitostí v k. ú. Klánovice.
informace poskytla
Ing. Magdaléna Jandová,
ÚMČ Praha‑Klánovice

Nebezpečný odpad
MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A POTRAVINÁŘSKÉHO
OLEJE
Zdarma odevzdávejte:
l rozpouštědla, kyseliny, zásady,
l fotochemikálie l léčiva l
zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti (teploměry) l olej a tuk
l barvy, tiskařské barvy,
l lepidla, pryskyřice l detergenty
obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky) l baterie
a akumulátory l potravinářský
olej z domácností (obsluze předat
v uzavřených PET lahvích)
ČTVRTEK 22. 4. 2021
17:40–18:00
l Votavova ul. (u nákupního

střediska)
18:10–18:30
l Krovova ul. (u rest. Katalpa)
18:40–19:00
l Šlechtitelská x Libčanská ul.
SOBOTA 10. 7. 2021
10:40–11:00
l Votavova ul. (u nákupního
střediska)
11:10–11:30
l Krovova ul. (u rest. Katalpa)
11:40–12:00
l Šlechtitelská x Libčanská ul.
ÚTERÝ 2. 11. 2021
17:40–18:00
l Votavova ul. (u nákupního
střediska)
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!
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě
vozidla současně, telefonní čísla:
601 389 243, 731 451 582.
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O čem se mluví

Informace z hasičského sboru

Zásahy začátkem roku

bude zřízeno předkupní právo ve
prospěch městské části.

Letošní rok pro klánovické hasiče začal poměrně
klidně. V lednu i únoru jsme měli pohotovost a běžné
zásahy, zatím nejrušnější byl pátek 12. února.

Severní část náměstí

Pokračujeme příspěvkem Bc. Pavla Jaroše, radního
městské části, který má na starosti územní rozvoj.

V

úpravy hranic pozemků byly
provedené směnou.

poslední době se objevila
celá řada „zaručených zpráv“
o tom, co městská část
chystá na Přímském náměstí.
Považuji proto za potřebné
proti fámám postavit fakta.

Jak jsem již v listopadovém
Zpravodaji napsal, Přímské
Bc. Pavel Jaroš
náměstí má jižní část (jižně
od ulice Šlechtitelské) a část
severní. Co je výsledkem jednání?
O čem jedná MČ
Skutečnost je prozaická: vlastník
pozemků na Přímském náměstí
Jižní část náměstí
požádal o vyjádření k parcelaci
V jižní části došlo k návrhu směny
svých pozemků, které jsou v jeho
pozemků o trojúhelníkovém
majetku již několik desítek let.
a víceúhelníkovém tvaru do tvaru
Městská část má sousední pozemky,
obdélníků. Dále k přeparcelaci
a proto vstoupila s tímto vlastníkem
pozemku, vedeného jako šikmá
do jednání. Jednání se vedla o tom,
„komunikace“ úhlopříčně jižní
zda by byl vlastník ochoten při
částí Přímského nám. Městské
parcelaci provést úpravu tvarů
části zůstane pozemek při ulici
pozemků tak, aby lépe vyhovovaly
Šlechtitelská. Vlastníku zůstanou
svými rozměry a tvarem i pro
pozemky při prodloužení ulice Ke
budoucí využití městské části.
Znaku a rohový pozemek u ulice
Snažili jsme se, aby případné
Šlechtitelská x Libčanská, kde

Vytváříme území rezervu

MČ v tuto chvíli toto propojení
neprojektuje, ani stavbu
komunikace v nejbližší době
neplánuje. Touto směnou pouze
vytváří územní prostor pro možné
umístění komunikace tak, aby byl
zachován stávající komunikační
systém. Veškeré kroky, které se
Přímského náměstí týkají, byly
schváleny Zastupitelstvem MČ
Praha-Klánovice.
Bc. Pavel Jaroš, radní
Téma Přímského náměstí je součástí
cyklu o urbanismu „Jaké budou
Klánovice v roce 2030“ a věnovali
jsme mu dvoustranu Zpravodaje
v listopadu 2020. Byla zveřejněna
úvodní informace a rozhovory, které
přiblížily urbanistické plány v této
lokalitě. V tématu budeme pokračovat.

MÁTE CHUŤ SE ZAPOJIT? OVLIVNIT PODOBU NOVÉHO TRHU?
Klánovický trh staví tým a hledá

projektového manažera/manažerku
na cca 2 dny v týdnu, časově flexibilní, DOP možná

IDEÁLNÍ PROFIL: otevřenost, komunikativnost, zájem o kvalitu zemědělské produkce, udržitelnost a sociální sítě

CV PROSÍM POŠLETE NA: HELLO@MICHOPULU.CZ
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Přímské náměstí D Í L

V severní části získá městská
část směnou prostor pro budoucí
propojení ulic Libčanské
a Slavětínské. V nejužším místě je
prostor mezi pozemky soukromých
vlastníků cca 1,5 m a je vedený jako
vodní tok. Navrhovanou směnou
dojde k rozšíření prostoru na 8,6 m
v nejužším místě, jinak 10 m šíře.
Tato směna si vyžádá přeložku
koryta potoku. Tím vznikne i širší
prostor pro možný rozliv vody
v případě záplav.

NE 1. 1. v 7:00 byla jednotka
uvedena do pohotovosti na vlastní
zbrojnici k posílení bezpečnosti na
území hl.m. Prahy.
DNE 4. 1. ve 21:17 byla jednotka
vyslána k požáru kontejneru
do ulice Kuchařské. Požár byl
likvidován vysokotlakem od
cisterny a ve 21:45 se jednotka
vrátila zpět na základnu.
DNE 7. 2. OPĚT 24 HODIN
pohotovost na zbrojnici. Při
pohotovosti je povinnost jednotky
vyjet v čase dvě minuty od
vyhlášení poplachu.
DNE 12. 2. POHOTOVOST.
V 8:14 byla jednotka povolána
k požáru nákladního vozidla na
D0 před Horními Počernicemi. Na
místě proběhla spolupráce s HZS
Praha, bylo zjištěno poškození
hadice topení a technická závada.
V 18:11 byla jednotka vyslána
k požáru osobního automobilu
k Penny Marketu. Na místě bylo
provedeno uhašení a předání
vyšetřovateli HZS.
V 19:39 vyslalo operační středisko
jednotku s oběma cisternami do
ulice Dobřenické k požáru kůlny.
Na místě byl zjištěn požár kůlny
a garáže o rozměrech 5 x 5 m.
Byly nasazeny čtyři
vodní proudy a zásah
proběhl v dýchací
technice. Na místo
přijel vyšetřovatel HZS
a dvě družstva HZS
Satalice. Naše jednotka
zajistila hasební práce
a kyvadlovou dopravu
vody od zbrojnice.
Hydranty v okolí
požáru jsme pod
sněhem nenašli. Na

místo byla povolána jednotka SDH
Koloděje pro střídání zasahujících
hasičů, provádělo se rozebírání
stropní konstrukce. Byly povolány
další velkokapacitní cisterny
jednotek SDH Újezd nad Lesy
a Kolovrat. Ve 21:43 byla vyhlášena
lokalizace a poté likvidace. Ve 22:30
se jednotka vrátila na základnu,
vyměnila lahve v dýchacích
přístrojích, doplnila vodu
a připravila cisterny na výjezd. Byla
nařízena dohlídka na 24. hodinu.
V 0:10 vyjela jednotka na místo
požáru k dohlídce. Byla zjištěna
skrytá ohniska, která jsme
zlikvidovali. Další dohlídka byla
stanovena na 6. hodinu. Při
ranní dohlídce velitel konstatoval
ukončení zásahu.
Zásah komplikoval silný mráz
a kluzké silnice. Z rozhodnutí
velitele zásahu byla požádána údržba
komunikací o provedení lokálního
posypu v místě zásahu a u zbrojnice
z důvodu tvorby náledí. Je nutno
poděkovat sousedům za poskytnutí
teplého čaje zasahujícím hasičům.
Děkujeme.
DNE 15. 2. v 11:57 byla jednotka
povolána k vyproštění vozidla
ze sněhu v ulici K Rukavičkárně.
Při příjezdu na
místo se zde již
vozidlo nenacházelo.
V tomto případě by
bylo vhodné, aby
volající zůstal na
místě do příjezdu
jednotky, nebo
zpětně zavolal, že
již jednotka není
potřeba.
Bc. Pavel Jaroš,
velitel jednotky

Co se děje na síti
Facebookové skupiny
a stránky zaměřené na
klánovický život se především
v první polovině února nasytily
vskutku zimními
fotografiemi. Fascinovaní
obyvatelé naší městské
části ve svých příspěvcích
tolerovali některé
neuklizené chodníky
a nešetřili slovy „krásné,
nádherné, kouzelné, romantické“
či „pohádkové“.
Na Klánovickém politickém kolbišti
se objevila připomínka, že členům
zastupitelstva zbývá necelý druhý
poločas do konce volebního
období, a co prý asi ještě stihnou?
V jednom z mnoha příspěvků
zaznělo, že doba covidová
v kombinaci se zahleděností do
problémů vzájemné komunikace
umenšuje prostor pro normální
práci. Ve skupině Vivat Klánovice
upoutaly různorodé nabídky
služeb (řemeslníci, vzdělávání
– doučování). Také zde byla
zveřejněna vážně míněná prosba
týkající se krmení lesní zvěře.
Tak například: tvrdý chléb
u krmelců opravdu není dobrý
nápad!
Překvapivou informaci přinesla
stránka naší MČ: do organizování
zdejších trhů se znovu
pustí jejich někdejší
zakladatelka Hana
Michopulu. Zpráva
vyvolala pozitivní
(přímo nadšené) ohlasy
i kritiku opozičních
zastupitelů, kterým se nelíbí
ekonomické podmínky pro vítězný
projekt. Na příděl pochvalných
reakcí si ani tentokrát nemohli
stěžovat dobrovolní hasiči (SDH
Klánovice) zasahující u několika
požárů. 		
Jiří Karban
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Speciální třída pro 6.–9. ročník
na ZŠ Úvaly otvírá zápis pro
nové žáky. Třída je vhodná pro
děti s lehkým mentálním
postižením (LMP). Výuka probíhá
v malém kolektivu s individuálním
a přátelským přístupem.
Veškeré informace vám poskytne
Bc. Pokorná, tel: 604 407 142

ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA
SIBŘINA
srdečně zve na:
Dny otevřených dveří ve dnech
23. března a 27. dubna
a Školu na nanečisto ve dnech
17. a 24. března 2021.
Zápisy do základní školy se
uskuteční 6. a 7. dubna, zápis
do mateřské školy 5. a 6. května.
Pro více informací sledujte webové
stránky: www.skolasibrina.cz

Covid-19 info

Ř E D I T E L E

Napsali nám

Covid-19 info

M A S A R Y K O V Y

Z Š

PaedDr. Michala Černého

J

ak škola postupuje v případě
výskytu nákazy koronavirem
u někoho z personálu či žáků?
V případě výskytu nákazy ve
škole (respektive ve chvíli, kdy se
o tom dozvíme), postupujeme podle
manuálu ministerstva školství a pokynů
KHES. Tedy nejprve co nejdřív
informujeme hygienu, pokud jsme se
o nákaze nedozvěděli od nich, což se
ještě nestalo. Oni si vyžádají nějaké
základní informace, které jim obratem
sdělíme. Sdělíme jim také kontakt
na třídního učitele a zákonného
zástupce nemocného dítěte. V té samé
chvíli také upozorníme rodiče žáků
dané třídy a pedagogy, kteří v ní učí.
Hygiena nám pak na základě svého
šetření oznámí, zda a kdo případně
půjde do karantény. Pokud byly
používány roušky, nejde do karantény
obvykle nikdo, případně jen spolužák
z lavice apod. Ještě bych dodal, že
hygiena šetří pouze dva dny před
prvními příznaky nebo pozitivním
testem, předchozí dění vůbec neřeší.
Ten, kdo má nařízenou karanténu,
zůstává doma a měl by se mezi 5. až 7.
dnem dostavit na PCR test, žádanku
píše dětský lékař. Pokud je negativní,
po 10 dnech karanténa končí. Pokud
nedošlo k testu, karanténa trvá 14
dní, ale test je v podstatě
povinný.

Kolik takových případů za
tento školní rok již škola řešila?
Celkem něco kolem 20, nejvíc
případů spadalo do období,
kdy byl covid ve školce. Asi polovina
případů byly děti, druhá polovina
učitelé, vychovatelé a asistenti. Covid
měly před Vánoci i dvě paní kuchařky.
Jak ředitel školy kontroluje, zda
se povinná hygienická opatření ve
škole skutečně dodržují?
Tak, jako cokoli jiného. Především
se snažím zaměstnávat zodpovědné
lidi. Opatření kontroluji namátkou,
procházím školou, občas nahlédnu
do třídy. Mám samozřejmě také
informace od rodičů a dalších lidí.
Pokud si ale představujete, že žádnému
dítěti občas nesklouzne rouška a že se
po chodbách stále dodržují 2 metry
rozestupy, musím Vás zklamat, tohle
uhlídat skutečně nejde. Hlídáme ale
mytí rukou, dostatek dezinfekce,
základní nošení roušek, odstupy mezi
třídami u oběda, větrání, vstup cizích
osob do budovy atd.

Vysvětlují učitelé smysl
těchto opatření dětem?
Většina z nich určitě. Především se
jim snažíme vysvětlit, že člověk by měl
být solidární a dodržovat stanovená
pravidla, i když s nimi
třeba osobně úplně
Snažíme se
nesouhlasí. Což platí
vysvětlit, že je
jak pro některé děti, tak
třeba být solidární i pro některé učitele.

Jsou rodiče dětí
informováni o tom,
že se ve třídě vyskytla
a dodržovat
nákaza covidem?
stanovená
Ano, jak jsem již řekl,
rodiče z dané třídy nebo pravidla, i když
tříd jsou informováni
s nimi člověk
hned, jak se to dozvíme.
třeba osobně
Později jim posíláme
úplně nesouhlasí.
informaci od hygieny
poté, co ji obdržíme.
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Za dotazy děkujeme
naší čtenářce
Ing. Vágnerové
a za odpovědi
děkujeme panu
řediteli PaedDr.
Michalu Černému,
leden 2021.

z Masarykovy základní školy v Klánovicích

Rozveselili
jsme babičky
a dědečky
Naše třída 6. A chtěla
v letošním školním roce
udělat radost starým
lidem z úvalského
domova seniorů.

V

ytvořili jsme pro babičky
a dědečky dárkové balíčky, ve
kterých byly různé výrobky, kresby,
luštěnky a další.

Loňské Vánoce byly jiné

Na celé planetě se objevil
koronavirus a spousta lidí zůstala
osamocena. Babičky a dědečkové
v domovech seniorů nemohli
nikam chodit a někteří se nemohli
ani vidět na Vánoce s rodinami.
I my děti jsme si zkusily, jaké je to
být bez kamarádů. Rozhodli jsme
se tedy s naší paní učitelkou Monou
Awwadovou, že babičky a dědečky
v domově seniorů v Úvalech na
Vánoce rozveselíme!

Krabička proti
nudě a jiné dárky

F O T O : D O D A LY T Ř Í D Y 6. A A 6. B

SPECIÁLNÍ TŘÍDA
V ÚVALECH

Zeptali jsme se

F O T O M I C H A L A Č E R N É H O : P Ř E V Z AT O Z N O V I N K Y. C Z ; C O V I D : M A S U M A L I / P I X A B AY; L E T Á K : P R A H A . E U ; K R E S B A D Ě T Í : S K O L A S I B R I N A

Pozvánky z okolí

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Během listopadu jsme
vyráběli různé výrobky
a psali dopisy. Někdo
vyráběl domácí svíčky
s éterickými oleji, někdo
zase kreslil obrazy
nebo připravil svícny.
Zajímavý nápad byl také
s krabičkou proti nudě, ve
které byly různé aktivity
na chmurná odpoledne.
Všechny výrobky jsme
odvezli do domova
seniorů v Úvalech, kde se
z nich staly vánoční dárky.
Máme radost, že děláme
radost!

Přejeme všem babičkám
a dědečkům zdraví, spokojenost
a dobrou náladu v roce 2021.
Třída 6. A, ZŠ Klánovice

Nezapomínáme
na pohyb
Třída 6. B na konci
loňského roku podnikla
dobrodružnou výpravu
do Betléma.

N

epotřebovali jsme cestovní
pasy. Byla to cesta virtuální, po
předem vytyčené trase od naší
školy do Betléma v Izraeli. Cesta
čítala 3 712 km a cílem bylo urazit
tuto vzdálenost za 52 dní, tedy do
Štědrého dne.

Pochodem, během
nebo na kole

Naší výzvou bylo každý den ujít,
uběhnout nebo ujet na kole co
nejdelší vzdálenost. Tu jsme pak
zaznamenávali do formuláře na
webových stránkách třídy.

Poznání i soutěž

Žáci třídy si předem
vybrali po cestě
města a místa, která
by chtěli lépe poznat
a zpracovali na ně
referát (i v anglickém
jazyce). Referáty žáci
prezentovali v online
hodinách a také ve škole
v průběhu prosincové
prezenční výuky.
Výprava byla o to
dobrodružnější, že
se k týmu dětí přidal
i tým rodičů žáků třídy
a tým učitelů. Každý
den jsme pak na mapě

Cesta do Betléma byla super!

sledovali, kam jsme se za předešlý
den posunuli a na jakém místě se
nachází každý tým.

Pět kilometrů za den

Celkem všechny týmy ušly
11 992 km. Děti v průměru denně
urazily vzdálenost přes 160 km,
tzn. průměrně 5,5 km každý žák
třídy za den. Všichni, kteří se do
výzvy zapojili, zaslouží poděkování
a obdiv za skvělý výsledek.

Kdo vyhrál?

Tým dětí v převážné míře vedl
a do Betléma dorazil již na konci
listopadu. Následoval tým rodičů
a za ním tým učitelů. Děti po návratu
do školy čeká třídní úniková hra
jako odměna
za mimořádný
výkon.
Cesta do
Betléma
byla super!
Cílem výzvy bylo nejen motivovat
děti k pohybu, ale i udržet třídní
kolektiv stmelený v průběhu
dálkové výuky. To se dle názorů
dětí i podařilo. Co nám tato výzva
přinesla? Dokážeme jako tým
táhnout za jeden provaz. Více jsme
se hýbali a sportovali. Cítili jsme se
blízko, i když teď nejsme spolu ve
škole. Poznali jsme spoustu nových
míst a dozvěděli jsme se mnoho
nového. Byla to zábava!
Simona De Michele,
třídní učitelka 6. B,
ZŠ Masarykova, Klánovice
BŘEZEN 2021
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S ohledem na sucha,
která přijdou, bych sáhl
Sázejme více
i po ceru nebo šípáku.
druhů, protože
Můžete si vybrat.
V dubech je budoucnost. smíšený les je

Informujeme
KLUB AUTOBUS DOUČUJE

778 538 275, autobus@neposeda.
org, https://neposeda.org/
autobus/, FB: NZDM Autobus,
Instagram: klub.autobus
KLUB AUTOBUS
TELEFON: 778 538 275,
autobus@neposeda.org
FB: NZDM AUTOBUS
INSTA: KLUB.AUTOBUS

víš, kdo je teréňák?
Naši terénní sociální pracovníci jsou tady pro všechny děti
a mladistvé z lokality, kteří chtějí něco probrat, získat radu nebo
informace, chtějí se aktivně účastnit komunitního dění nebo
potřebují podporu v kterékoliv oblasti svého života.

S čím se na nás můžou mladiství obrátit?
pokecat si o tématech, kterými zrovna žijí
přijít si pro radu a informace (např. ohledně brigád, školy, úřadů apod.)
svěřit se s problémy
probrat návrhy na zlepšení života v lokalitě (třeba nápad na akci, na fungování
skateparku, podněty pro školu apod.)
získat preventivní materiál a poradenství (např. kondomy, vajglovníky)

Tip teréňáka:

Potkat nás můžete pravidelně v Újezdě
nad Lesy, Klánovicích, Běchovicích,
Šestajovicích a taky na Praze 14.
Poznáte nás podle označení
“TERÉNNÍ PRACOVNÍK” na batohu.

Kontaktovat nás můžete i on-line - napsat nám
můžete třeba na instagramu (@klub.autobus),
kde najdete i aktuální informace.
Ty jsou k nalezení i na našem facebooku
(NZDM Autobus) a webu
(neposeda.org/autobus), včetně dalších
možností kontaktu.

Pomáháme dospívajícím zvládat jejich cestu v pohodě a bez rizik.
Zaměřujeme se na prevenci - například v oblasti práv a povinností každodenního
života, experimentů s alkoholem a návykovými látkami, prvních sexuálních
zkušeností.

Naše služby jsou zdarma, dobrovolné a anonymní.

12
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KLÁNOVICE A JEJICH BOHATSTVÍ POHLEDEM ONDŘEJE FOUSE

V prvním díle jsme psali o konceptu zahradního města,
o stromu, který funguje jako klimatizace, o ceně
a hodnotách stromů a lesa. Dnes pokračuje díl II.

Každý strom potřebuje péči
Jenže co sázet a jak se starat? Doba
je zlá, sucho klepe na dveře každou
chvíli, nebo zase prší v jednom
kuse a vichřice cloumají stromy,
až se tají dech. Žít v lese znamená
žít se stromy. Tak nějak se vším
všudy. Listí a jehličí v okapech je
to nejmenší.
O strom je třeba se taky starat.
Dobře vybraný druh s dobrými
kořeny a prostorem pro
prokořenění je základ úspěchu.
I stromy potřebují preventivní
prohlídku, a když se na ně jednou
za pět let přijde podívat arborista,
budou v bezpečí ony, vy i vaše
nemovitost.

jsou ty další dekády. Inu, výchova.
Jen ta puberta je u stromů o fous
delší.

Budoucnost je v dubech

Klánovice vznikly v borové
doubravě. Zatímco sosny
se v obci těší veliké oblibě a lze
tu v zahradách vidět stovky
mladých, duby tu nemají na růžích
ustláno. Zřejmě žaludové figurky
už mezi dětmi na podzim tolik
nefrčí a nenosí s tátou na Vánoce
do krmelce úrodu. Jiná doba.

Žaludy padají na střechy, na auta,
listí padá celou zimu. Ano, je to
starost. Některé zahrady by ale
přesto duby unesly, jsou dost velké
a prostorné pro pěkný velký strom.
Stromy nepadají jen tak
Proč? Bory samotné
zbůhdarma, obvykle to
jsou velmi zranitelné.
O stromy
má zcela pragmatický
Napadají je choroby,
se musíme
důvod. Když naštvaný
trápí je sucho a jsou
dědeček ufiknul jedli
starat. Dobře náchylnější ke zlomům.
terminál, budete vy
vybraný druh, Kombinace s dubem
tím, kdo ji jednou ráno
je tisíciletá, ověřená
preventivní
najde na zcela novém
a funkční. Dub
autě. Třicet let je v životě
se přizpůsobí téměř
prohlídky
stromu epizodka a skryté a péče prvních všemu. Dobře reaguje
vady se násobí. Přitom
na řez, změnu zastínění
třicet let
platí, že čím lépe se staráte
i na sucho. Klánovice
se
vyplatí.
o strom v prvních třiceti
mají duby letní i zimní,
letech, tím bezstarostnější
křemeláky i drnáky.

F O T O Z K L Á N O V I C K É H O L E S A ( 2) : S T U D I O M A R C U S ; M O Z E K A Č A S : G E R D A LT M A N / P I X A B AY; S C I TA N I . C Z ; K Á N Ě : B O H U S L A V P E Š E K

Kontakt: Terénní program a klub
Autobus, Bc. Jakub Vokurka,

Stromy, zlato Klánovic – díl II.

FOTO Z KLÁNOVICKÉHO LESA: STUDIO MARCUS

Nízkoprahový klub Autobus
neziskové organizace Neposeda se
věnuje práci s dětmi a mladistvými
ve věku 9 až 26 let. „Většinou
se zabýváme tématy dospívání,
trávením volného času a prevencí
v různých oblastech,“ říká Bc.
Jakub Vokurka, sociální pracovník
a vedoucí programu Autobus.
Činnost Autobusu reaguje
na aktuální potřeby klientů
a nabízí nyní možnost doučovat
cokoliv, co je potřeba. Jedná se
především o pomoc s domácími
úkoly a procvičování látky,
které děti nerozumí.
„Při všech aktivitách se držíme
základů naší práce a i v rámci
doučování s klienty navazujeme
hlubší vztah. Vnímáme, že právě
ten je důležitý pro další práci,“
připomíná Jakub Vokurka.
Na Autobus se mohou bezplatně
obrátit dospívající i rodiče z Prahy
14 a 21, z Klánovic a Běchovic.

Téměř všemi obdobími
se prolíná množství
konifer, které se v širokém
sortimentu nachází
po celých Klánovicích.
nejodolnější. Úspěšně pronikly
Dub a sosna jsou
Dub a sosna i do zástavby v někdejších
zahrádkářských koloniích.
podpisem Klánovic
jsou podpisem Vzrostlých konifer
Sosny nebrat? Kdepak,
Klánovic,
s fragmenty původního
sázejme i sosny,
lesa tu je 6,5 hektaru,
sázejme více druhů,
ty by měly
což spolu s 2,3 hektaru
protože smíšený les je
dominovat.
mladých konifer není
nejodolnější. Dub a sosna
špatné.
jsou ovšem podpisem
Ing. Ondřej Fous
Klánovic, ty by měly
Autor je zahradník.
dominovat.
Pracoval a pracuje na
četných krajinářských
Ve starých vilových
řešeních zahrad a parků,
zahradách jsou krásné
mimo jiné je spoluautorem
červené buky, tolik
revitalizace Čelakovského
typické pro tehdejší
sadů a okolí Národního
tvorbu a tak vzácné
muzea 2018, která
ve svých vzrostlých
je jednou z prvních
exemplářích. Našli jsme
vlaštovek použití principů
jich dvacet čtyři.
modrozelené infrastruktury v Praze.
Pro místní ovocné zahrady,
Ing. Fous je součástí týmu odborníků
zakládané později, jsou zase typické
aktuálně zpracovávané Studie
ořešáky, kterých tu najdeme
opatření pro zadržování a využití vody
více než 350. Ty jsou podpisem
z dešťových srážek na území MČ
změn ve společnosti, období
samozásobitelství a ústupu způsobu
Praha-Klánovice firmou TIMAO, s.r.o.
života, tolik typického pro vily.
(Pokračování příště.)

Připomínáme

Sčítání
obyvatelstva
l Sčítání začíná o půlnoci z 26. na

27. března 2021. Sečíst se můžete
jednoduše a bezpečně online.
l Elektronický sčítací formulář
bude zpřístupněn na webu
https://scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci v Google Play i App Store
pod názvem „Sčítání21“.
l Kdo se nesečte online, bude
muset vyplnit listinný sčítací
formulář. Vyplněný formulář
v obálce je nutné odevzdat na

kontaktních místech, na poště,
nebo vhodit do poštovní schránky.
Obálka s logem Sčítání 2021 má
předtištěnou adresu a její odeslání
je zdarma.
l Kontaktní místa Sčítání 2021

najdete na vybraných pobočkách
České pošty a krajských správách
Českého statistického úřadu.
l Sečíst se musí každý občan
a cizinec, který má v České
republice trvalý nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů. Nezletilé děti
a nezpůsobilé osoby může sečíst
jiný dospělý člen domácnosti.
Zdroj: scitani.cz

Mozaika svátků
ZE ZAJÍMAVÝCH DAT
A UDÁLOSTÍ V BŘEZNU
VYBÍRÁME:
11. března
Evropský den
mozku a začátek
„týdne mozku“.
Konají se odborné přednášky,
v České republice pod záštitou
Akademie Věd ČR. Nad tím,
k čemu svůj mozek používá,
se ale může zamyslet každý.
Pozitivní příležitostí jsou třeba
další březnové svátky. Například
Mezinárodní den zdravého
spánku a Světový den poesie
(21. 3.) nebo výročí narození
Jana Ámose Komenského – Den
učitelů (28. 3.)
21. března Světový den lesů
22. března Světový den vody
Dva svátky, které spolu
neoddělitelně souvisejí. Bez vody
nevyroste nic, natož les. A bez
lesů je země vyprahlá, bezvodá.
Opakem lesa a vody je poušť,
odvěká pustina se specifickými
formami života. Žádná z těchto
forem ale není taková, jak ji známe
v Evropě, v Česku, v Klánovickém
lese. Važme si
našeho lesa,
jeho stromů
a houštin, jeho
mokřadů, louží
a pramínků!
Jaro letos přijde 20. března
v 10:37. A nezapomeňte, že
v neděli 28. března se (opět)
mění astronomický čas na letní.
Do mozaiky svátků
patří též vyhlášení
Ptáka roku. Rok 2021
je rokem Káně lesní.
Zajímavosti a podrobnosti najdete
v materiálech České ornitologické
společnosti.
Zita Kazdová

BŘEZEN 2021
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Vzpomínáme

Vzpomínáme

Loučení s Ladislavem Hrabalem

brzo trnem v oku společnosti FGRP
a jejích příznivců, kteří chtěli v lese
postavit golfový areál. Smysl pro
čest a spravedlnost ho nenechal
chladným ani v případě překročení
pravomoci spolupracovníků. To
a zřejmě i nátlak FGRP mohly být
příčinou změny postojů JUDr. Duška
a Ing. Loserta, kteří iniciovali
odvolání starosty Hrabala. To se
podařilo a do křesla starosty zasedl
Ing. Losert. Nikoli ztráta „funkce“,
ale jednání, které nepovažoval za
čestné, bylo nejhorším zážitkem
Ing. Hrabala v Klánovicích. Nikdy
se nevyrovnal s tím, že pravidla fair
play v politice neplatí. Za tuto jeho
přímost jsem si ho vážil a bude mi
velmi chybět.
Boris Procházka, Občanské
sdružení za Klánovický les

Na konci ledna Klánovice zastihla smutná zpráva, že nás ve věku 83 let opustil
Ing. Ladislav Hrabal, CSc., jeden z klánovických starostů, celoživotní sportovní
gentleman, Klánovičan, občan.

K

lánovický zpravodaj oslovil
21 přátel, spolupracovníků
a souputníků Ing. Hrabala a nabídl
jim prostor pro osobní vzpomínku.
Nabídku využilo osm z oslovených
a jejich texty vytvořily mozaiku
jednoho lidského života. Přinášíme
vám ji jako rozloučení s panem
Ladislavem Hrabalem.

Tenisu se úspěšně věnoval už od
mládí, kdy hrál závodně už za
mladší žáky Klánovic, až po soutěže
za dospělé a později i za veterány.
Obdivuhodná je jeho dlouholetá
série vítězství v oddílovém turnaji
jednotlivců v letech 1971-1973
a hlavně pak v období 1979-1985,
kdy dokázal porážet i mladé,
nadějné tenisty. Svou dokonalou
hru a přehled dokázal zúročit
výhrami v deblových turnajích od
roku 1970 až do roku 2009, kdy
ještě vyhrál losovanou čtyřhru.
Slávek Hrabal byl vpravdě
klánovická tenisová legenda.
Velmi důležitou kapitolu
v klánovickém tenise napsal
Ing. Hrabal v soudní při o pozemky
našeho areálu. V letech 19932000 probíhalo soudní jednání
s bývalými majiteli, kteří žádali
v restituci navrácení pozemků
– našeho areálu. Jen díky
Slávkově velké vytrvalosti, úsilí
a přesvědčování se podařilo už
14
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skoro prohraný soud otočit a získat
natrvalo tyto pozemky do majetku
našeho oddílu.
Ladislav Hrabal byl muž s velkým
smyslem pro čestnou hru ve
sportu i v životě. Nikdy na něj
nezapomeneme a jeho jméno
bude pro nás vždy připomínkou
cti, důvěry, slušného chování
a kamarádství.
Michal Kutzendörfer, předseda
oddílu Tenis Klánovice z.s.

M

ove it or lose it – to bylo
oblíbené rčení Slávy Hrabala,
kterého jsem poznal jako předsedu
tenisového oddílu právě před 22
lety, kdy vrcholil restituční spor
o část zdejších kurtů. Ten s pomocí
místního zastupitelstva vyřešil
smírem a areál zůstal celistvý.
Slávek se narodil za První republiky
a něco z té doby si v sobě celý
život nesl. Podrobně se zajímal
o politické dění, své konzistentní
názory veřejně prezentoval
a věcně kritizoval nešvary
místních zastupitelů. Posiloval tím
spoluúčast občanské společnosti
na demokratickém rozhodování,
a naopak radnici poskytoval cennou
zpětnou vazbu. Následně i sám

N

a pana Hrabala si pamatuji
jako na starostu, ale kromě toho
mám i dvě „školní“ vzpomínky. Ta
první souvisí s jeho pedagogickým
působením, kdy jako expert na
dopravní nehody vedl v naší
škole externě seminář z dopravní
výchovy. Druhá vzpomínka se váže
ke smrčku původem z norského
Lillehammeru, který osobně
věnoval do parku před školou.
Přál si, abychom na Vánoce
zdobili raději tento malý smrček
místo velkých, jak se vyjádřil,
„megalomanských“ smrků. Smrček
čile roste a brzy bude stejně
„megalomanský“, jako ty okolo.
Při pohledu na něj si ale nejen já
vždycky vzpomenu na původního
majitele.
Michal Černý,
ředitel Masarykovy ZŠ

V

olba pro Klánovice (VPK) bylo
uskupení občanů pro záchranu lesa
a vyhrálo volby do zastupitelstva
v roce 2006. Starostou se stal
Ing. Ladislav Hrabal, místostarostou
JUDr. Dušek, členem Ing. Losert
a dva další členové VPK. Ing. Hrabal
nekompromisně bojoval za
záchranu lesa a tak se stal velmi

K
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ro nás tenisty a jeho kamarády to
byl Slávek. Všestranný sportovec,
vynikající stolní tenista, volejbalista
i fotbalový brankář a navždy
spojený s klánovickým tenisem.

FOTO: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

P

do politiky vstoupil, v místním
zastupitelstvu působil v období let
2006–2014. Proslul zejména jako
nekompromisní ochránce našeho
lesa. Ve Slávkovi odešla výrazná
osobnost klánovického sportu
a zdejší komunity vůbec.
David Dušek, místostarosta
v období 1998-2009

dyž jsme založili Občanské
sdružení za Klánovický les, Ladislav
Hrabal ještě nebyl jeho součástí.
V roce 2006 jsme ale pochopili, že les
nezachráníme, pokud nevstoupíme
do politiky a nenajdeme správného
lídra. Odhodlaný pohled Ladislava
Hrabala mne okamžitě přesvědčil.
Jeho kampaň jsem vzal za svou
a podařilo se.
Po čase se však naše cesty rozešly.
Neztotožňoval jsem se s jeho
konfliktním přístupem k lidem
generace X. A ač se mě jeho přístup
přímo netýkal, dlouho jsem jeho
chování nedokázal pochopit.
Porozumněl jsem později, na
jednání našeho zastupitelstva, při
kterém jistá občanka vykřikovala
vulgarismy. A Ladislav Hrabal
tam stál se sklopeným zrakem.
Klánovické zastupitelstvo považoval
za velmi důležitou součást našeho
života a slyšet zde tak hrubé výrazy
ho velice zraňovalo. Teprve tehdy
jsem pochopil, že pro muže, který
byl vychováván v duchu noblesy
a harmonie, může byt těžké

akceptovat to, co je opakem krásy:
ošklivost. A naše cesty se pomalu
znovu sešly. Requiescat in pace,
pane starosto.
Giuseppe Maiello, zakladatel
Občanského sdružení
za Klánovický les

S

panem Ing. Ladislavem
Hrabalem jsem se začal intenzivněji
stýkat v době boje za záchranu
Klánovického lesa. Stal se jako
starosta na čas tváří tohoto našeho
spojeného úsilí. Jako mnohokrát
v historii konečné vítězství
proběhlo již bez jeho aktivní účasti.
Vzpomínám, jak jsme pro něho
s manželkou zpracovávali koncepci
ochrany životního prostředí tak,
aby byl krátce na to odvolán pro
nedostatek úsilí ve zpracovávání
řady jiných koncepcí. Asi nebude
většinou považován za velmi
úspěšného klánovického starostu,
ale po jeho práci nezůstala žádná
pachuť, soudní proces nebo pocit,
že myslel hlavně na sebe. A to,
myslím, k dobré pověsti chlapa
stačí.
Když jsme se potkávali, nebylo to
žádné souznění duší. Ve vlaku na
Masaryčku jsme si sedli naproti
sobě a začali zdvořile diskutovat.
Při dojezdu do Prahy jsme se vždy
již regulérně hádali, abychom
se před vystoupením z vlaku ve
vzájemné úctě rozloučili. Mohu
tedy znovu jen na závěr říci: pan
Ing. Ladislav Hrabal CSc. byl čestný,
poctivý a moudrý člověk.
Karel Horníček, starosta
v období 2014–2016

N

epřehlédnutelný. Postavou
i chováním. Spíš sólista než týmový
hráč. Ochotný odehrát každý zápas
naplno do posledního míčku.
(Pokračování na str. 16)

Jubilanti

S

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

v

JUBILANTI
BŘEZEN 2021
Jaromír Kvíčala
Miroslava Brůnová
Bohumila Salvatorová
František Novotný
Zdeněk Soukup
Zdeňka Vohnoutová
Jana Šeredová
Jana Kubíčková
Věra Razimová
Libuše Kodlová
Eva Buchmannová
Zdeněk Čermák
Dagmar Skalická
Bohumil Budina

V

Vzpomínáme

měsíci lednu zasáhly
klánovické sportovce dvě smutné
zprávy. Do sportovního nebe
odešly místní sportovní legendy.
Pan Miroslav Beran st. (76),
fotbalista a především fotbalový
„pan TRENÉR“. A pan Ladislav
Hrabal (82), fotbalista, tenista
a „pingpongář“. Prosím o tichou
vzpomínku na tyto velikány
klánovického sportu. Děkuji.
Jan Souček

BŘEZEN 2021
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Začátkem února proběhla první
letošní výborová schůze, byla
schválena zpráva o činnosti
naší organizace za rok 2020,
včetně zprávy o hospodaření
a zpráva z matriky. Stav členů
k 1. lednu 2021 je 108 osob.
Z toho šestnácti členům je přes
85 let a čtyřem přes 90 let.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
A PŘIHLÁŠKY
Během února se vybíraly
členské příspěvky a rozdávaly
předběžné přihlášky na
rekondiční pobyty v letošním
roce. Jarní pobyt v Sezimově
Ústí bude pravděpodobně
posunut. Úhrada na pobyt
v Mariánských Lázních se bude
hradit až v červnu.
POVZBUZENÍ A NADĚJE
Pokud skončí nouzový stav
a další omezení budou zrušena,
budeme se snažit zajistit
alespoň jednodenní autobusové
výlety. O všech plánech
budou všichni členové včas
informováni.
Pokud jste
ve zdraví
absolvovali
mrazivý únor
a aspoň občas
jste se šli projít ven, dokonce
od poloviny února jsme mohli
i dojít do knihovny k okénku
pro knihy, tak věřím, že i další
nápor obávaného covidu
přežijeme ve zdraví a dobré
náladě.
A už se všichni těšíme, až se
zase sejdeme!
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice
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I tak budu vzpomínat na Slávka
Hrabala, se kterým jsem se potkával
dvě volební období (2006–2014)
v aréně místní politiky. Prožili jsme
spolu zlé i dobré. A nebyly to vždy
příjemné slovní šermovačky. Přesto
jsme si po tom všem dokázali
podat ruce. Rád jsem poslouchal
jeho vyprávění o sportu. Miloval
tenis, stolní tenis, fotbal… Párkrát
jsem ho přemlouval, ať se podělí
o vzpomínky na lední hokej
v Klánovicích. Pro jiné zájmy na to
nezbyl čas. Tak snad jindy. Jinde.
Jiří Karban, zastupitel
v období 2006–2014

S

lávka Hrabala jsem znal od
roku 1969. Už v těchto letech se
v Klánovicích hrál stolní tenis na
poměrně vysoké úrovni a Slávek
v té době patřil nejen mezi naše
nejlepší hráče ale i mezi nejlepší
hráče v Praze. Spolu se svými
spoluhráči se probojoval až do 2.
ligy stolního tenisu. V pozdějším
věku se zapojil do veteránských
soutěží a reprezentoval úspěšně
Českou republiku na turnajích po
celém světě, od Austrálie až po
Las Vegas v roce 2018. Zde obsadil
ve své kategorii druhé místo ve
čtyřhře.
Se Slávkem jsem sehrál za ta
léta stovky utkání. A to jak

Hydepark zastupitelů

pokračování ze strany 15
tréninkových, tak mistrovských,
jako jeho spoluhráč v družstvu.
Ještě vloni za nás Slávek hrál
mistrovská utkání a nevedl si vůbec
špatně. Vrátil se po operaci kyčle
jako vyměněný a "ničil" svou hrou
hráče o generace mladší. Jeho
sportovní záběr byl neskutečný
a v každém sportu vynikal. Ať už
to byl fotbal, hokej, tenis, volejbal
nebo stolní tenis. Bohužel jeho život
došel náhle ke svému konci a nám
nezbývá, než jen a jen v dobrém na
něj vzpomínat.
Se Slávkem odešel skvělý člověk,
sportovec a nenahraditelný
kamarád. Čest jeho památce.
Jiří Lacman, TTC Klánovice
Všem autorům velmi děkujeme.
S panem Hrabalem jsem se znala
od roku 2006 a byli jsme v kontaktu
zejména v letech ohrožení našeho
lesa stavbou golfového resortu.
Věděli jsme o sobě ale i po roce
2013, kdy se Klánovický les opět
stal celistvým lesem. Nedávno
jsme začali připravovat povídání
o lillehammerském smrčku do
vánočního Zpravodaje 2021. Až
budete ten článek na konci roku
číst, vzpomeňte si prosím na
Ladislava Hrabala s námi.
Za Klánovický zpravodaj
Zita Kazdová, šéfredaktorka

Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.
Jiří BEK
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN
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Vzpomínáme
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Aktivity klubu
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Vážení spoluobčané, již více jak
rok, kvůli pandemii Covid-19,
žijeme v naprosto neobvyklých
podmínkách. Samozřejmě, že
neobvyklé situace vytvářejí
podmínky pro neobvyklé reakce.
Ale také víme, že čas krize je
i příležitostí pro věci dobré
a pozitivní, které nám ukazují,
že existuje světlo na konci
tunelu. Jednou takovou situací
je i vývoj okolo KC Beseda.
Loni v létě pronajímatelky KC
Beseda vypověděly k 31. 12.
2020 smlouvu. Znamenalo to
vypsání výběrového řízení na
nového provozovatele tohoto, pro
Klánovice důležitého kulturního
centra. Ve výběrovém řízení uspěla
společnost ARTBUFET z.s., která
mj. považuje KC Beseda za srdce
Klánovic a spoluprácí s obcí se
chce aktivně podílet na rozvoji
kultury v Klánovicích. Vážení,
pouze kulturní prostředí vytváří
podmínky nejen pro plnohodnotný

život jednotlivce, ale i pro jeho
pozitivní vnímání okolí, tedy i dění
v obci. A to přece chceme!
—
Pavla FISCHEROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za STAN

Poslední ZMČ bylo emotivní. Řešilo
se odvolání starostky, navržené
opozicí na základě petice. Koalice
neshledala důvody za opodstatněné.
Opozice uvedla, že petici podepsalo
téměř 500 občanů. Tento údaj je
ovšem zkreslený. Ke dni 28. 1. měla
papírová petice cca 100 podpisů,
ovšem jen 78 byli občané Klánovic.
Elektronická verze petice není
v souladu s petičním zákonem,
a navíc ji mohou podepisovat
občané od 16 let. Je v ní 362
podpisů, z toho 74 anonymů, 41
mimoklánovických, 150 z Prahy
nebo Prahy 9 a pouze 97 občanů
uvedlo, že jsou z Klánovic. Pět
občanů bylo uvedeno v papírové
i elektronické verzi. To znamená,
že dohromady petici podepsalo
170 občanů Klánovic. Při počtu

cca 2600 voličů petici podepsalo
tedy jen 6,5 % občanů. A pokud
uvažujeme jen papírovou, právně
přípustnou formu, je to jen 2,8 %.
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

V lednovém KZ se objevil článek
na téma financování KC Beseda.
Kdo situaci nesledoval blíž, mohl
by se na základě zveřejněné tabulky
domnívat, že peníze takřka padaly
do klína KC samy. Nebylo však
tomu tak. V roce 2019 dala naše MČ
na grantovou podporu KC Beseda
o 29 500 Kč méně než v roce 2018.
Toto vedlo ze strany provozovatelek
KC k iniciaci nových jednání, jejichž
výsledkem bylo schválení dodatečné
podpory ve výši 100 000 Kč.
Dále je uvedeno, že KC v roce
2020 nepožádalo o grant. Jediným
důvodem pro tuto skutečnost však
byla dohoda naší MČ a KC o tom,
že KC dostane veškeré finance
z rozpočtu, za to si ale nebude žádat
o další granty. (Pokrač. na str. 18)
BŘEZEN 2021
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Provozovatelky KC si byly schopny
obstarat 35 % až 57 % financí
mimo zdroje MČ. Od roku 2021
je to jinak: nový provozovatel by
měl obdržet od naší MČ podporu
400 000 Kč, což by měla být nejvyšší
podpora přidělená KC z rozpočtu
Klánovic za poslední roky.
—
Marie JÁGROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

Občanka, která vystoupila na
zastupitelstvu jako „autorka petice”,
si asi neuvědomila, že podepsat se
pod pomluvy není nejrozumnější
věc. Její naivita se pak potvrdila,
když posléze volala po „smíření“.
Jakoby vytvoření pomluvné „petice”
neznamenalo pustit se do politického
boje... Na stejném jednání jedna
zastupitelka omlouvala hrubé
urážky a vulgarity svého kolegy
s tím, že se jednalo o „vtip”…
Postoje obou působí poněkud
dětinsky. Zcela nepochopitelné
je však zpochybňování karantény
několika zastupitelů. Moji kolegové
zažívali doma úzkost a smutek a to,
že opozice naznačila, že může jít
o výmysl, už není naivita a neznalost,
ale čirá zlomyslnost. Pokud občané
opravdu chtějí smíření, je na nich,
aby pečlivě rozeznali, kdo poctivě
pracuje a kdo se chová nelidsky.
—
Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

Dne 28. 1. 2021 na Zastupitelstvu
MČ byl schválen jeden z důležitých
dokumentů pro fungování Městské
části – rozpočet. Jsem velmi rád,
že zastupitelé podpořili svým
hlasováním použití až 800 tis. korun
18
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na dofinancování nové hasičské
cisterny, která byla při nehodě dne
18. 12. 2020 velmi poškozena. Svým
rozumným postojem umožnili
vypsat výběrové řízení a doplnit
techniku místních hasičů o nové
zásahové vozidlo. Vozidlo bude
financováno z vyplacené pojistky,
prodeje vraku a uvedené částky
z rozpočtu MČ. V loni požadované
dovybavení jednotky termokamerou
musí být přeloženo na další
období. Jsem rád, že si současné
zastupitelstvo váží práce těch
několika málo členů jednotky a práce
hasičů vůbec. Přeji si, aby v tomto
duchu byla spolupráce i v dalších
letech a dalších volebních obdobích.
Že jsou zde hasiči potřeba, prokázali
již mnohokrát, naposledy u požáru
12. února v ulici Dobřenické.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Je velmi dobře, že zde v Klánovicích
chráníme zeleň, ale je otázkou,
zda se tak má činit, i kdyby to
na celé okolí působilo nevkusně.
Klasický příklad můžeme vidět
v ulici V Olšině, kde nechala naše
městská část zabetonovat do země
více jak dvacet železných sloupků
spojených mezi sebou řetězem.
Celé dílo je vyvedené v bílé barvě.
Bohužel nelze do tohoto článku
připojit foto, aby si mohl čtenář
celé toto „šílené sloupkořadí“
vychutnat v barvě a plně docenit
nevkus, s jakým celek doplňuje lesní
porost, který lemuje cestu z druhé
strany. Na můj dotaz, na základě
čeho byla tato demarkační linie
zřízena, mi pan tajemník sdělil,
že si stěžovali občané na parkující
automobily návštěvníků koupaliště.
Od roku 2001 bydlím v této ulici
a na vlastní náklady opravuji její

povrch (sousedé mi vždy přijdou
pomoct). V tomto světle by investice
do opravy povrchu této komunikace
byly tedy smysluplnější.
—

což s touto prací nesouvisí. Asi
jako kdyby soudce nesměl soudit,
protože v hospodě vyprávěl neslušné
či hrubé vtipy. Pohleďme do
minula. Nikdo ze současné koalice
nepodpořil, aby se kandidáti do
rady vyjádřili ke své činnosti před
rokem 1989. Týmž zastupitelům
také vůbec nevadila jasná pomluva
veřejné osoby ze strany starostky
v Klánovickém zpravodaji –
a obojí souvisí s výkonem funkcí
v radě. Ale až teď jde najednou
o „morální předpoklady“. Pan Jaroš
se často vyjadřuje velmi kriticky
k práci současné radnice. Ptejme
se klasicky „cui bono“: komu
odvolání prospělo. Možná někomu
k zadostiučinění. Klánovicím ale
určitě ne. Zastupitelský slib nás
zavázal loajalitou k městské části,
ne k vlastní osobě.
—

Alena KOLOVRÁTKOVÁ
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Den po posledním jednání našeho
zastupitelstva se na mě obrátila
klánovická občanka, která by ráda
vznesla dotaz na koaliční zastupitele
prostřednictvím KZ s obavou, že
nebude tento její dotaz ve zpravodaji
zveřejněn. Také si nejsem jistá, zda
by paní redaktorka text v KZ otiskla,
a proto přenechávám svůj prostor
v Hydeparku ke zveřejnění tohoto
dotazu: „V upoutávce na odkaz
vysílání zasedání zastupitelstva byl
uveden nadpis “Klánovický svátek
demokracie”. Nedošlo k překlepu
v textu? V nočních hodinách byl
vysílán možná tak svátek demagogie!
Opravdu došlo k odvolání jednoho
z největších profíků klánovického
kontrolního výboru na základě
účelové manipulace záští prolezlého
zastupitele Maiella? Všech devíti
zastupitelů, kteří pro tuto mstu včera
zvedli ruku, bych se ráda zeptala,
zda mají Klánovice rádi a opravdu
tuto činnost vykonávají s čistým
svědomím a myšlenkou blaha
pro Klánovice!“
—

Giuseppe MAIELLO
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za ČAS NA ZMĚNU

Na posledním zastupitelstvu
autorka podivného pamfletu,
který se loni objevil v poštovních
schránkách klánovických
domácností, apelovala na smír ve
veřejném prostoru naší obce. Kdo
by s takovým záměrem nemohl
souhlasit? Je nasnadě si položit
otázku, kdo „válčí“? Orgány
městské části, které naopak více než
kdokoliv jiný potřebují klid, aby
mohly zvládat toto složité období?
Jaký by z toho měly užitek? Komu
by tedy nějaká válka prospěla?

Karel LOUCKÝ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Na lednovém ZMČ všech 9
členů radniční koalice odvolalo
z kontrolního výboru Slavomíra
Jaroše, a to přes jeho velmi dobrou
práci v tomto výboru. Údajně pro
jeho vyjádření na sociálních sítích,

F O T O : P I X O U R C E / P I X A B AY

Hydepark zastupitelů

Existuje vůbec v Klánovicích mimo
politický prostor nějaká válka?
Ano, vývoj pandemie nás všechny
znervózňuje, ale osobně pochybuji,
že by se naše komunita nacházela
ve válečném stavu. Proč tedy
někteří mají pocit, že se nějaká
válka odehrává?
Odpověď je jednoduchá: pocit, že
v Klánovicích zažíváme nějakou
politickou tragédii, je vyvoláván
hlavně na místě, které je určeno
pro to, aby se názory radikalizovaly.
Zkrátka na FB.
—
Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Kontrolní výbor (KV) zastupitelstva
je apolitickým orgánem, který
nemá žádnou exekutivní moc.
Jak už název napovídá, výbor
pouze kontroluje plnění usnesení
zastupitelstva a rady městské části
a dodržování právních předpisů
na úseku samostatné působnosti.
Tedy toho, co Klánovice (starostka,
rada, zastupitelstvo) dělají samy.
Pokud zjistí chyby, upozorní na
ně a doporučí nápravné kroky.
Kontrolní výbor nemůže za
nalezená pochybení – ať už úmyslná
nebo neúmyslná – nikoho trestat.
Pouze poskytuje starostce, radě
a zastupitelstvu zpětnou vazbu,
aby se chyby příště neopakovaly.
Rozumní lidé jsou za zpětnou
vazbu rádi. Hloupým lidem vadí.
Zastupitelé za ČAS, STAN a HLAS
odvolali z kontrolního výboru

Slavomíra Jaroše, jediného právníka
a člověka, který v KV ku prospěchu
Klánovic působil více než 6 let.
Kvalifikovaného odborníka, který
ale věcem nejspíš rozuměl asi až
moc. A odmítal být slepý.
—
Petr ŠAFRÁNEK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Participativní rozpočet umožňuje
občanům přicházet s různými
návrhy, co v MČ realizovat.
Následně jsou vybrány reálné
návrhy a předloženy všem
občanům k hlasování. Občany
vybrané projekty jsou potom
realizovány. Slib RMČ v KZ
10/2019: „Veškerý příjem z daně
z nemovitosti zůstává městské části
a rada chce, abyste se vy, občané,
prostřednictvím participativního
rozpočtu zapojili do rozhodování
o tom, co ze získaných financí
naše městská část pořídí. Budete
mít možnost navrhovat různé
projekty, o kterých budete dále
hlasovat, a ty nejžádanější budou
realizovány. Splníme‑li podmínky
dané magistrátem, ten přispěje
na projekty stejnou částkou,
kterou uvolní MČ.“ A realita? Slib
RMČ nebude ani po dvou letech
naplněn. Koalice 28. 1. návrh
zastupitelů za ODS na rozeběhnutí
participativního rozpočtu
v Klánovicích alespoň v roce 2021
odmítla. Asi moc práce… V okolí
to již druhým rokem běží.
—

VÝŠE UVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE ZPRAVODAJE.
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PRODEJ – mezonetový byt 4+kk,
podlahová plocha 112 m2 + terasa 7 m2,
Rohožnická ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz
A
PRON

J AT O

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, Šestajovice

cena 21.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy
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zdirad.pekarek@re-max.cz

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

REZER

VA C E

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

www.zdiradpekarek.cz
cena 30.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy
Cena 10.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice
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Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
angličtina a španělština
s
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Victoria School s.r.o.

AKREDITACE

ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz
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individuální přístup

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích

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

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.
Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

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

www.victoria-school.cz
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

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

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

I.P.R. REAL ESTATE

W W W.P E D I K U R A K O S M E T I K A.C Z

7 2 2 9 6 8 8 11

www.ip r- real.cz

Byty | Domy | Pozemky
Svěřte nám prodej Vaší nemovitosti
• kvalita, spolehlivost

Oplanská 2614
Praha 9 – Újezd nad L.

• efektivní nástroje zajišťující rychlý prodej
• vysoká úspěšnost realizací

Společnost AW COOL, s.r.o.
přijme nové zaměstnance na pozici:

Servisní technik pro chladící a klimatizační zařízení
Kontakty:

www.awcool.cz
j.civin@awcool.cz

PRODÁNO

281 867 578
775 213 201

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

PRODÁNO

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

BA Z É N OV Á S E N Z AC E
B E Z C H L Ó R O V Á Ú P R AVA V O D Y
TO N E J L E P Š Í P RO V Á Š BA Z É N
VO DA N I K DY N E Z E Z E L E N Á

P Ř E DV Á D Ě C Í V Y H Ř Í VA N Ý BA Z É N
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ
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KO U P Í M B Y T
728 128 732
R K N E VO L AT

PRODÁNO

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

Ing. Kateřina Černá
+420 724 646 572 | cerna@ipr-real.cz
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Zeptali jsme se
KLÁNOVICKÉHO FARÁŘE VOJTĚCHA ELIÁŠE

O

d Popeleční středy (letos
17. února) procházíme postním
obdobím, které vyústí do Velké noci
– Velikonoc. Tajemství Velikonoc je
pro křesťany téma na celý život. Ale
je srozumitelné i pro ostatní?
Proto jsme se zeptali Dr. Vojtěcha
Eliáše, faráře v Klánovicích, jak
by přiblížil poselství Velikonoc
člověku, který s křesťanstvím
zkušenost nemá.
„Je skutečně zvláštní, že v naší
společnosti tak krásně rezonují
Vánoce, ale Velikonoce v poslední
době skoro nikomu nic neříkají.
Snad jen několik dní volna navíc.
Ale k čemu? Přitom Velikonoce
jsou tím nejstarším křesťanským
svátkem,“ říká Vojtěch Eliáš.
A nabízí nám krátkého průvodce
samotným centrem velikonočních
svátků od Zeleného čtvrtka do
Velikonoční neděle.
ZELENÝ ČTVRTEK
Na Zelený čtvrtek se připomíná
Poslední večeře Páně. Tu mají
křesťané v paměti nejen pro krásné
a známe vyobrazení, ale protože
v Bibli je o této jediné události
řečeno, že Ježíš přikázal, abychom
konali večeři Páně na jeho památku.
Tuto památku pak slaví celý
křesťanský svět – v katolické tradici
jako mši svatou.

Digitální verze obrazu Poslední večeře,
nástěnné malby z 15. století, jejímž
autorem je Leonardo da Vinci.
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Tak to je tedy skutečné centrum
Velikonoc. Ale nemůžeme se
nezeptat i na Pomlázku, neboli

ČERVENÉ
PONDĚLÍ..?
„Proč je k tomu
v pondělí pomlázka
– to skutečně
nevím,“ konstatuje
na závěr Vojtěch
Eliáš. „Ale
různá vysvětlení
o mladistvé
VELKÝ PÁTEK
plodnosti mi
Na Velký pátek se připomíná
přijdou stejně
Ježíšova smrt na kříži a pohřeb.
pošetilá jako
Den velikého smutku, modliteb
americké
a pokání. Slavné Bachovy
Originální zápis
Pomlázka patří
Pašije nebyly napsány, aby
Bachových hledání
mezi lidové
zvyky, které
se poslouchaly po částech Pašijí, určených čokoládových
k rozjímání nad
jsou v různých
(jak tomu v současnosti
biblickými texty. zajíčků na
krajích různě
připomínané
zahradě. I když
často je), ale aby těch
a udržované.
musím přiznat,
několik hodin setrval
že jako kluk jsem
člověk v rozjímání nad
vždycky raději měl čokoládová
biblickými texty a svoje
vajíčka než ta opravdová.“
emoce ještě zesílil krásnou
hudbou.
Ještě douška, jak je to s daty,
Velký pátek je
která se mění každý rok. Datum
připomínkou
ukřižování
Velikonoc, tedy oné Velké
Ježíše Krista.
noci z Bílé soboty na
Datum Velikonoc
se počítá
Velikonoční neděli,
podle
určil Nicejský koncil
prvního
jarního úplňku.
už v roce 325. A to
BÍLÁ SOBOTA
jako pohyblivý svátek
A VELIKONOČNÍ VIGILIE
na neděli po prvním jarním úplňku,
Bílá sobota je dnem svatého klidu, ale
který nastane po průchodu Slunce
pozdě odpoledne, či v noci již začíná
jarním bodem. Od tohoto data se
Velikonoční vigilie. Mělo by to být
pak každoročně „vypočítává“ období
skutečně po západu slunce a nejlépe
příprav na Velikonoce, známého jako
při skutečné tmě, protože se začíná
postní doba od Popeleční středy.
rozděláváním ohně a vnášením světla
Letos připadne Popeleční středa na
do temného kostela. To symbolizuje
17. únor a ona Velikonoční vigilie se
nové světlo vzkříšeného Krista, které
bude slavit ze soboty na
nám dovoluje vidět
neděli 3. - 4. dubna.
a chápat svět kolem nás
Panu faráři
i vlastní život pravdivě
Vojtěchu Eliášovi
a krásně. Proto je to také
děkuje Zita Kazdová
den, kdy se uděluje křest

FOTO: G O R DO N JO H N SO N, SAN DR A O E H ME, G E R D

na poselství
Velikonoc

dospělým a vůbec se prožívá radost
celý následující týden.

ALTMANN, BIN LI, KRISTÝNA MATLACHOVÁ, MARJON BESTEMAN-HORN, KLAUS STEBANI – VŠE PIXABAY, NOTOVÝ ZÁPIS: WIKIWAND, JAN RYCHETSKÝ

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Na Bílou sobotu se přináší
světlo do temného kostela.
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BĚHEM PANDEMIE

OČKOVÁNÍ KLÁNOVICKÝCH OBČANŮ

ážení spoluobčané,
klánovický úřad zajistil pro své občany nad 80 let očkování proti koronaviru. Dne 22. února 2021 dostali
první vakcínu naši občané starší 80 let, kteří se přihlásili (nebo byli přihlášeni svými nejbližšími) na
naši krizovou linku 281 961 201.
Senioři byli nejprve registrováni v Centrálním registru očkování proti onemocnění covid–19 a následně
zapsáni do seznamu osob na našem úřadu. Očkování proběhlo ve spolupráci s Centrem zdravotní
péče Jirny, jehož pracovnice přijely za našimi seniory do Klánovic. Za to jim patří velký dík.
DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ BY SE MĚL REGISTRAČNÍ SYSTÉM K OČKOVÁNÍ
OTEVŘÍT OD 1. BŘEZNA 2021 I PRO OBČANY 70+.
I tentokrát se pro vás pokusíme zajistit vakcinaci v Klánovicích. Máte-li o tuto pomoc zájem,
postupujte dle návodu na druhé straně tohoto letáku. Upozorňujeme, že vše závisí na termínech
distribuce vakcín.
Vážení, prosíme tedy, sledujte informační kanály úřadu: web, facebook, Zpravodaj, letáky ve schránce.
Vzájemný kontakt mezi námi, občan – úřad, je základem pro úspěšné zvládnutí této nejzávažnější
pandemie posledních 100 let.

OPATŘENÍ ÚŘADU

BĚHEM PANDEMIE

OČKOVÁNÍ 70+ V KLÁNOVICÍCH
S T R U Č N Ý

N Á V O D

CHCETE-LI SE NECHAT OČKOVAT V KLÁNOVICÍCH
jakmile bude registrační systém otevřen i pro občany starší 70 let:

1. Zaregistrujte se do Centrálního registru očkování
proti onemocnění covid–19 na https://registrace.mzcr.cz, s preferencí
FN Královské Vinohrady. Pokud si nevíte rady, zavolejte na naši krizovou linku 281 961 201,
pomůžeme Vám.

2. Přihlašte se na naši krizovou linku 281 961 201 nebo
na e-mail starostka@praha-klanovice.cz. Zde sdělíte své údaje
a telefonní číslo, na které Vám oznámíme místo a termín očkování, až budeme mít tuto
informaci k dispozici. Vše závisí na termínech distribuce vakcín.
Staráme se o vás.

Držme si palce, staráme se o vás, Mgr. Zorka Starčevičová, starostka, MUDr. jiří Bek, místostarosta
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