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Pozdrav starostky

Milí spoluobčané,
na základě výsledků voleb a povolebních jednání jsem byla zvolena
starostkou Klánovic, tedy v místě, kde
jsem žila celý život. Jsem první ženou,
která se zde tuto funkci rozhodla přijmout. Kromě svého odhodlání plně
se věnovat práci pro obec mám za sebou také Českou pirátskou stranu
s pražským primátorem Zdeňkem
Hřibem. Ve vedení obce jsou se
mnou MUDr. Jiří Bek, místostarosta
Klánovic a radní za životní prostředí
a dopravu, Ing. Petr Soukup, radní
pro školství a sport, Mgr. Luboš Palata, radní pro sociální záležitosti a kulturu, a Bc. Pavel Jaroš, radní pro výstavbu a bezpečnost.
V prvním měsíci práce jsme se věnovali hlavně seznámení se stavem
financí naší městské části a řešení
běžné agendy. Už teď mohu potvrdit,
že finanční situace Klánovic je velmi
problematická a řešení této nepříjemnosti se stalo naším prioritním
úkolem. Přála bych si, aby se více občanů přímo zapojilo do chodu obce,
a proto bych chtěla požádat všechny,
kdo mají zájem věnovat se některému
z resortů, aby mi napsal na adresu
starosta@praha-klanovice.cz. Otázku
komunikace s občany považuji za klíčovou. Mé telefonní číslo je veřejné
a také jsme se rozhodli zavést oficiální facebookovou stránku úřadu. Pro
zachování co největší objektivity bude
stránku spravovat pověřený úředník
úřadu a nezávislý editor.
Chtěla bych Vás všechny co nejsrdečněji jménem rady a úřadu pozvat
na již tradiční rozsvěcení vánočního
stromku na náměstí Hedviky Vilgusové, které se uskuteční v úterý
4. prosince v 17.30 hodin. Věřím, že
bude mnoho příležitostí k diskusi.
Jsem v rámci svých fyzických a časových možností připravena být co
nejvíce otevřená.
Tuto rubriku však nepovažuji
za monopol starosty, a proto bych se
ráda o tento prostor dělila s místostarostou a eventuálně i s dalšími kolegy
z rady městské části.
Vážení spoluobčané, čeká nás velmi složitý úkol, protože spravovat
obec v situaci finančního nedostatku
není jednoduchá věc. Věřím ale, že to
společně s Vaší pomocí a podporou
zvládneme. Děkuji Vám.
Přeji Vám klidné prožití vánočních
svátků a šťastné vkročení do nového roku!
Zorka Starčevičová

Rada městské části
25. 10. rada městské části:
• Schválila organizační změnu úřadu
městské části, ve které ruší „Odbor
kancelář starosty“
• Schválila upravený znak městské
části pro potřeby volejbalového
oddílu
7. 11. rada městské části:
• Předala osvědčení Pavle Fischerové
o tom, že se stala členkou
zastupitelstva MČ
• Souhlasí s objednávkou vozidla
CAS 16 Iveco za nabídkovou cenu
133 400 Kč bez DPH

• Schvaluje příkaz k provedení
inventarizace majetku a závazků
k 31. 12. 2018
14. 11. rada městské části:
• Schvaluje členy komise výstavby
ve složení:
• Pavel Jaroš – předseda komise
• Pavel Vorlíček
• Jan Procházka
• Michal Čtrnáctý
• Klarisa Milerová
• Václav Švec
• Eva Kubelková
• Alexandra Hájková

Zastupitelstvo městské části
1. 11. ustavující jednání zastupitelstva MČ:
• Zvolilo starostkou
paní Zorku Starčevičovou
• Zvolilo místostarostou pana Jiřího Beka
• Zvolilo členy rady, a to Petra Soukupa,
Luboše Palatu a Pavla Jaroše
• Zvolilo předsedou finančního výboru
pana Petra Soukupa

• Zvolilo členy finančního výboru, a to
pana Gabriela, Šafránka, Peffka, Poláka,
Polického a paní Knihu
• Zvolilo členy kontrolního výboru
ve složení Kubelková, Slavomír Jaroš,
Petráčková, Kolovrátková a Raiser
• Stanovilo výši odměny pro neuvolněné
zastupitele

Svoz odpadu během svátků
Informace o průběhu svozu směsného
a tříděného odpadu během vánočních
svátků a na začátku roku 2019
(společnost Pražské služby, a. s.)
Svoz směsného odpadu bude probíhat
následovně:
• ve dnech 21.–31. 12. 2018 svoz
dle normálního svozového
harmonogramu,
• dne 1. 1. 2019 svoz neproběhne
a náhradní svoz bude uskutečněn
v následujících dnech,
• ve dnech 2.–6. 1. 2019 svoz
dle normálního svozového
harmonogramu s případným
časovým posunem max. 1 den.
Svoz tříděného odpadu bude probíhat
následovně:
• ve dnech 21.–31. 12. 2018 svoz
dle normálního svozového
harmonogramu,
• ve dnech 17.–31. 12. 2018 proběhne
mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc),
jinak dle normálního svozového

harmonogramu,
• dne 1. 1. 2019 svoz neproběhne
a náhradní svoz bude uskutečněn
v následujících dnech,
• ve dnech 2.–6. 1. 2019 svoz
dle normálního svozového
harmonogramu s případným
časovým posunem max. 1 den.
Vánoční stromky
Vyhozené odstrojené vánoční stromky
můžete odložit vedle vaší veřejně
přístupné popelnice na směsný
odpad nebo lze stromky odložit
ke kontejnerům na tříděný odpad.
Odložené stromky budou odváženy
v běžných svozových dnech a jejich
odvoz bude probíhat celý
leden a únor.
Děkujeme občanům Klánovic
za dodržování pořádku.
Úřad městské části Praha–Klánovice
Odbor výstavby, dopravy
a životního prostředí
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Změny v MHD od 9. 12.

Slovo šéfredaktora

Vlaky:
Linka S7 bude provozována v trase Český Brod–Beroun
a zpět. Většina vlaků bude vedena dvojitými soupravami,
takže dojde k výraznému navýšení kapacity. Ohledně
časových poloh dojde ve směru z Prahy k posunu o-2
minuty. Spěšné vlaky už od 9. 12. nebudou v Klánovicích
z provozních důvodů zastavovat.
Autobusy:
Vzhledem k maximálnímu využití spojů linky 211 +
391 v ranní špičce, která je kolem 7.hodiny na hranici
kapacity, je zachován spoj linky 211 v 7.04 z Rohožníku
jako posila ke spoji 211 v 7.07 z Rohožníku. Oba spoje
jedou na vlak Os 8818.
Dále je již od 12. 11. zaveden nový spoj na 211 s odjezdem
v 6.54 (čas od prosince) ze Sídl. Rohožník jako posila
k lince 391 s odjezdem v 6.55 (čas od prosince) ze Sídl.
Rohožník. Oba spoje jedou na vlak Os 9314.
Vzhledem k tomu, že v Klánovicích přestávají stavět
spěšné vlaky, spoje linek 212 a 221, co jsou vychýlené
z celodenního taktu kvůli nim, se zarovnají do poloh
s přípoji na osobní vlaky
Jinak na lince 221 dochází pouze k minutovým
posunům, souvisejícím s tím, že vlaky nepojedou
pravidelně v intervalu 15/15, ale 12/18 v jednom a 13/17
ve druhém směru, takže adekvátně se mění i časové
polohy ráno mezi Klánovicemi a nádražím Klánovice.
Filip Drápal
mluvčí organizace ROPID

Milí čtenáři,
právě držíte v ruce letošní poslední číslo Klánovického zpravodaje. Tentokrát je opět trochu více politické – přinášíme rozhovor
s novou paní starostkou Zorkou Starčevičovou. Nezapomínáme
ale ani na opoziční stranu, které rovněž dáváme prostor.
Na své si ale přijdou i ti, kteří hledají něco nepolitického.
Ve zpravodaji najdete například rozhovor s trenérem Martinem
Kolovrátkem, který založil oddíl Junior volejbal Klánovice. O kouzlu
Vánoc nám pak poreferoval nový pan farář Vojtěch Eliáš. A k nové
soše v Klánovicích se pak ve svém textu vrací Petr Kubíček.
Po tomto čísle nás čeká zimní pauza Klánovického zpravodaje, další číslo vyjde až v únoru. Rád bych ještě jednou využil příležitost ke hledání nových členů zpravodaje. V současné
době nás totiž v redakci mnoho není. A o to více si zaslouží přispěvatelé do zpravodaje mé poděkování.
Blíží se nám konec roku a je načase opět trochu rekapitulovat.
Ač se toho kolem nás děje mnoho dobrého, ekonomice se daří
a my Češi se máme objektivně nejlépe v historii, naše společnost
je, zdá se, čím dál více rozdělená. A to platí nejen o Klánovicích,
ale i o celém Česku. Úplně zbytečně si mezi sebou vytváříme bariéry, které ve skutečnosti ani neexistují. A podíváme-li se do zahraničí, situace v mnohých zemích není jiná.
Snažme se tedy v příštím roce hledat na druhých nejen to
špatné, ale i to dobré. Třeba nakonec zjistíme, že máme všichni
podobný cíl a že toho společně dokážeme víc.
Za celou redakci vám přeji krásné a pohodové prožití Vánoc
a co nejvíce štěstí v roce 2019.
Michael Bouška, šéfredaktor KZ
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Téma čísla: Rozhovor s novou starostkou Zorkou Starčevičovou

Na ustavujícím
zastupitelstvu byla
zvolena novou starostkou
Zorka Starčevičová.
Ptali jsme se jí na priority,
stav obce i povolební
vyjednávání.

Foto: Michael Bouška

KZ: Jaké jsou hlavní priority pro vaši
koalici?
Hlavní prioritou je pro nás
transparentnost úřadu. Důležitý je
i rovný přístup pro všechny, protože
není možné, aby pro každého platila
jiná pravidla. V minulosti tomu totiž
tak bylo. Dále bychom rádi něco udělali
s bytovými domy na Slavětínské ulici,

abychom zachovali současný charakter
Klánovic. Jsme si ale vědomi, že jsme
svázáni územním plánem, zároveň
ale chceme v maximální možné míře
používat prostředky, které máme.
KZ: To znamená například co?
Můžeme se proti stavbám nějakým
způsobem postavit a chvíli se proti tomu

bránit. V tuto chvíli si myslím, že se
například můžeme snažit, aby investor
rozměr domu zmenšil. Zkrátka aby jeho
jediným cílem nebylo vytěžit z pozemku
maximum. To se bohužel stalo
u Olympu. Je také potřeba pracovat více
s architektem. V tuto chvíli jsou tady
tři rozdělané domy a budeme se snažit
tomu maximálně bránit. Máme na to
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komisi výstavby, která se tím aktuálně
zabývá.
KZ: Vraťme se zpět k prioritám. Ve svém
programu zmiňujete, že chcete bojovat
proti takzvané Klánovické spojce, tedy
silnici vedoucí z Klánovic k dálnici D11.
Co proti tomu chcete dělat?
Aktuálně se se stavbou začínám
seznamovat a zjistila jsem, že tam
jsou nesrovnalosti. Plány Prahy se
úplně neshodují s plány středních
Čech. Zajímavé je, že projekt financuje
Středočeský kraj, a to i na území Prahy.
KZ: V jaké fázi je vůbec příprava této
stavby?
Aktuálně mají hotový projekt, a stavbu
tak čeká schvalovací kolečko. MÚK
Beranka už má územní rozhodnutí.
KZ: Dále píšete, že chcete úpravou
zeleně podpořit lázeňský charakter
Klánovic. Jak to mám chápat?
Představuji si, a ta představa jde
hlavně od Luboše Palaty a pana
Beka, že se bude například všechno
včas sekat a že bude všechno čisté
a vyhlazené. Další věcí je zklidnění
dopravy. Toho se dá dosáhnout tím,
že ve spolupráci s policií budeme více
apelovat na řidiče, aby dodržovali
pravidla. Na hlavní se občas jezdí až
devadesátikilometrovou rychlostí.
Nechceme ale přidávat další retardéry.
KZ: Co opravy silnic? Plánujete navázat
na tempo z minula?
Ano, zasadíme se o to. Těch silnic, které
potřebují opravu, už naštěstí není tolik.
Nicméně je to jedna z našich priorit.
KZ: V koaliční smlouvě dále slibujete
racionalizaci hospodaření. Co to
znamená? Budete šetřit?
Petr Soukup měl například rozpočet
jedenáct milionů korun a opravdu
šetřil, jak jen mohl. Současný
rozpočet je přes dvacet milionů.
Chceme šetřit třeba tím, že si
budeme co nejvíce věcí dělat sami
a nebudeme je zadávat firmám. Uvedu
příklad – za studii na parkování
u nádraží dala městská část 425 000
korun. Problém je ale v tom, že
pozemek, na kterém mělo parkoviště
vyrůst, nepatří Klánovicím, ale
magistrátu. Jeden z jeho odborů řekl,
že je pozemek naprosto nevhodný pro
parkoviště, a my jsme úplně zbytečně
vyhodili peníze.
KZ: Ve smlouvě také slibujete udělat
audit dosavadní činnosti úřadu. Už jste
ho zadali?
Pracujeme na tom. V současné době
ale nemáme na audit peníze. Sháníme
proto lidi, kteří nejsou tak drazí.
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KZ: Nemáte peníze?
Bohužel, přístavba školy byla
financována z několika zdrojů
a jedním z nich byly evropské peníze.
Tato dotace měla být ukončena
k 31. 10., ale bohužel to nenastalo. Podle
mě to měl někdo lépe sledovat. Naše
smlouva s magistrátem byla taková,
že všechno dostaneme zálohově, ale
kvůli špatné správě došlo k tomu, že
jsme dotaci nedostali zálohově předem.
V tuto chvíli víme, kolik škola stála
celkem, ale nevíme, kolik stála nás.
Dodnes ani nebyly podány všechny
uznatelné náklady. Ve škole tak jsou
naše peníze, které by se nám měly
vrátit. Teď jsme tedy bez peněz.
KZ: A kdy se peníze vrátí?
Magistrát slíbil, že nám část vyplatí
na začátku prosince. Pak by se měla
vyplatit další část.
KZ: Dříve jste tvrdila, že měl pan Polák
i pan Horníček štěstí, že se primátorka
rozhodla více investovat do okrajových
částí Prahy. Bude podle vašich slov
šťastné období dále pokračovat?
Nemám signály, že by tomu mělo
být do budoucna jinak. Ale upřímně,
pokud chce vedení Prahy vybudovat
to, co má v plánech, tak samozřejmě
bude muset někde škrtat. Malé části
měly výhodu v tom, že se spojily
a měly silnou lobby. Klánovice dostaly
neskutečné peníze. Ale na druhou
stranu Běchovice měly třikrát tolik.
KZ: Máte ale trochu výhodu
v podobě primátora z Pirátské
strany pana Hřiba. Myslíte, že to
může Klánovicím pomoci?
Nepředstavuji si lobbismus v tom
smyslu, že někdo za někým dojde
a nějak se potají dohodne. Věřím
v jasně nastavená pravidla, ze kterých
můžeme profitovat.
KZ: Jste starostka na plný úvazek.
Budete mít asistentku?
Rada na posledním zasedání toto místo
zrušila. Asistentka dala výpověď. Nebyla
to už tedy naše starost.
KZ: Vy jste opakovaně asistentku
kritizovala. Proč?
Kritizovala jsem to, že když pan
Polák nastoupil, tak říkal, že nebude
uvolněným starostou. Tvrdil, že to
je výhoda a že Klánovice ušetří. Tím
nás uvedl v omyl. Asistentka sama
o sobě není minus. Pan starosta byl
neuvolněný, tím pádem tady netrávil
tolik času. Vznikla tu navíc i další
pozice – referentka pod odborem
výstavby. Ta tady zůstává i nadále.
KZ: Přejděme nyní k jinému tématu,

a tím jsou povolební vyjednávání.
Jak vlastně vypadala?
Vyjednávání probíhala ve dvou táborech.
Na straně ODS a u nás. Protože jsem
zažila už v minulosti dvoje vyjednávání,
z mého pohledu mě neskutečně
překvapilo, že byla v naprostém klidu,
otevřená a bez handlování. Sešli jsme se
a naše představy byly relativně podobné.
Nenarazili jsme v podstatě na žádný
rozpor. Každý měl jen jiné priority. Naši
koalici si představuji tak, že tam máme
strany, které mají své představy a já
se ničím velkým sama zabývat nebudu
a budu to spíše zastřešovat.
KZ: Vaši koalici tvoří tři strany.
Nebojíte se trochu toho, že bude
křehká?
Nebojím se, že by byla křehčí než
jakákoli jiná koalice. Každý je sice
na nějaké kandidátce, ale navzájem
se známe. Často má člověk blíž
k někomu z jiné strany.
KZ: Jak byste zhodnotila ustavující
jednání zastupitelstva?
Upřímně jsem to čekala horší. Je mi
líto, jak se zachoval minulý starosta
s tajemníkem k paní Bubeníkové, která
si chtěla včas zjistit, jakým způsobem
bude volba probíhat. Byla ujištěna, že
je všechno připraveno, ale nakonec to
byl nesmírný chaos. Když jsem byla
na ustavujícím zasedání magistrátu,
vypadalo to tam úplně jinak. To,
jak probíhá volba, není nikde dáno,
můžeme si rozhodnout sami, jakým
způsobem to bude. Bylo by korektní,
aby nás ten, kdo zasedání připravuje,
informoval, jakým způsobem to bude
probíhat. Třeba na magistrátu paní
Krnáčová krásně volbou provedla
a všechny kroky vysvětlovala.
KZ: Na druhou stranu paní
Bubeníková zrovna nevypadala
připraveně a občas tápala.
Neměli jsme vůbec řečeno, podle čeho
se bude volba řídit. Ta volba mohla být
provedena jakýmkoli způsobem. Nikde
to není dané. Paní Bubeníková přišla
na úřad, ale oni ji nechali v tom, že je
všechno připravené. To, co tam dělal
pan Polák, bylo ponižování. Místo toho
mohl jasně říci, co tam bude, případně
si s nimi sednout.
KZ: Vy jste tam požadovali, aby
zasedání zastupitelstva vedl jeho
nejstarší člen. Proč?
Chtěli jsme eliminovat fámu, která se
šířila, konkrétně to, že by mohlo být
zastupitelstvo předčasně rozpuštěno.
Pan Polák tam dělal výklad o tom, že to
není možné, ale nedočetl ho do konce.
Otázky pokládal Michael Bouška
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Rozhovor s Ferdinandem Polákem

Na účtech Klánovic jsme nechali přes osm milionů, říká bývalý starosta Polák

Klánovický zpravodaj dal prostor
i opoziční ODS. V rozhovoru jsme se ptali
na stav financí, dopravy nebo na ustavující zastupitelstvo. Na otázky odpovídal
bývalý starosta Ferdinand Polák.
KZ: V jakém stavu jsou finance
naší městské části?
Vím o stavu ke 13. listopadu,
kdy na účtu vedlejší hospodářské
činnosti byly přes čtyři miliony korun a na běžném účtu také přes čtyři
miliony. Klánovice měly tak na obou
účtech přes osm milionů. Dalších více
než sedm a půl milionu přijde v prosinci
v rámci vyúčtování dotace na přístavbu
školy. Odmítám a uráží mě tvrzení paní
Starčevičové v minulém Klánovickém
zpravodaji o tom, že je kasa prázdná.
KZ: Co přístavba školy? Z jakých
zdrojů byla financována?
Přístavba základní školy byla financována z více zdrojů. Kromě peněz naší městské části, které byly minoritní, byla stavba
financována z prostředků magistrátu
a částečně i evropských peněz. Ty právě
budou proplaceny zpětně. Mám informace z magistrátu, že je všechno v pořádku,
a že by peníze měly na začátku prosince
přijít. Nás to nijak neomezuje a v žádném
případě nejsme v platební neschopnosti.
KZ: Nová paní starostka je uvolněná,
tedy je zaměstnaná na plný úvazek. Vy
jste byl neuvolněný starosta s tím, že jste
si najal asistentku. Neznamená to ale
ve finále, že to vyšlo městskou část dráž?
Ne, náklady městské části na mě
i s asistentkou byly celkově nižší, než
jsou na současnou starostku. I když

jsem to dělal v podstatě na plný úvazek,
dostával jsem šedesát procent mzdy. Z té
nejsou odvody, tak to stálo městskou
část zhruba polovinu. Později jsem přijal
asistentku, která měla nastavený úvazek
tak, aby v součtu nezaplatila městská část
víc, než kdyby mi platila plnou výši mzdy.
KZ: Vy jste ale ještě k tomu přijal
referenta na odbor výstavby?
Udělal jsem restrukturalizaci úřadu,
kdy jsme mj. z odboru výstavby udělali
odbor výstavby, dopravy a životního
prostředí, do kterého jsme přijali jednu
referentku navíc. Za tím si stojím, protože jsem přesvědčen, že se to zvýšením
odvedené práce na mnoha projektech
městské části bohatě vyplatilo.
KZ: Nechali jste udělat studii
o parkování u nádraží.
Co je obsahem této studie?
Celý projekt je rozdělen do čtyř fází.
Po každé fázi mohou Klánovice říci,
že končí. První část je v uvozovkách
studie proveditelnosti. Ta říká, jestli je
na tomto místě vůbec možné postavit
parkoviště, co by to obnášelo a kolik
by se tam vešlo aut. Tato první část je
hotová a odevzdaná na odboru výstavby,
dopravy a životního prostředí. Řekli
jsme, že tam chceme maximálně sto padesát aut, i kdyby se jich tam vešlo víc.
Chtěli jsme zachovat zelený charakter
a ponechat vzrostlé stromy.
KZ: Současná starostka ale
namítá, že nechat vytvořit studii
byly vyhozené peníze.
To zásadně odmítám. Studie podrobně a objektivně mapuje, co se má
udělat a za jakých podmínek tam mohou
parkovací místa být. Je jen na dalším politickém rozhodnutí, jestli do toho někdo
půjde či nikoli. To já zcela respektuji. Studie obsahuje podrobnou dendrologickou,
dopravní i hlukovou studii. Podle mě jsou
to velmi dobře investované peníze.
KZ: Neznamenalo by ale parkoviště
pro Klánovice více projíždějících aut?
Ne, cílem je jen přesunutí aut z ulic,
kde by nově platil zákaz stání. Dokonce
by šla na část parkoviště dát závora, takže bychom tam mohli zajistit parkování
občanům Klánovic.
KZ: A nebylo by spíše řešením
posílit MHD?
Parkování u nádraží samozřejmě

nevyřeší jen jedno opatření. Dalšími
kroky je právě posílení veřejné dopravy
nebo podpora cyklistů. Na MHD mohou
Klánovice spolupracovat s ROPIDem,
což se nám dařilo. Minibus může jezdit
třeba o víkendu. To je mimochodem
v plánu v příštím roce. V minulosti
jsme už vyjednali prodloužení provozu
do večerních hodin. Je tam také předjednaná změna trasy, kdy bude minibus
zajíždět až do ulice Jeníkovická.
KZ: Nejsou ale problémem také lidé
dojíždějící z okolních obcí?
Ano, ROPID nemá problém udělat
novou autobusovou linku. Problém je ale
v tom, že neexistuje legislativní možnost,
jak z prostředků hlavního města financovat dopravu do středních Čech.
KZ: A Praha by na to dala peníze?
Ano. Oni řekli – domluvte se se
Středočeským krajem a my to zaplatíme
až k hranici Prahy. Šestajovice a Jirny na to ale nemají prostředky a pro
Středočeský kraj to není priorita.
KZ: Vraťme se zpět k politice. Jak byste zhodnotil ustavující zastupitelstvo?
Překvapila mě neznalost zákona
o hlavním městě Praze a procesních
záležitostí, a to hlavně u nové starostky a předsedkyně volební komise
paní Bubeníkové.
KZ: Podle paní starostky byla paní
Bubeníková před ustavujícím zasedáním zastupitelstva za vámi a panem
tajemníkem. Prý jste ji ujistili, že je
všechno připraveno, ale během hlasování nakonec například hlasovací
lístky připraveny nebyly.
To opět není pravda, nikdo za mnou
nebyl. Paní Bubeníkovou jsem poprvé
viděl až na jednání zastupitelstva.
Nicméně všechno včetně hlasovacích
lístků bylo úřadem připraveno. Je
ale potřeba, aby ty volby někdo vedl.
Je pouze na volební komisi, jestli
volební lístky dopředu vytiskne, nebo
se rozhodne, že na ně jméno bude
psát ručně až sám hlasující. Tajemník
přece ani nemůže dopředu vědět, kdo
bude v jaké volbě kandidovat. Jak by
tedy mohl lístky dopředu vytisknout?
Předsedkyně volební komise neuměla
udělat ani základní procesní věci.
Otázky pokládal
Michael Bouška
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Studie o parkování u nádraží

Výkres uvažovaného parkoviště.
Vizualizace: Sweco Hydroprojekt a.s.

V září dokončila firma Sweco
Hydroprojekt první fázi studie,
která prověřuje možnost parkování
u nádraží. Tato studie je zmíněna v obou
předchozích rozhovorech v Klánovickém
zpravodaji. Co ale obsahuje?
Cílem této první fáze studie
bylo zmapovat současnou situaci
a následně navrhnout řešení
parkování v okolí nádraží. Projekt
navrhuje tři varianty, které se liší
počtem parkovacích míst (91 až
115) a také množstvím zachovalých
stromů. Podle studie také není cílem
zvýšit počet parkovacích míst, ale
spíše přesunout auta, která parkují
různě po ulicích, na parkoviště.
Všechny varianty předpokládají vjezd

od prostoru před nádražní budovou.
V místě byl také proveden podrobný
dendrologický průzkum. Ten mapuje
doslova strom po stromě. Rozlišuje,
které dřeviny by měly být zachovány,
případně které odstraněny.
Projekt řeší i odvodnění, aby
parkoviště nepředstavovalo ekologickou
zátěž pro povrchové a podpovrchové
vody. Díky výsadbě nové zeleně
nepředpokládá projekt negativní vliv
produkovaný vozidly.
Parkoviště by bylo podle této
studie zpoplatněné. Počítá se také se
zpoplatněním dalších parkovišť v okolí
nádraží. V ulici Slavětínská je navrženo
parkoviště typu K+R, tedy parkoviště
na krátkodobé stání, například za účelem

vyzvednutí příbuzných od vlaku.
Součástí projektu je restrikce
parkování v okolních ulicích. I zde
existuje několik variant. Zjednodušeně
jde o to, jak daleko od nádraží budou
tato omezení platit.
Poslední součástí projektu je hluková
studie. Podle té nebude překročena
hodnota hygienického limitu vlivem
vymýcení části stromů. Součástí je
i modelace, jakým způsobem by se
změnila hluková zátěž v případě, že by
došlo na zvýšení protihlukové stěny
o jeden metr. Právě zvýšení protihlukové
stěny by mělo nahradit současnou
schopnost stromů absorbovat hluk.
(mb)

Fakta o hospodaření Klánovic
V reakci na tvrzení paní Zorky
Starčevičové v minulém čísle KZ
o tom, že „s jistotou víme, že obecní
pokladna je celkem prázdná“ si dovoluji
uvést věc na pravou míru. Fakta jsou

následující: Naše MČ měla v listopadu
2018 na účtu vedlejší hospodářské
činnosti 4 052 369Kč a v hlavní činnosti
4 076 092 Kč. V prosinci dorazí dalších
7 600 000 Kč na námi již zaplacenou

dostavbu školy. Hospodaření Klánovic se
tedy nachází, včetně plánovaných výdajů
do konce roku, v milionových přebytcích.
Jana Martinová,
Klára Svobodová, Robert Zoulík
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Hydepark

Poděkování
Rád bych využil této první
povolební možnosti publikovat
příspěvek v KZ především k velkému
poděkování všem občanům Klánovic,
kteří se nedali ovlivnit masivní
negativní kampaní a dali svůj hlas
kandidátce ODS. Bylo vás bezmála
40 %, což je velmi dobrý výsledek a já
osobně si ho velice vážím. Povolební

vývoj však ukázal tak obrovské
osobní antipatie k panu Polákovi,
že nakonec vznikla koalice všichni
proti Polákovi. Zvláštní poděkování
si zaslouží Jindřich Lukáš, který se
odmítl honu na Poláka zúčastnit
a složil mandát. V pondělí 19. 11.
zasedala stavební komise, kdo jsou
jejími členy, se nikde nedozvíme.

Na webu MČ je k dnešnímu dni tato
věta: „Komise rady městské části
nebyly doposud radními pro období
2018–2022 jmenovány.“ ODS nebyla
vůbec oficiálně oslovena s možností
nominovat své zástupce do žádné
komise. Transparentnost, jak má být.
Hezké a klidné Vánoce všem!
Petr Šafránek

Vážení spoluobčané,
kdo se zúčastnil 1. listopadu
ustanovujícího zasedání
Zastupitelstva MČ Praha–Klánovice,
pochopil, proč s panem Polákem,
lídrem místní ODS, nikdo nechtěl
jít do koalice, a on tak zůstal sám
v opozici. Taková směs arogance
a bezohlednosti, kterou předvedl, je
opravdu nedůstojná člověka se třemi

tituly u jména. Ale jak dobře všichni
víme „pýcha předchází pád“, a tak
teď bude mít pan Polák dostatek času
na to, aby se s neúspěchem vnitřně
vyrovnal a doufejme, že u něho
převládne pozitivní energie, kterou
využije v rámci konstruktivní
práce v opozici.
Já jsem nový zastupitel, politický
nováček, který se ale učí velmi

rychle. Mé schopnosti a mnohaleté
zkušenosti z Ministerstva životního
prostředí a ČIŽP nejlépe uplatním
v Komisi pro životní prostředí.
Navíc umím psát a koordinovat
projekty z Operačních programů,
tak se zaměřím i na získání dalších
finančních dotací.
Zdeňka Bubeníková

Nejsme nepřátelé, byť to někdo
tvrdí. Ve volbách získala ODS 40 %
hlasů. Je to závazek k našim voličům.
I když jsme skončili v opozici, díky
vývoji při dojednávání koalic, jsme
připraveni poskytovat kvalitní
zpětnou vazbu pro vládnoucí koalici.
Budeme přispívat dobrými řešeními
pro projekty, které naši městskou

část v tomto volebním období čekají,
a dobrá řešení ze strany koalice
budeme podporovat. Rozumná koalice
vítá rozumnou opozici, protože ví,
že v demokracii to jsou dvě složky
vládnutí, které z principu nejsou
nepřátelské, ale jedna druhou
potřebuje. Kdo dělá z druhé strany
nepřátele, roli opozice nepochopil

– ať již sám je součástí koalice, nebo
opozice. To, že máme protinázor,
z nás ještě nedělá protivníky. Já
osobně se budu nadále podílet
na akcích pro klánovické občany jako
doposud a budu se aktivně zapojovat
do práce v kontrolním výboru, kam
jsem byl zvolen.
Slavomír Jaroš (ODS)

Ohlédnutí za komunálními volbami
Když jsem byl osloven šéfredaktorem
k článku do hydeparku, dlouho jsem
zvažoval, co napsat. Nakonec jsem se
rozhodl vrátit se ještě ke komunálním
volbám 2018. Nejprve bych chtěl
poděkovat všem voličům, kterým
není jedno, co se v Klánovicích děje,
což vyjádřili svou účastí ve volbách,
a zároveň poděkovat těm, kteří dali

hlas našemu uskupení. Po skončení
voleb jsme začali vyjednávat se všemi
uskupeními. Vyjednávání byla složitější
než před čtyřmi lety. Můj záměr byl
zapojit do vlády co nejvíce subjektů,
bohužel tento model nešel z pozice
ostatních uskupení naplnit. Nakonec
po dlouhém zvažování všech pro
a proti jsme se rozhodli pro trojkoalici

se STAN a Časem. Nebráníme se
konstruktivní spolupráci i s „opozicí“,
ale odmítám tvrzení, že jsme vytvořili
„truckoalici“. Proč vyjednávání dopadla
tak, jak dopadla, by si měly zhodnotit
vyjednávací týmy.
Přeji Vám klidné prožití svátků
vánočních a vše dobré v novém roce 2019.
Pavel Jaroš

Z dopisů redakci

My dříve narození jsme nenapravitelní. Důvěřujeme
Na jaře jsem si naschvál udělal novou anténu,
jednoduchou „s vajíčkem“ – prostě báječnou. Schody
nejsou mým šálkem kávy. Před měsícem jsem si nechal
udělat anténní svod do přízemí.
Řemeslník si půjčil klíče od vikýře, aby zkontroloval

anténu. Zřejmě uznal, že moderní anténa mi nesluší
a mám opět retro. Na cenu se neptejte!
Cituji z písně: „ Já to nevěděl, jako starej v... jsem naletěl.
P. S. Na změnu mě upozornil kolemjdoucí.
S. H.
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Zprávy z MČ

Místní organizace STP Klánovice informuje:
Začátkem listopadu jsme podnikli
poslední podzimní výlet – do Kerska.
Do Hájenky na oběd jsme se
nedostali, měli dovolenou, a tak jsme
se alespoň trochu zdravě prošli až
k Prameni, kde nás oběd nezklamal.
Při zpáteční cestě po sluníčku
jsme se stavili v ateliéru pana Kuby,
nakoupili různé malé dárky pod
stromeček a v pohodě jsme dojeli
MHD domů.
V polovině listopadu nás v Klubu
navštívil Ing. Herman, tajemník MÚ,

zodpověděl různé dotazy, beseda
proběhla velice příjemně, a tak se
všichni těšíme na jeho další návštěvu.
Nyní před sebou máme ještě pár
pondělních cvičení, končíme cca
v polovině prosince, jinak stále
pokračují pravidelné čtvrtky / až
do silvestra/.
Všem našim členům přejeme hezké
klidné Vánoce a uvidíme se hned
zkraje ledna 2019.
za výbor MO STP
Olga Paplhamová

Sada tašek na třídění odpadu v domácnosti
V souvislosti s podporou třídění
odpadu v jednotlivých domácnostech
Magistrát hlavního města Prahy
poskytl sadu tašek na tříděný odpad.
Jedná se o sadu čtyř tašek barevně
rozlišených na sklo, papír, plasty
a nápojové kartony. Rozměry jedné
tašky jsou 25 x 25 x 39 cm. Tašky
umožňují uložení tříděného odpadu
v domácnosti i následné odnesení
do kontejneru. Jsou vyrobené
z omyvatelného recyklovaného
materiálu, lze je tedy používat
opakovaně.
Sadu tašek si mohou vyzvednout

občané s trvalým pobytem v městské
části Praha–Klánovice zdarma
na úřadě městské části od 1. 12. 2018
v úředních hodinách, tj. po, st
8.00–12.00, 14.00–18.00. Sadu tašek
bude občanům přidělovat paní Alena
Janoušková, odbor správní v počtu
jedné sady na domácnost. Tašky jsou
k dispozici v omezeném počtu.
Děkujeme občanům za aktivní
přístup při třídění odpadu.
ÚMČ Praha–Klánovice
Odbor výstavby, dopravy
a životního prostředí

Jubilanti
PROSINEC 2018
Jan Eliáš
Marie Samešová
Dagmar Školníková
Maria Procházková
Sonja Vyšatová
Dagmar Hrabánková
Ivanka Fronová
Franz Weinmann
Vlasta Němcová
Miroslav Houžvička
Ilona Pejsarová
Hanna Petroušková
Jaroslava Kašíková
Všem oslavencům gratulujeme!

Foto: Magdaléna Jandová
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Sport

Junior Volejbal
Klánovice
Od letošního září se rozrostla nabídka
sportovních volnočasových aktivit
v Klánovicích o dětskou volejbalovou
přípravku. Tento oddíl, který nese
název Junior volejbal Klánovice, založili
manželé Alena a Martin Kolovrátkovi.
Na to, co je vedlo k založení oddílu, kde
trénují a pro koho je tato přípravka
určena, jsem se ptal trenéra Martina
Kolovrátka, bývalého dlouholetého
hráče druhé volejbalové ligy.
Proč jsi se rozhodl založit
volejbalovou přípravku?
V Klánovicích se volejbalu věnuje
hodně dospělých, ale pro děti zde
tato forma sportovního vyžití chyběla.
Volejbal je jedním z mála týmových
sportů, který je bezkontaktní. Faul
ve volejbale neexistuje stejně tak
jako tvrdá hra tělo na tělo. A z tohoto
důvodu by podle nás byla škoda, kdyby
tady menší děti možnost hrát volejbal
neměly. Děti se s námi učí používat
míč, koordinovat pohyb těla, ale
zejména férové a týmové hře.
Pro koho je tato přípravka určena
a kde trénujete?
Přípravka je určena pro kluky
a holky ve věku od šesti do jedenácti
let. Trénujeme vždy v úterý
od šestnácti hodin v tělocvičně
Beseda a ve čtvrtek ve stejném
čase v Hale Starosty Hanzala. Děti
jsou podle věku rozděleny do dvou
skupin. Tréninky mladších dětí jsou
zaměřeny na obecnou pohybovou
průpravu a hru s míčem. Starší se již
učí základy volejbalu, které s nimi
budeme nadále rozvíjet.

Jaká je kapacita vaší přípravky?
Zpočátku to vypadalo, že nebude
k dispozici tělocvična v odpoledních
hodinách, o které je v hale velký
zájem. Nakonec jsme ve spolupráci
s panem starostou Polákem našli
řešení, které nám umožnilo přípravku
zahájit. Počáteční zájem rodičů byl
nad naše očekávání. Bohužel jsme
museli některé zájemce i odmítnout
z kapacitních důvodů. V současné době
na každý trénink chodí šestnáct až
osmnáct dětí. Trénink vedeme vždy
ve dvou společně s naším dobrým
kamarádem a volejbalovým nadšencem
Pavlem Doubkem, takže je dost
prostoru se dětem věnovat tak, jak
jsme si na začátku představovali.
Jaké máte plány s přípravkou
do budoucna?
Plány jsou ambiciózní, rádi bychom
v budoucnu dále pokračovali jako
volejbalový klub, který bude mít stabilní
místo v žákovských a dorosteneckých
soutěžích Českého volejbalového svazu.
Vstupní bránou do volejbalových soutěží

pro nejmenší je Barevný volejbal, který
je dobře organizován ČVS. Největším
úspěchem pro nás bude, pokud děti
získají pozitivní vztah k volejbalu a naučí
se týmové spolupráci. Dětem, které
budou chtít ve volejbale pokračovat
na vyšší úrovni, bychom rádi pomohli
k nalezení vhodného klubu. Věřím, že
se již brzy budeme moci pochlubit
našimi prvními volejbalovými
úspěchy a přispějeme tak k propagaci
dobrého jména Klánovic.
Popřejme těmto mladým sportovcům
hodně vytrvalosti a úspěchů v jejich
snažení, protože začátky bývají mnohdy
krušné a cesta k úspěchu je strmá
a klikatá. Je též potřeba ocenit přístup
manželů Kolovrátkových, kteří se
rozhodli věnovat svůj čas a zkušenosti
mladé generaci našich potomků.
V tuto chvíli asi není důležité, jestli
nám zde v naší přípravce vyrostou
noví reprezentanti, protože i aktivní
rekreační sportovci jsou v naší
přetechnizované době úspěchem.
Otázky pokládal: Slavomír Jaroš
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Nejúspěšnější sezona klánovických nadějí
Po letech tvrdé práce se podařilo

nasbírala 25 bodů a skončila na

děti z klánovických kurtů dostat mezi

25. místě v republice ve svém ročníku

nejlepší v Praze a celé České republice.

a Lucie Chlubnová (2008), která

Na celostátních turnajích Českého

vybojovala 15 bodů a ve svém ročníku

tenisového svazu se v letošním roce

byla na 23. místě celostátního žebříčku.

pokoušelo získat body do žebříčku

V kategorii mladší žáci dosáhl úžasného

mnoho našich hráčů. Nejlepší výsledky

umístění Daniel Rat (2008) s 20 body

mají hráči v kategorii mladších žáků

a skvělým 26. místem na celostátním

(10–12 let). Tento rok se k nim přidají

žebříčku ve svém ročníku.

děti z velmi silného ročníku 2009

O závodní tenis je v našem klubu čím dál

a v mladších žácích bude v našem

větší zájem. Zásluhu na tom má i trenérský

oddíle velmi silná konkurence, která je

tým sestavený výhradně z bývalých

základem pro úspěšný klub.

velmi dobrých hráčů, kteří ambiciózním

Nejlepšího umístění a skvělý úspěch

dětem dokážou předat cenné zkušenost

měla v letošní sezoně hráčka Ellen

v přípravě na turnaje. Jsme velmi rádi,

Katzerová (2007), která uhrála 35 bodů

že úroveň klánovických hráčů jde každým

a skončila na skvělém 8. místě v Praze

rokem nahoru a už se těšíme na příští

a 11. místě v celé České republice

sezonu. Držíme všem palce a doufáme,

ve svém ročníku. Další skvělý výsledek

že se budou i nadále zlepšovat.

měla Elen Hladká (2007), která

Filip Laža

Přehled všech závodních hráčů
Tenisu Klánovice a jejich výsledky:
Mladší žáci:
- Rat Daniel – 20 bodů
- Hromek Adrian – 15 bodů
- Hromek Patrik – 12 bodů
- Vedral Tomáš – 9 bodů
- Marci Artemij – 4 body
- Repčík Vincent – 4 body
- Machalický Jan – 3 body
Mladší žákyně:
- Katzerová Ellen – 35 bodů
- Hladká Elen – 25 bodů
- Dostálová Lucie – 15 bodů
- Chlubnová Lucie – 15 bodů
- Exnerová Ella – 6 bodů
- Vrbová Natálie – 4 body
Starší žáci:
- Rat Adam – 12 bodů
Dorostenci:
- Novák Vojtěch – 6 bodů
- Dostálová Markéta – 6 bodů
- Chlubnová Eliška – 3 body
Dospělí:
- Nováková Kateřina – 4 body

Foto: Filip Laža
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Zprávy z oddílu STOPA

Foto: David Trojan

Táborem v Kunžaku jsme zakončili
minulý stopácký rok. Tentokrát jsme
strávili začátek prázdnin v České
Kanadě – v Kunžaku; putovali jsme
na Yukon, vyměřovali claimy a hledali
zlato. Zkrátka propukla zlatá horečka.
Nový školní rok jsme zahájili
v hojném počtu, těší nás velký zájem
nováčků o naši činnost. V září jsme
kromě klasických schůzek podnikli
se staršími výpravu na Sraz oddílů
s tématem Kytice a mladší nás úspěšně
reprezentovali na přírodovědné soutěži
Zelená stezka v Šárce. 7. 10. jsme pak
uskutečnili pro nejmenší děti akci
Les plný zvířátek. Jedná se o tradiční
přírodovědnou a ekologickou soutěž
pro převážně předškolní děti. Letošní
pěkné počasí přilákalo na akci zhruba
180 malých účastníků. Z naší strany
akci připravoval celý oddíl (zhruba 30
dětí a dospělých).
V říjnu nás Libuše s Přemyslem

zavedli do Českého středohoří,
do Opárenského mlýna, kde jsme
kromě her a výletu zvládli také pečení
placek na peci. Listopadová výprava
nás zavede do Sedmihorek, a celý
oddíl se tak přesune do cirkusu.
Poslední letošní výprava na začátku
prosince bude trochu více poznávací
– projdeme si Staré Město pražské.
Široká základna oddílu nám
umožnila od října rozjet družinovou
oddílovou činnost, což se nám již
po měsíci osvědčilo. Mnohem více
se díky tomu daří spojovat kolektiv
mladších se staršími instruktory,
kterým patří za jejich pomoc velký dík.
Závěrem bych rád poděkoval Petrovi
a Marušce Macháčovým, kteří Stopu
založili, vychovali a více než třicet let
vedli a pod jejichž vedením jsme i my
vyrůstali. Na říjnové oddílové schůzi
se rozhodli k předání části povinností
spojených s vedením oddílu a práci

s dětmi, což ale neznamená, že by nad
Stopou dále nedrželi svá ochranná
křídla a nebyli nám oporou a pomocí.
Jim patří náš největší dík.
Snažíme se pro děti připravovat
pestrou činnost, na vše jsou ale
potřeba prostředky, které zpřístupní
naše akce i dětem ze sociálně
slabších rodin. Proto děkujeme touto
cestou našim sponzorům, bez jejichž
pomoci bychom nemohli připravovat
tak rozmanitou činnost pro všechny
děti, které mají zájem pracovat
v oddíle. Jedná se o městskou část
Praha–Klánovice dále pak o pana
Michala Voráčka, který nám již
od roku 1995 sponzoruje údržbu
naučné stezky Klánovickým lesem
a též přispívá na činnost dětského
oddílu. Finanční prostředky
na činnost získáváme i od Magistrátu
hl. města Prahy a MŠMT.
David Trojan, hlavní vedoucí
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Kultura

Ještě pár slov k nové soše před školou
Za organizátora Sochání pro Hedviku děkuji všem, kteří
pomohli vzniku, instalaci i odhalení nové sochy HMOTA
– ZRCADLENÍ – ENERGIE. Zvláště bych chtěl poděkovat
autorovi sochy panu Milanu Kuzicovi za krásné dílo.
Každá nová socha přináší nové a také opakované diskuse,
náměty a dotazy, na něž je nezbytné pečlivě odpovídat.
Za zvláště citlivé je téma statického zajištění sochy. Pro
mnoho lidí z Klánovic se jeví obdobně nepochopitelné
umístění sochy před školou.
Pokusím se nyní co nejzřetelněji zodpovědět otázku,
proč je socha na počest paní Hedviky Vilgusové
umístěna tam, kde nyní stojí. Podívejte se prosím
do mapy Klánovic a seznáte, že celý prostor před školou
se již několik let nazývá náměstí Hedviky Vilgusové. Je
třeba klást řečnickou otázku, kam tedy sochu na její
počest umístit? Někteří lidé se rovněž domnívají, že
prostor před školou je jakési veřejné hřiště, kde je
možné dělat cokoli. Není to hřiště. Je to plocha veřejné
zeleně s parkovou úpravou, ke které patří například
i sochy. Dětské hřiště se nachází na druhé straně
v menší části náměstí směrem k „bytovkám“.
STATIKA. Socha na první pohled balancuje na hranici
přírodních zákonů a její hmota vyvolává zájem i přirozený
respekt. Přesto je 100 % bezpečná. Nejde ani o dnes
moderní „stone balancing“. Základem řešení je betonový
základ o objemu cca 1m3 , jehož hmota je pod rostlým
terénem (cca 10 cm). K základu je přikotven zámečnický
prvek s kotvicím „trnem“ (spojující základ a tělo
sochy), do kterého je socha usazena. Trn ústí do „těla“
sochy zespodu a zajišťuje nemožnost vyvrácení sochy
povětrnostními vlivy, dotykem, lidským tlakem apod.
Prvek navrhoval sám autor pan Milan Kuzica, který
má s bezpečným usazením soch velké zkušenosti ze
svých četných instalací (viz. Štěpnice a park v Dolních
Počernicích apod…). Na základu tedy sedí spodní část
sochy (z kamene pískovce) o hmotnosti cca 800 kg.
Do pískovcové části sochy (shora) je do hloubky 50 cm
vertikálně umístěná kotvicí nereznoucí ocelová tyč
o průměru 3cm, která nese horní část sochy. Taková tyč
je schopna unést „automobil“! Zde však nese úplně jiné
těleso. Jaké? Vizuálně se jedná o protikus části dolního
kamene. To ano… ale o hmotnosti cca 10 kg! Zázrak
přírody? NE! Jen technologie. Vrchní část kamene pan
Kuzica naskenoval 3D skenerem. Dle 3D skenu poté vytiskl
základ pro formu na 3D tiskárně, vytvořil formu a formu
vyplnil pryskyřičnou epoxidovou hmotou včetně kotvicí
tyče s dalším systémem přivařených ocelových „větví“,
které vedou od kotvicí tyče všemi směry do těla horní,
epoxidové části sochy (protikusu).
Každopádně není dobré uvažovat o jakékoli soše
jako o hracím prvku. Každý by se měl chovat k sochám
s respektem a neměl by dovolit nikomu, a zvláště ne
vlastním dětem, aby po sochách šplhaly.
ESTETIKA a POSELSTVÍ. Je naprosto normální, že

názory na estetiku jakéhokoli výtvoru se různí. Líbí
/nelíbí. Socha nese určité poselství, které můžeme hledat
jejím zkoumáním, nebo si můžeme nechat napovědět
od autorů. Osobně patřím k lidem, kteří potřebují trošku
napovědět. Více případně na facebooku „Klánovické
sochy“ nebo v minulém KZ.
Petr Kubíček, Klánovické fórum

Na fotce můžete vidět
linii pozemského
života na boční
hraně kamene, která
zaniká v ostrém
předělu, avšak poté
zrcadlově pokračuje
v nadpozemském
prostoru až
do pozlacené
zaoblené plochy
komunikující
s nebem, vesmírem
nebo s čímkoli, co si
umíte představit…
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Hasiči informují
Adventní čas
V adventním čase si mnozí z nás
zpříjemní večer zapálením svíčky.
Pokud si doma svíčku zapálíte,
dbejte na to, abyste nikdy neopustili
byt či dům, dokud svíčky nedohoří.
Svíčky umisťujeme v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů.
Rozhodně je nedáváme k oknům
do průvanu, blízko záclon a do těsné
blízkosti sedaček či jiných textilií.
V každém případě by svíčka měla
být umístěna na stabilní nehořlavé
podložce. Pamatujte, že adventní
věnec se svíčkami, které nejsou
opatřeny nehořlavou podložkou
bránící kontaktu s věncem, je
určen pouze k dekoraci a v žádném
případě bychom je neměli zapalovat.
Riziko, že nám věnec vzplane, je
velké. Požáry vánočních stromků
se v posledních letech objevují
spíše ojediněle, protože většina
domácností již dnes používá
elektrické žárovkové svíčky.
Hasiči Klánovice vám přejí krásný
advent, klidné a pokojné Vánoce
a úspěšný nový rok 2019.
Radek Čihula

V den vzniku republiky, 28. 10. hasiči,
jako již tradičně, stáli čestnou stráž
u pomníku u kostelíčka.
30. 10. v 6.43 byla jednotka SDH
vyslána operačním střediskem do ulice
Staroklánovická k odbočce na nádraží
k pádu stromu na komunikaci.
Jednotka vyjela s CAS 16 Iveco v počtu
1+4 na místo události, provedla
odstranění stromu a úklid komunikace.
Na základnu se vrátila v 7.11 hod.
K dalšímu stromu jednotka vyjížděla
do ulice V Pátém v 16. 10. v počtu 1+3 s CAS
16 Iveco. Na základnu se vrátila v 16.33.
Dne 9. 11. v 21.02 je jednotka s CAS 32

Tatra 148 vyslána k požáru haly v ulici
Kolbenova. Jednotka vyjela v počtu 1+2.
Část jednotky zůstala v pohotovosti.
Na základnu jsme se vrátili v 0,43.
Mimo výjezdy jednotka pomáhala
Městské části s vyvěšováním
a snímáním vlajek na státní svátky.
Dne 24. 11. uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů ve spolupráci
s Jednotkou ukázku techniky a soutěže
pro skauty s Horních Počernic
na Přimském náměstí. Přes nepřízeň
počasí se akce vydařila.
Pavel Jaroš

Důležitá tel. čísla na hasiče
Velitel JSDH Bc. Pavel Jaroš - 607 551 670
Zástupce velitele Michal Raiser - 723 693 816
Strojník Lukáš Tvrdý - 605 143 233
Starosta SDH a strojník Martin Žebro - 603 215 229
Vedoucí mládeže Tomáš Zamazal - 725 849 891
Případně tísňová linka 150 či 112

Ze života městské části
Bohoslužby o Vánocích 2018
24. 12. pondělí
– Štědrý večer

25. 12. úterý
– Hod Boží vánoční

Jirny

15.00

Chvaly

17.00

Klánovice

22.00

Chvaly

24.00

Chvaly

8.30

Klánovice

10.30

Chvaly

8.30

Jirny

10.30

27. 12. čtvrtek – sv. Jana

Chvaly

18.30

28. 12. pátek – sv. Mláďátek

Chvaly

18.30

Jirny

17.00 sv. Rodiny

26. 12. středa – sv. Štěpána

29. 12. sobota
30. 12. neděle – sv. Rodiny
31. 12 pondělí – sv. Silvestra

Chvaly

18.30 sv. Rodiny

Chvaly

8.30 s obnovou manželského slibu

Klánovice

10.30

Chvaly

17.00

Chvaly

8.30

Klánovice

10.30

3. 1. čtvrtek

Chvaly

18.30

4. 1. pátek

Chvaly

18.30 + pobožnost 1. pátek

Jirny

17.00 Zjevení Páně

Chvaly

18.30 Zjevení Páně

1. 1. 2019 úterý

5. 1. sobota

6. 1. neděle – Zjevení Páně

Chvaly

8.30

Klánovice

10.30

Vánoce 2018 ve farnosti Jirny
(kostel v Jirnech a Klánovicích)
Jirny

15.00

Klánovice

22.00

Klánovice

10.30

26. 12. středa – sv. Štěpána

Jirny

10.30

29. 12. sobota

Jirny

17.00 sv. Rodiny

30. 12. neděle – sv. Rodiny

Klánovice

10.30

1. 1. 2019 úterý

Klánovice

10.30

Jirny

17.00 Zjevení Páně

Klánovice

10.30

24. 12. pondělí – Štědrý večer

25. 12. úterý – Hod Boží vánoční

5. 1. sobota

6. 1. neděle – Zjevení Páně
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OBUV pro všechny

Zveme Vás do naší prodejny
e
c
k
na předvánoční slevy
a
značek Tamaris, ARA, Caprice, Jenny, Högl, Igi Co,
Geox, Hujo, Merrell, New Balance, Primigi, Richter,
Protetika atd.

dárkové poukazy

K tomu můžete zakoupit
v hodnotě 500, 1000, 1500 Kč na dárky u kterých
si nejste jisti velikostí, barvou, typem nebo ráději
obdarováváte ve stylu vyber si
dle svého....
č

K
00
5
1
1000 Kč

773 944 710
Oplanská 2614
Centrum Blatov

ALBRA

500
Kč
po-pá 9:00-18:00
so
10:00-14:00

ALBRA, spol. s r.o.,

distribuční společnost
Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly

Přijmeme pracovníka na pozici
asistent prodeje
Přijmeme pracovníka na chráněné pracovní místo na pozici
prodavač v prodejně učebnic.

Pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením
1.–3. stupně.
Jedná se o práci na HPP – plný i zkrácený úvazek.
Požadujeme:
• minimální vzdělání ‒ ukončenou SOŠ nebo SOU
• seriozní a profesionální jednání
Nástup možný ihned.

Životopis zašlete na adresu: lukas.dupal@email.cz
nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 728 903 597
Budeme se těšit na nové kolegy do týmu
Za společnost ALBRA
Ing. Lukáš Dupal

Strán
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ceny od 4.397.000,-Kč

http://www.viladomydoubravcice.cz

VILAdoMY doUBrAVČICE – BYdLEnÍ V ZAHrAdáCH

Developerský projekt pěti dvojdomků
s vlastními pozemky (334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín)

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

makléř roku 2014 a 2015 REmAX Horizont
makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
makléř roku 2015 REmAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 3.122.050,-Kč

zdirad.pekarek@re-max.cz

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

PRODEJ –stavební pozemek
3673 m2 vhodný pro výstavbu ŘRD,
Vrátkov u Českého Brodu
cena 25.000 Kč/měsíc

cena 5.850.110,-Kč

+ poplatky cca 3.000 Kč měsíc

PROnáJEm – 4 poloviny dvojdomků
(novostavby) s vlastním pozemkem,
podlahová plocha RD 80 m2, Habrová
a Jabloňová ul., Nehvizdy

www.zdiradpekarek.cz
60.000 Kč/měsíc + poplatky

PROnáJEm – luxusní vila 6+kk/G,
podlahová plocha 420 m2, pozemek 963 m2,
ul. Nové dvory, Praha 9-Klánovice

prod

PRODEJ – pole o celkové výměře
83.573 m2, k.ú. Vrátkov a k.ú. Český Brod

áno

PRODEJ – garsoniéra 23 m2, DV, 1.NP,
Zelenečská ul., Praha 9 – Hloubětín
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Sklad hutního materiálu v Praze 9 přijme

ŘIDIČE-SKLADNÍKA
Pož. profesní ŘP-C, karta řidiče, výhodou VZV, jeř.,
palič, vazač. průkaz, mzda 30 - 40 tis. Kč/měs.Tel:
731 545 839, knourek@technimat.cz

SVĚT DÁRKOVÝCH KOŠŮ

Nabízíme dárkové koše z kvalitních potravin

- pro firmy /zaměstnance, obchod. partnery/
- ženy, muže
Vhodné nejen jako dárek ke gratulaci,
ale také jako radost či poděkování.
V nabídce máme také BIO koše.

tel: 774 680 022
www.svet-darkovych-kosu.cz

Oplanská 2614
Praha 9 – Újezd nad Lesy
Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance

Kontakty:

na pozice: Obchodník s technikou
Servisní koordinátor
Servisní technik

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

tel.: 281 867 578
775 213 201
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konvice
skleněná
SHADY

1,5 l s LED pod.,
1850-2200W,
otočná o 360st.,
A15852

kávovar

Vhodný pro
použití na
plynových,
elektrických
a sklokeramických
deskách.

A14523 3 šálky 129,A14524 6 šálků 169,A14525 9 šálků 229,-

199,- 399,-

333,-

-44 %

původně: 599,-

konvice
Tiago 1l

konvice skleněná
BLAZE
1,7 l s LED podsvícení
850-2200W, otočná o 360st.
A15853 bílá
A15852 černá

NOIRA
A14526 3 šálky 149,A14527 6 šálků 189,A14528 9 šálků 249,-

BRIA

od 199,9,-

A14520 3 šálky 119,A14521 6 šálků 149,A14522 9 šálků 199,-

SUPER
CENA

SLEVA

-40 %
BANQUET - Partner pro Vaši kuchyni a domácnost
Revoluční 1412
25092 Šestajovice

Otevírací doba:
Po - Ne: 8:30 - 19:00
Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

SLEVA

-42 %

původně: 599,-

JADE

1850-2200W,
otočná
1,7 l
A15849

1000W
A15838 šedobílá
A15839 hnědobílá

SLEVA

Cenová nabídka platí od 15. 9. do 29. 10. 2018

konvice nerezová
FINNO

plastová
konvice 1,2 l
MATEO

359,původně: 599,-

konvice
CONNIE 1l

A15856 350 ml 99,90
A15857 600 ml 179,A15858 1000 ml 189,-

od 99 90
Gril Raclette

Díky elektrickému
grilu si můžete užít
grilování po celý
rok. Pro 8 osob.
A07527

223,666,-

SLEVA

-48 %

původně: 1299,-

8x
Při registraci do věrnostního
programu BANQUET CLUB
získáte slevu na další nákupy ve výši 3%
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat.

Platí do vyprodání zásob.
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PROGRAM prosinec 2018
... jsme NADOSAH
Výstava měsíce
VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM
Putovní výstava unikátních portrétů vesmíru ze Země, jejichž
autorem je náš přední a světově uznávaný astrofotograf
Bc. Petr Horálek. Výstava potrvá do konce prosince.
3. 12. pondělí, 20:00 - Filmový klub
Členové Filmklubu mohou vybírat mezi
A) ZLODĚJI nebo B) STŘÍDAVÁ PÉČE
5. 12. středa, 17:00-19:00 - Akce pro děti
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikuláš, čert a anděl se po roce opět těší na Vaše děti.
Nezapomeňte balíček a povídání pro Mikuláše.
7. 12. pátek, 19:00 - Kino
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Druhé z pěti zbrusu nových dobrodružství z kouzelnického
světa J. K. Rowlingové. USA/2018/dobrodružný, rodinný,
fantasy/134 min/v českém znění
9. 12. neděle, 16:00 - Kino
ČERTÍ BRKO
Nová výpravná čertovská pohádka.
Česko/2018/pohádka, komedie/99 min
10. 12. pondělí, 20:00 - Kino TEN, KDO TĚ MILOVAL
- Komediálně laděný příběh s detektivní zápletkou podle
stejnojmenné knižní předlohy Marie Poledňákové (Líbáš jako
Bůh, S tebou mě baví svět, Jak dostat tatínka do polepšovny).
Česko/2018/komedie, rodinný, krimi/90 min
12. 12. středa, 20:00 - Kino BOHEMIAN RHAPSODY
Film popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní
spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po
památný koncert Live Aid v roce 1985. VB, USA/2018/životopisný, drama, hudební/ s titulky
13. 12. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si
zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.

16. 12. neděle, 16:00 a 17. 12. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti
ZIMNÍ PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu? Proč je podzim tak
sladký? Kde spí v zimě pavouk? Co dělají Čmeláčci
o Vánocích? Kdo je to bílé strašidlo s pometlem?
Čí jsou stopy ve sněhu? Hraje: Divadlo KRAPET
17. 12. pondělí, 19:30 - Koncert
JAROSLAV SVĚCENÝ s hostem LUKÁŠEM SOMMEREM
- Srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční koncert Jaroslava
Svěceného, který tentokrát představí vynikajícího kytaristu
Lukáše Sommera. Tento koncert je podporován MČ Praha 21.
18. 12. úterý, 19:00 - Kurzy
Poklábosení v angličtině

SOCIAL CLUB

21. 12. pátek, 19:00 - Kino
MARY POPPINS SE VRACÍ
Do Třešňové ulice po více než padesáti letech zavítá
nejslavnější chůva všech dob.
USA/2018/rodinný, fantasy, muzikál/v českém znění
23. 12. neděle, 15:00 - Vánoční akce
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Přijďte si již poosmé s lucerničkami pro Betlémské světlo,
kterými si rozsvítíte své vánoční domovy. Těšit se můžete
opět na beneﬁční prodej domácího vánočního cukroví. Skvělé
svařené víno, horkou medovinu, domácí vánoční čaj a také
na setkání se sousedy, kamarády a známými. Společně si
zazpíváme tradiční vánoční koledy.
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky
Amatérské cyklistické vyjížďky OKOLO KLÁNOVIC
Sledujte naše webové stránky

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá: 10:00-13:00 a 16:00-22:00, So: ZAVŘENO, Ne: 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281 960 216,
IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 12 - 1. 12. 2018. Pověřený šéfredaktor Michael Bouška. RR: Veronika Gotthardt, Slavomír Jaroš, Pavla Fischerová,
Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, Jana Jochová. Korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad
MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat
názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Registrační číslo MK ČR E 12804. následující uzávěrka čísla: 18. 1. 2019.
Periodicita: 10x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Tip na výlet

Kersko, po stopách
Bohumila Hrabala…

Kouzlo Vánoc
Adventní a vánoční trhy, svařené víno
a pečené kaštany, koledy a vystoupení
zpívajících dětí, cukroví a vánočky,

spojeny s prožíváním toho, co se nazývá
domov. Domov nelze definovat pouze

zvláštní jídlo – ať již na štědrý večer

technicky nebo právně nebo ekonomicky:

k Vánocům patří a známe to nejen my,
ale i okolní národy. Přesto máme něco
zcela originálního, a to si člověk uvědomí
až když žije delší dobu právě mimo
domov – třeba někde v zahraničí.

„No jasně, že jsou levý, jináč byste je
přece nemohl koupit tak lacino.“
Film Slavnosti sněženek, ze kterého
pochází tato replika, se odehrává v Kersku,
lesní chatové vesnici, kam k závěru svého
života dojížděl spisovatel Bohumil Hrabal

A to stále platí: Vánoce jsou pro mne

stromeček a ozdoby, dárky a překvapení,

vánoční, sníh a koulovačky – to všechno

„No nekupte to, když je to tak levný“,

říci: Protože se těším domů!

štóly a kandované ovoce, vánoční

nebo na hlavní vánoční den – Hod Boží

„a nejsou všecky ty holínky levý?“

stejné jak tady? Na to jsem musel vždy

Než jsem přišel jako farář do Klánovic,
které patří do historicky starší
farnosti Jirny, tak jsem byl delší dobu
ve Wimbledonu – ve farnosti u nás známé
spíše kvůli tenisu, ale jinak v místě s velmi
rozvinutým společenským životem. Když
jsem se tam loučil, tak se mě farníci

domov se musí zažít. Nevím, jak to máte
Vy, ale pro mne jsou Vánoce okamžikem,
kdy se právě „u nás“ nejvíce prožívá, co
je to domov. Řekl bych, že chudý není
ten, kdo dostane málo dárků, nebo jiný
dárek, než si přeje, ale chudý je ten, kdo
se o Vánocích nedotýká domova – domova
s jeho vůní, hudbou a lidmi, které máme
rádi – ať živými, ať zemřelými.
Přeji Vám – všem čtenářům i jejich
rodinám – aby kouzlo Vánoc proměnilo
Vaše bydliště a domácnosti v domov: ať
je Vám tam hezky, ať mezi Vámi panuje

ptali, kam to vlastně jdu: tak jsem jim

radost, vzájemné porozumění (a k tomu

odpovídal, že Klánovice jsou něco jako

patří i odpuštění), ať jste jeden druhému

za svojí početnou kočičí rodinou. Borovice

Wimbledon – na ohraji hlavního města,

tím největším darem!

vonící pryskyřicí, sypké pískovcové

s krásným parkem, do centra se jezdí

podloží, jezírka a restaurace s venkovním

vlakem atd. Na to odpovídali: Tak proč

metropolitní kanovník a farář

posezením. Atmosféra Středomoří.

od nás odcházíte, když je to tam skoro

v Klánovicích, Jirnech a na Chvalech

Procházku po této oáze zahájíme
u Svatojosefského pramene, jehož
dosti nelibě vonící vodu si jezdí nabírat
do plastových lahví lidé ze širokého okolí.
Červená a posléze zelená turistická značka
nás dovede k majestátní borovici Krásná
Pepina, která je zmiňována i v Hrabalových
prózách (druhá ze vznešených borovic –
Švarná Tonka - již bohužel podlehla zubu
času). Vydáme se na jih po zelené značce
a druhá odbočka vpravo nás lesem dovede
k restauraci Hájenka, kde se ve filmu
odehrávaly nezapomenutelné zabijačkové
hody. Zdatnější turisté mohou projít celou
naučnou stezku Bohumila Hrabala, která
Kerskem prochází a zavede vás i k chatě
tohoto geniálního spisovatele. Při návštěvě
Kerska musíme také navštívit hřbitov
v nedalekém Hradištku, kde je Hrabalův
hrob (zemřel roku 1997 pádem z pátého
patra v Nemocnici na Bulovce) vyzdobený
keramickými soškami koček, které
spisovatel tolik miloval.

Robert Zoulík

Dr. Vojtěch Eliáš

