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Příjemné léto, dostatek odpočinku i nových zážitků vám přeje Klánovický zpravodaj.
Na konec prázdnin připadá výročí 21. srpna 1968. Na různých místech naší vlasti se budou konat kulturní a společenské akce, které
připomenou nejen výročí okupace Československa, ale i to, co následovalo – umlčené, nesvobodné bezčasí, izolované od světových
myšlenek a vývoje. Nezapomínejme.

KLÁNOVICKÁ SPOJKA

ÚSPĚCH ŽÁKŮ 9. TŘÍDY MASARYKOVY ZŠ

KAVRIS

NOVÁ TŘÍDA PRO NEJMENŠÍ V MŠ

ROZHOVOR S NOVÝM RADNÍM

VELETRH KROUŽKŮ

SEKÁNÍ TRÁVY V DOBĚ KLIMATICKÝCH ZMĚN PRÁZDINOVÝ PROVOZ PID
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Informace z městské části

Zprávy z rady a zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části:
souhlasilo, aby rada městské části
Praha-Klánovice ve spolupráci se sportovní komisí rady městské části učinila
kroky k realizaci stavby víceúčelového
sportoviště na pozemcích v areálu fotbalového hřiště v Klánovicích,
zvolilo členem rady městské části
Ing. Michala Gabriela.
Rada městské části Praha-Klánovice:
schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava
WC chlapci a učitelé, Smržovská čp. 1,
Praha-Klánovice“,
schválila
zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu
„Vypracování projektové dokumenta-

ce – Rekonstrukce podkroví a střechy čp. 120, ul. Slavětínská, PrahaKlánovice“,
schválila bezplatné užívání Haly
starosty Hanzala dne 30. 5. 2019 pro
konání 2. benefičního koncertu na počest Hedviky Vilgusové. Důvodem
osvobození akce od úplaty je pořádání
akce pro dobročinný účel, přičemž
městská část Praha-Klánovice je také
spolupořadatelem,
schválila projekt „Podpora sportovních aktivit seniorů“. Podpora je
určena osobám ve věku nad 65 let
s trvalým pobytem v městské části
Praha-Klánovice, a to ve všední dny
v čase 10:00-12:00 hodin v areálu

Stanislav Herman, tajemník úřadu MČ

Buďte V OBRAZE!

Nabídka volných vstupenek do bazénu pro
klánovické občany nad 65 let

klánovického koupaliště v období
od června až do září 2019 s limitem 20 ks vstupů na osobu na jeden
měsíc. Vstupenky jsou k vyzvednutí
na úřadu městské části u paní Aleny Slezákové,
jmenovala novou šéfredaktorku
Klánovického zpravodaje MUDr. Zitu
Kazdovou,
rozhodla o zaslání žádosti Magistrátu hl. města Prahy o souhlas se
změnou lokality pro realizaci výstavby
víceúčelového sportoviště z pozemku
u ulice Vodojemské na pozemky v areálu fotbalového hřiště.

Městská

část

Praha-Klánovice

poskytuje

občanům

novou službu v podobě mobilní aplikace, která nese název

Městská část Praha - Klánovice jako správce areálu

„V OBRAZE“. Tato aplikace je pomocníkem pro ty, kteří

klánovického koupaliště, který je v majetku hl.m.Prahy, na-

již sledují nebo budou mít zájem sledovat dění v městské

bízí a zve klánovické občany nad 65 věku k využití plaveckého

části a jejím okolí. Přináší přehled aktualit z webu měst-

bazénu zdarma za následujících podmínek:
•

Projekt je určen pro občany ve věku nad 65 let s trvalým pobytem v městské části Praha-Klánovice.

•

Uživatelé mohou podporovanou aktivitu využívat
v pracovní dny od pondělí do pátku v dopoledních
hodinách od 10:00 hodin do 12:00 hodin.

•

Limit pro počet vstupenek pro vstup do bazénu v are-

ské části Praha-Klánovice případně z webů vybraných
obcí. Upozorní Vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích a můžete si také prohlédnout dokumenty vyvěšené na úřední desce. Prostřednictvím formuláře v aplikaci je rovněž možné ohlásit závadu na veřejném
osvětlení, komunikaci, chodníku, dopravním značení. K ta-

álu klánovického koupaliště je 20ks na osobu na jeden

kovému ohlášení jednoduše přiložíte fotografii. Mezi další

měsíc.

výhody mobilní aplikace patří automatické načítání informací z webu do aplikace. Informace se načítají z následu-

V případě zájmu o využití podporované aktivity – plavání

jících modulů webu: zprávy, akce, úřední deska, fotografie,

v bazénu v areálu klánovického koupaliště - se prosím

o obci. Aplikaci V OBRAZE můžete stáhnout přes App sto-

dostavte kdykoliv v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve stře-

re nebo Google play. Aplikace je pro uživatele zdarma a je

du od 8:00 – 12:00 hodin a od 14:00 – 18:00 hodin do budovy

uživatelsky velice jednoduchá.

Úřadu městské části Praha- Klánovice, U besedy 300, 190 14
Praha-Klánovice s dokladem pro prokázání místa trvalého

Stanislav Herman, tajemník úřadu městské části

pobytu. Obdržíte požadovaný počet vstupenek v maximálním
počtu 20ks na osobu za měsíc. Kontaktní osobou je paní Alena Slezáková tel.: 281 962 264.

MČ Praha – Klánovice opětovně zveřejňuje záměr
č. 1/2019 na pronájem pozemku parc. č. 19 v ulici Plačická o výměře 840 m 2. Prohlídka pozemku

Projekt je financován z rozpočtu městské části Praha-

je možná po předchozí domluvě s paní Bc. Šárkou

Klánovice. Dokument „Projekt městské části Praha-Klánovice

Novákovou z ÚMČ, tel: 734 240 151. Podrobné infor-

na podporu sportovních aktivit seniorů“ byl schválen usne-

mace a podmínky jsou zveřejněny na webu městské

sením Rady městské části Praha-Klánovice dne 26. 6. 2019.

části na úřední desce.
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Z diáře starostky
Milí spoluobčané,
zdravím vás z poměrně hektického
období konce května a celého června. Nová šéfredaktorka mě požádala o výčet absolvovaných jednání,
v nichž jsem zastupovala naši městskou část, tak zase já budu muset
požádat ji o větší prostor, nebylo jich
totiž málo. To, že samotná schůzka
kolikrát trvá jen zlomek času, který je
třeba strávit na její přípravu, je jasné.
V úterý 28. května jsme měli
schůzku s náměstkem primátora pro
oblast financí a rozpočtu. Hlavním
bodem jednání bylo ponechání dotace na multifunkční hřiště. Domluvili jsme se, že zažádáme-li o změnu
lokality multifunkčního hřiště, bude
nám vyhověno.
Hned následující den 29. května
jsme se sešli s dalším náměstkem,
tentokrát prvním náměstkem primátora pro oblast územního rozvoje
a územního plánu a zástupci IPRu
ohledně tzv. Klánovické spojky. Nemám z toho nejlepší pocit. Oni opravdu považují tu spojkou za důležitou.
Na druhé straně moc nepočítají se silou klánovické občanské společnosti
a tentokrát i ze Šestajovic. Uvidíme.
V pátek 31. května jsme měli další
důležité jednání s investorem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem komunikace 0003
(Lovčická, Voňková, Sendražická,
Blešnovská). Hlavní problém je, že investor (HMP) se už více než rok dohaduje se zhotovitelem ohledně proplacení a změn díla a zhotovitel odmítá
dokončit dílo do doby, než dojde k finančnímu vyrovnání. Všechny změny,
které naše MČ na základě požadavků
občanů vyžaduje, projektant stále
nezpracoval. I na tomto jednání bylo
domluveno, že se již určitě dokončení
a reklamace této etapy uskuteční během tohoto léta.
Jsem bývalá úřednice, tak jsme
s Ing. Frantíkem z oddělení péče
o zeleň v pondělí 10. června úřadovali o možnosti znovusvěření rybníků
Placiny. Situace je složitá, ale naši rybáři, kteří vykonávají užitečnou práci
pro celou naši komunitu, si zaslouží
větší pozornost úředníků.
Problematikou
nutnosti
zvýšit

daň z nemovitosti jsme se zabývali na sněmu všech starostů Prahy
s několika radními magistrátu také
v pondělí 10. června. Může to být nepopulární krok, který se ještě bude
řešit na naší radě.
Se starostkou Horních Počernic
máme přátelský vztah. Potkáváme se
na magistrátě a na otevřených politických fórech Pirátů. Objednala
jsem se na návštěvu Počernic v úterý
11. června. Jednání s vedoucí odboru
sociálních věcí a školství bylo poměrně dlouhé, získala jsem mnoho
užitečných rad ohledně možností
zařízení pro seniory. Navštívila jsem
i zdejší dům s pečovatelskou službou.
Velmi inspirativní návštěva.
Další užitečné schůzky byly s vedoucí jízdního oddílu Městské policie, se kterou jsme jednaly o posílení
koňských hlídek v lese. Ale i s městskou policii a s představiteli Policie
ČR, se kterými jsme v pravidelném
spojení. Preferuji nemluvit o detailech, z pochopitelných důvodů, ale
mám optimističtější náladu. Klánovice stále patří k nejbezpečnějším
městským částem v Praze.
Sešla jsem se oficiálně i se svými
kolegy starosty z malých městských
částí. Řešili jsme daň z nemovitosti,
krajskou rodinnou politiku, účelové dotace atd. Zdá se, že je obecná
vůle zvýšit daň z nemovitosti (návrh
obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých
věcí).
Po půlroční přestávce proběhlo
další soudní líčení, kde se řešil, a ještě
dlouho zřejmě řešit bude, dlouholetý
spor o náhradu škody za špatně zhotovené dílo – bazény na koupališti
(ve čtvrtek 13. června)
Doslova jsem donutila svou kolegyni, aby mě doprovodila v pátek
14. června na Konferenci pro městské části s názvem „Stávající a nový
územní plán Prahy“.
Další radní „z Prahy“ byla Hana
Třeštíková, se kterou jsme se sešly

v pondělí 17. června. Možná protože je
žena, ale s ní se zdálo vše jednoduší.
Doceňuje potřebu a zásluhy menších
center. Věřím, že bude pomoženo
i našemu KC Nová Beseda, které se již
bez větší finanční injekce neobejde.
Mám z toho upřímnou radost!
A kdyby to vše nestačilo, účastnila
jsem se ve středu 18. června vzdělávacího semináře ministerstva vnitra o samosprávě.
Ve čtvrtek 20. června jsem se sešla
na schůzce s asistentem náměstka
primátora pro oblast dopravy. Zase
jsme řešili klánovickou spojku, parkování u nádraží a možnost získání
příspěvku na opravu našich silnic.
V červnu se také konala hned dvě
zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy
(čtvrtek 6. a 20.), kterých jsem se
zúčastnila hlavně kvůli dotacím pro
naši MČ, ani naše MČ nezůstala pozadu a i u nás v červnu proběhnou
dvě zasedání (úterý 4. a 25.) S radou
MČ jsme se v červnu sešli na třech
pracovních zasedáních. A musím
zmínit i milé klánovické povinnosti
jako je setkání s klánovickými jubilanty a pasování nejmladších čtenářů
místní knihovny.
Zdaleka ne poslední, co mám v diáři zaznamenáno, jsou různé schůzky s občany. Chtěla bych jim všem
poděkovat, že mě oslovili přímo.
Byla jsem informována, že občas
i na sociální síti se mě lidé dotazují. Ale já, jako starostka malé MČ,
nemám bohužel žádný mediální
aparát, který by na všechny otázky, které se tam vyskytují, mohl dát
uspokojující a fundovanou odpověď.
Proto odpovídám přímo a osobně
pokud možno, aby tazatelé neměli
mylný pocit, že jejich problémy jsou
pro mne sekundární. Jsem starostka
všech a velké projekty mají pro mne
stejnou váhu, jako individuální dramata a očekávání.

Zdraví vás a krásné léto
vám přeje vaše starostka
Zorka Starčevičová
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Mimořádné zastupitelstvo rozhodlo o přenesení vybraných
volnočasových prvků do areálu fotbalového hřiště. Pozemek „Kavris“
zůstává jako rezerva pro stavbu domu seniorů
Kavris je pozemek na rohu Šlechtitelské a Vodojemské ulice, parcelní číslo
968/1 a 968/2, v současnosti je vnímán
jako neudržovaná zelená plocha v majetku MČ Praha – Klánovice. Nachází se zde
vrt, ze kterého byla vedena voda do bývalých lázní. Později byl dlouhodobě používán jako deponie a odkladiště stavebního
materiálu. V roce 2002 byl pro tento pozemek zpracován projekt na stavbu domu
seniorů a získal též stavební povolení.
Projekt však nebyl realizován a stavební
povolení pozbylo platnosti v roce 2007.
V období 2017-2018 zamýšlela tehdejší
rada MČ pozemek využít pro stavbu víceúčelového hřiště, pro něž nechala zpracovat projekt a provedla přípravné práce,
spočívající především ve vyčištění pozemku a jeho oplocení. Práce ve výši cca
700 tis. Kč byly hrazeny ze dvou dotací
hl.m.Prahy. Na samotnou realizaci záměru zůstalo 4, 3 mil. Kč.

Klánovického zpravodaje a MČ obdržela
dvě petice. Na základě petice dětí z Masarykovy ZŠ za postavení multifunkčního hřiště rada MČ iniciovala schůzku
dětí ze školního parlamentu se zpracovatelem průzkumu, z něhož mimo jiné
vyplynulo, že pro děti není rozhodující,
jestli budou jimi poptávané prvky pro
rekreačně-sportovní aktivity realizované
právě na Kavrisu nebo jinde v Klánovicích, ale důležité je, aby byly v dohledné
době hotové. V druhé petici sousedé dotčených pozemků vyjádřili nesouhlas
s výstavbou hřiště a žádali návrat k původnímu účelu využití Kavrisu pro bydlení seniorů.
Zbylé prostředky z dotace může MČ
čerpat pouze do konce roku 2019. Stavební
řízení pro záměr hřiště na Kavrisu, v němž
dotčení sousedé již avizovali nesouhlas,
není reálné stihnout. Jiný, než zákonný postup je pro nás zcela nepřijatelný a není ani
přijatelné jakkoli manipulovat s účastníky
řízení. Proto rada MČ zvolila přenesení

volnočasových prvků, které dle vyhodnocení průzkumu veřejnost včetně dětí preferuje, na jiný pozemek, kde bude záměr
neprodleně realizován z přidělených dotací. Změna umístění je s poskytovatelem
dotací hl. m. Prahou předjednána a bylo
přislíbeno ji vyhovět.
Na 4 .6. 2019 bylo k projektu hřiště svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva
MČ Klánovice, na které se dostavili i občané sousedící s dotčeným pozemkem.
Prezentaci s výsledky průzkumu představil
zpracovatel Mgr. Martin Veselý, Ph.D, Dialog architekti s.r.o, doporučení viz foto.
Zastupitelstvo MČ rozhodlo, že vybrané
volnočasové prvky budou umístěny do areálu klánovického fotbalového hřiště a pro
tento záměr se nyní zpracovává studie.
Audiozáznam, zápis z 5. zasedání zastupitelstva a Usnesení ZMČ 51/2019 ze dne
4. 6. 2019 jsou zveřejněny na webových
stránkách MČ Praha-Klánovice.
Rada MČ Praha – Klánovice

Současná rada MČ projekt začátkem
roku 2019 přehodnotila a kvůli termínu pro vyčerpání dotací do konce roku
2019 zvolila zkrácený proces představení veřejnosti a projednání s veřejností.
To spočívalo v:
• dotazníkovém šetření mezi občany
o potřebě nového hřiště a o využití pozemku
• dvou projektových dnech s dětmi
1. a 2. stupně ZŠ
• vyhodnocení dotazníku a názorů dětí
Výsledky byly zveřejněny na webových
stránkách MČ. O změně projektu následně proběhla diskuse i na stránkách

Stanovisko MČ Praha – Klánovice k záměru stavby dálničního přivaděče
„Klánovická spojka“
Vyjádření MČ Klánovice k předloženému oznámení o posuzování vlivů návrhu
stavby Klánovické spojky má za cíl hájení
zájmů MČ Praha-Klánovice vůči možným
rizikům nebo trvajícím nejasnostem, které
plánovaný záměr Klánovické spojky může
představovat v oblasti vlivů na životní

prostředí.
Klánovická veřejnost přirozeně vnímá některá možná rizika tohoto záměru
a předpokládá, že v rámci procesu EIA by
mělo dojít k jejich vyjasnění a eventuální
minimalizaci tak, aby bylo zřejmé, že posuzovaný záměr představuje pro naši měst-

skou část jednoznačné zlepšení životního
prostředí.
Specifické dopravní a tím i environmentální problémy východní části Prahy
jsou:
Neexistence všech plánovaných silničních a dálničních staveb v širším okolí
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a z toho plynoucí přetížení stávající silniční
sítě (I/12, II/101, SOKP stavba 510 a 511)
Neexistence odpovídající uliční sítě
Klánovic (i okolních obcí), které nebyly historicky založeny na stávající rozvoz výstavby a automobilizace
Z těchto skutečností plynou i existující
obavy vůči předloženému záměru, zejména aby:
• Klánovická spojka nesuplovala chybějící komunikační síť a nepřenášela zbytečnou tranzitní dopravu
• Nezpůsobila podstatné zvýšení intenzity
dopravy na průjezdu Klánovicemi (ulice
Slavětínská) včetně všech souvisejících
environmentálních negativních dopadů
• Stavba nezpůsobila překotnou masivní

5

výstavbu nových RD těsně za hranicí k.ú.
Klánovic, a tím přetížení infrastruktury
MČ Klánovice, která není na zvýšení počtu uživatelů koncipována

MČ Praha – Klánovice uvádí, že není
jednoznačně doložen pozitivní přínos
Klánovické spojky na dopravní zatíženost a kvalitu ovzduší v dotčených

Městská část Praha-Klánovice zaslala
své stanovisko a jednotlivé výhrady k předloženému Oznámení dle §7 3 c) zákona
100/2001 Sb. v platném znění a požaduje
jejich zohlednění při zpracování kompletní
Dokumentace dle §8 téhož zákona.

územích, kde je již dnes významně

Celý dokument „Vyjádření MČ PrahaKlánovice k Oznámení dokumentace EIA
na záměr stavby Klánovické spojky dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění“ bude
zveřejněn na webových stránkách MČ.
Zdroj: MČ Praha – Klánovice

je zkrácení cesty do centra města Prahy.

překračován imisní limit pro rakovinotvornou látku benzo[a]pyren
Jediným profitem pro občany Klánovic
Samotná stavba působí spíše jako developerský projekt, jejímž vznikem odstartuje výstavba na přilehlém území, které
doposud žádnou dopravní obslužnost
nemělo. Z toho důvodu nepovažujeme výsledky Studie posuzování vlivů
na životní prostředí za relevantní, protože při zastavění území budou mít posuzované vlivy jiné hodnoty a pro místní
obyvatele daleko horší dopady.
Žádáme, aby vliv Klánovické spojky
na životní prostředí a zdraví obyvatel
byl hodnocen z hlediska jeho jednoznačného přínosu a kritériem nebyla
pouze akceptovatelnost vlivů a nevýznamnost změn.

Průjezd Šestajovicemi bude
o prázdninách omezen
Z důvodu plánované opravy povrchu komunikace dojde
k částečné uzavírce silnice III/33310 v ulici Revoluční, k.ú.
Šestajovice u Prahy, Praha-východ v termínu od 01.07.2019
do 11.08.2019.
Částečná uzavírka se povoluje následovně:
1.etapa část A: od 01.07.2019 do 10.07.2019 podle DIO situace B
1.etapa část B: od 11.07.2019 do 21.07.2019 podle DIO situace C
2.etapa část A: od 22.07.2019 do 31.07.2019 podle DIO situace D
2.etapa část B: od 01.08.2019 do 11.08.2019 podle DIO situace E.
Provoz bude omezen vždy v jednom jízdním pruhu a bude
řízen světelným signalizačním zařízením. Délka úseku s omezením silničního provozu smí být maximálně do 620 metrů.
Objízdné trasy se nenařizují.
Anna Šugárová, ÚMČ Praha-Klánovice
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Informace z městské části
Představujeme radního Ing. Michala Gabriela
V dubnu 2019 rezignoval na funkci
radního MČ Praha - Klánovice Bc. Luboš Palata a vzdal se i zastupitelského mandátu za volební uskupení Hlas
Klánovic – sdružení KDU-ČSL, ČSSD
a nezávislých kandidátů. Na jeho místo
přichází Ing. Michal Gabriel a stává se
neuvolněným zastupitelem a členem
rady MČ Praha – Klánovice.
Je nám potěšením krátce vám představit nového radního prostřednictvím
Klánovického zpravodaje.
Stal jste se radním MČ Praha Klánovice. S jakou představou a plány
do této služby nastupujete?
Je to snaha o uplatňování slušné politiky, bez vzájemného napadání, s kterým,
jak jsem celá léta z vnějšku vnímal, je bohužel vládnutí v Klánovicích „historicky“
spojeno. Plány nemám nějak ambiciózní,
protože s nimi jsou spojeny velké finanční
prostředky, a těmi městská část nedisponuje a do budoucna asi ani disponovat
nebude. Proto je potřeba zůstat při zemi.
Do práce radního přinášíte své
profesní a životní zkušenosti, využijete je?

Doufám že ano, což by se mělo potvrdit
na nadcházejícím zastupitelstvu.
Vím, že máte velkou rodinu – dá
se z vlastní zkušenosti identifikovat,
co zajímá nebo trápí různé generace
v Klánovicích?
V Klánovicích máme ve všech věkových
kategoriích mnoho aktivních občanů,
kteří se věnují různým aktivitám. Každý chce samozřejmě pro svoji zájmovou
skupinu to nejlepší, a to je pro radní velice
těžký úkol, aby všem rozdělovali spravedlivě z toho mála, co mají k dispozici.
Když se rozhlédnete po veřejném
prostoru Klánovic - po veřejných
plochách městské části i po její atmosféře a veřejné diskusi - co Vás
nejvíce oslovuje, povzbuzuje nebo
naopak zaráží?
Klánovice žijí a žily politikou již
od dob sametové revoluce, část občanů se do těchto diskuzí aktivně zapojuje a to nyní zejména prostřednictvím
moderních komunikačních technologií
jako je Facebook apod. Lidé se rádi
scházejí v prostorách bývalých i nových
restauračních a kavárenských zařízení,

kde si určitě vyměňují názory jak na komunální, tak celostátní politiku. Nyní
místní politikou hýbe prostor, který
se nazývá „Kavris“, což bylo téma minulého mimořádného zastupitelstva.
Tyto projekty se mi zdají trochu megalomanské a budování takovýchto pomníků
mi nepřipadá vhodné. Ideální by bylo
spíše takové plochy alespoň zkultivovat,
aby sloužily jako kulturní zeleň bez zbytečné výstavby, která by podle mého názoru měla dost diskutabilní využití.
A prázdninová otázka na závěr: jakou
knížku byste si rád přes léto přečetl?
Momentálně si čtu knížku „Do akce
jde Titus“. Doufám, že ještě nějakou
knížku zvládnu.
Děkuji Vám za rozhovor, přeji Vám vše
dobré a pro veřejnou službu dost energie, trpělivosti a nápadů.
Otázky pokládala Zita Kazdová
Kontakty na celou radu MČ Praha
Klánovice najdete na obecním webu
proklikem „Úřad“ - „Rada“.

Půlrok práce Komise pro životní prostředí
Aktivity komise pro životní prostředí (KŽP) od prvního únorového setkání
stále rostou. Mezi nejviditelnější rozhodně patří dubnový úklid Klánovického
lesa v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kde se sešlo 17 dospělých
a 11 dětí a dohromady nasbírali 1 100 kg
odpadu. Další společnou akci připravujeme v rámci ozelenění štěrkového
záhonku u nádraží. Zmapovali jsme
také rizika pro ŽP v Klánovicích a opatření pro jejich eliminaci tak, abychom
mohli zavádět příslušná opatření dle
závažnosti. Radě MČ jsme tak doporučili, aby uzavřela dohodu se správci Klánovického lesa o udržitelné lesní
dopravě a opravě lesních cest, aby se
domluvila s MHMP na změně stavebních
dokumentací ve prospěch zachování zelených vsakovacích pásů při rekonstrukci silnic, aby přijala metodiku MHMP
o způsobu sečení travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka a aby
podpořila návrh obecné vyhlášky o zákazu velkoplošného používání glyfosfá-

tu a některých pesticidů na polích. Největším úspěchem je však získání dotace
od MHMP na vypracování studie, která
zmapuje možnosti zadržování a využití

vody z dešťových srážek, jejíž součástí
bude i zpracování projektu. Příští rok
bychom požádali o dotaci na realizaci.
Zdeňka Bubeníková, předsedkyně KŽP
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Veřejný prostor
Výběrové řízení na funkci šéfredaktora Klánovického zpravodaje
Dne 4. 3. 2019 byl tajemníkovi úřadu městské části uložen radou městské části úkol vypsat výběrové řízení
na funkci šéfredaktora KZ. Dne 1. 4.
bylo oznámení o výběrovém řízení vyvěšeno na web městské části. Do 29.
4. uchazeči měli možnost podat při-

hlášku. Osobní pohovory s uchazeči
proběhly ve dnech 20. a 29. 5. 2019.
Hodnotící komisí byla rada městské
části. Po vyhodnocení, usnesením
č. RMČ 17/147/2019 rada městské
části jmenovala šéfredaktorkou KZ
MUDr. Zitu Kazdovou a na základě vý-

sledků výběrového řízení byla ukončena spolupráce s panem Bouškou.
Oznámení o výběrovém řízení
a Usnesení č. RMČ 17/147/2019 naleznete na https://www.praha-klanovice.
cz/
Zdroj: tajemník MČ Praha – Klánovice

Prohlášení k výměně na pozici šéfredaktora Klánovického zpravodaje
My, níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice,
zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím
Rady městské části Praha-Klánovice,
kterým odvolala z pozice šéfredaktora
Klánovického zpravodaje Bc. Michaela
Boušku. Pan Bouška, který na post šéfredaktora nastoupil v létě loňského roku

po renomovaném novináři Luboši Palatovi, je absolventem žurnalistiky, pracuje
pro celostátní deník, je občanem Klánovic
a dostatečně prokázal schopnost vést
Klánovický zpravodaj jako vyvážené místní periodikum. Žádáme důrazně Radu
MČ, aby zveřejnila důvody, které ji vedly
ke jmenování nové, navíc mimoklánovické

šéfredaktorky, včetně uvedení jejího odborného vzdělání v oboru žurnalistiky,
novinářské praxe a zkušeností s řízením
tištěného periodika.
V Klánovicích dne 16.6.2019
Petr Šafránek, Veronika Gotthardt, Alena
Kolovrátková, Karel Loucký, Slavomír
Jaroš, Ferdinand Polák

Klánovický zpravodaj je radniční periodikum a jako takové má specifický účel
a pravidla. Odpovídá za něj městská část.
Jeho úkolem je zprostředkovat občanům
důležité informace o dění v městské části
a spolupracovat v nabídce zapojení občanů
do spolurozhodování v důležitých otázkách,
které se městské části dotýkají. Zpravodaj
musí mimo jiné zachovat názorovou pluralitu, ale též musí zřetelně oddělit informace
od názoru.
Předchozího šéfredaktora, Luboše Pala-

tu, jmenovala předchozí rada bez výběrového řízení. Když se Luboš Palata rozhodl kandidovat do místního zastupitelstva,
rezignoval na tuto funkci a na jeho doporučení byl také bez výběrového řízení na dobu
určitou, do prosince 2018, pověřen Michael Bouška, přičemž jmenování mu bylo
prodlouženo radou MČ v listopadu 2018
na dobu neurčitou. Z důvodu, že šéfredaktor nebyl vybrán ve výběrovém řízení, rada
MČ v březnu 2019 tento nedostatek napravila
tím, že uložila tajemníkovi vyhlásit výběrové

řízení na šéfredaktora, kterého se Michael
Bouška zúčastnil.
Výběrové řízení vyhrála MUDr. Zita
Kazdová. Oslovila nás její jasná představa
o radničním periodiku, založená na doporučení Otevřené společnosti a Oživení o.s.,
které se tématu vydávání obecních zpravodajů dlouhodobě věnují. Panu redaktorovi
Bouškovi a jeho redakční radě děkujeme
a respektujeme jejich rozhodnutí již se nepodílet na přípravě tohoto čísla KZ.
Rada MČ Praha - Klánovice

Vážení a milí čtenáři,
jako každým rokem, máte před sebou
letní dvojčíslo Klánovického zpravodaje.
Doufám, že vám nabídne užitečné informace a zajímavé čtení. Je mi ctí a potěšením navázat na práci svých předchůdců
a představit se vám jako nová redaktorka.
Dohodu s městskou částí jsem podepsala v pondělí 17.6. a pak už začal šrumec
s kompletní přípravou KZ 7-8. Děkuji
panu kolegovi Bouškovi, který práci šéfredaktora KZ vykonával přede mnou,
za předání základních informací a ochotu
pomoci. Děkuji panu tajemníkovi a zaměstnancům úřadu za radu s nepsanými pravidly a praktickými postupy, které
pravidla psaná – Statut KZ – neobsahují.
A moc děkuji všem autorům příspěvků
a fotek v tomto čísle.

pro vyjádření všech zastupitelů v každém čísle – zda možnost využijí, bude
jen na nich. Při přípravě dalších čísel
budu mít, doufám, již kolem sebe okruh
spolupracovníků a jejich energie se
do zpravodaje promítne.

Zcela příhodná je otázka, zda mám
zkušenosti s prací redaktora. Mám. Pracovala jsem rok a půl v redakční radě
Újezdského zpravodaje a naším úkolem, který se nám podařilo splnit, bylo
nastartovat a stabilizovat transformaci
Újezdského zpravodaje z letité stagnace
před rokem 2010 na moderní radniční
noviny. Inspiraci jsem převzala z dobré
praxe Otevřené společnosti/Oživení o.s.
A letos pátým rokem vydávám jako svou
dobrovolnou aktivitu internetový občanský zpravodaj Otevřené noviny. Přebírám mimo jiné informace z okolních
městských částí a obcí, takže mám (nejen)
o místních zpravodajích docela slušný
přehled.
Klánovický zpravodaj je informační
stálice a každý redaktor v jeho historii – profesionál i člověk bez odborného
vzdělání v žurnalistice - zákonitě vtisknul
Zpravodaji něco ze své osobnosti. Svůj
přístup k práci redaktora bych asi nejvýstižněji charakterizovala jako občanský.
Bude mi potěšením sdílet jej s vámi.

Vyjádření Rady MČ Praha - Klánovice k prohlášení členů ZMČ

Při přípravě méně hektické než byla
tato, postupně navážeme i na oblíbené
rubriky a zpřesníme pravidla pro rozsah příspěvků. V názorových rubrikách
mám v plánu posílit tradici klánovického Hydeparku a rozšířit jej na prostor

Vážím si spolupráce, stojím o ni a těším se na ni. Především chci hned na začátku pozdravit a povzbudit všechny
obětavé aktivní občany, kteří převážně
jako dobrovolníci pracují ve spolcích
a zájmových organizacích, nebo se zcela „neorganizovaně“ sami starají o své
okolí a neokázale přikládají ruku k dílu,
tam, kde je třeba pomoci. Dejte o sobě
vědět – zpravodaj je tu i pro vás, zejména pro vás! Vy vytváříte zázemí a pocit
domova i ve veřejném prostoru, který sdílíme a užíváme všichni společně.
Stránky zpravodaje nejsou nafukovací,
ale jsem přesvědčená, že najdeme způsob a domluvíme si pravidla, které nám
umožní pravidelně představovat barevnou mozaiku života Klánovic i mimo
hlavní proud informací.

Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz

císlo 7-8 | 2019

8

Hydepark
Prostor Hydeparku v KZ 7-8/2019
byl nabídnut pěti zastupitelům,
na které přišla řada podle stávající-

ho systému. Možnost využili zastupitelé Slavomír Jaroš (ODS) a Petr
Šafránek (ODS). Zastupitelé Zdeňka

Bubeníková (Čas na změnu), Pavel
Jaroš (Hlas Klánovic) a Petr Soukup
(STAN) možnost nevyužili.

Internet přinesl jev, se kterým
ještě neumíme zacházet. Dřív slova
putovala k uveřejnění dlouho: napsat, předat, vysázet, tisk. Na cestě
ke čtenáři byli další lidé a ti byli autorovi zrcadlem. A plynul čas, což
umožnilo se znovu zamyslet nad již
napsaným. Ne tak v době sociálních
sítí. Jak ke mně něco dorazí či mne

něco napadne, hned žhavím internet.
A protože s prvním podnětem je vždy
spojeno víc emocí, je i v tom textu víc
emocí a méně rozmyslu. Docela by
mne zajímalo, kolik autorů internetových novin či účastníků sociálních
sítí si už řeklo „tohle jsem psát nemusel“ nebo „to bych asi napsal jinak“.
Jenže příspěvek už je venku a tak

působí psychologický mechanismus,
totiž potřeba jej obhajovat. Místo diskuse a argumentů nastoupí nesmiřitelný „boj za pravdu“, či jen osobní
útoky. Takže díky za HydePark a celý
Klánovický zpravodaj, dosud vedený
s viditelnou snahou o vyváženost
a úroveň.
Slavomír Jaroš - ODS

1. Současná Rada MČ jmenovala dne
28.11.2018 profesionálního novináře
pana Michaela Boušku šéfredaktorem Klánovického zpravodaje na dobu
neurčitou. Na konci února 2019 paní
starostka pozastavila tisk březnového čísla a v rozporu se Statutem
zpravodaje pověřila pracovnici ÚMČ
kompetencí konečného schválení čís-

la do tisku. Pan Bouška se proti tomu
ohradil. Výsledek - 4.3. Rada MČ mimo
schválený program vyhlásila výběrové
řízení na šéfredaktora. Následně 12.6.
s okamžitou platností jmenovala šéfredaktorkou lékařku z Újezda nad Lesy.
Obrázek o praktikách naší rady si udělá
každý sám.
2. Oficiálně zveřejněné výsledky

hospodaření minulého vedení MČ
dokazují navýšení rozpočtu v průběhu roku 2018 z počátečních 24 na rekordních 100 milionů a zůstatek
na účtech k 31.12.2018 ve výši 17 milionů. To rozhodně není prázdná kasa,
jak tvrdilo současné vedení.
Petr Šafránek,
zastupitel zvolený za ODS

Ohlédnutí do roku 1999 aneb předčasné volby úspěšného starostu nesesadily
Právě před dvaceti lety, 19. června 1999,
se v Klánovicích odehrály doposud jediné
předčasné komunální volby. Proti zvolení
Oldřicha Hanzala starostou protestovali
tehdy čtyři zastupitelé z celkových devíti
rezignací na mandáty. A vzhledem k tomu,
že mandáty postupně složili i všichni jejich
náhradníci, musel ministr vnitra vypsat
nové volby.
Klánovické zastupitelstvo pracovalo déle
než půl roku jen jako pětičlenné. Řada
pamětníků říká, že to bylo nejpracovitější
a nejsvornější zastupitelstvo v historii.
Voliči přístup těchto zastupitelů ocenili a všech „pět statečných“ zvolili znovu
a vyšším počtem hlasů v předčasných volbách. Připomeňme si, že šlo vedle pana

starosty Hanzala o Jaroslava Brabence, Radana Hutha, Janu Starčevičovou a autora
tohoto článku.
Díky tomu, že k této pětici ve volbách
přibyl šestý zastupitel Daniel Stangl,
reprezentující klánovické sportovce,
situace se uklidnila a pan starosta mohl
prokázat své schopnosti k posunutí
Klánovic mílovým krokem kupředu. Dodnes zůstává nejúspěšnějším polistopadovým lídrem Klánovic. A dodnes jeho
přístup může být inspirací – práce naplno
po celé čtyři roky volebního období, všestranný rozvoj obce, každodenní kontakt
s veřejností, flexibilní řešení problémů,
otevřený, objektivní a vyvážený Zpravodaj, šetření vlastních obecních finančních

zdrojů a celková hospodárnost v činnosti
samosprávy. Jižní třetina obce mu vděčí
za nové chodníky a komunikace, zbývající
části za dostavbu vodovodu a kanalizace,
školy za přístavby a vestavby i za sportovní
halu. V lese se místo opuštěného skladu
trhavin objevila stanice oddílu psovodů
městské policie, v obci pak bezpečnostní
kamery a na jejich okrajích značky omezující průjezd nákladních vozidel.
Klánovice v té době se staly faktickým
lídrem celé oblasti. A řada pamětníků
srovnávala tehdejší rozmach se „zlatými“
prvorepublikovými lety. Trochu paradoxně
po předčasných volbách, které ovšem potvrdily pravidlo, že kdo je vyvolá, prohraje.
David Dušek

Sekání trávy v době klimatických změn
„V současné době, kdy je Praha postižena jedním z nejvyšších deficitů srážek v rámci celé České republiky, není
bohužel výjimkou neodborná údržba
travnatých ploch všech kategorií. Protože neodbornou péčí a nevhodným
zásahem může dojít i k zásadnímu poškození těchto ploch, zpracoval Odbor

ochrany prostředí Magistrátu hl. m.
Prahy metodické doporučení pro údržbu travnatých ploch v období dlouhotrvajícího sucha a horka.“ píše Ing. Petr
Hlubuček, náměstek pražského primátora pro životní prostředí v úvodu
k Metodickému doporučení na údržbu
travnatých ploch, určenému pro všech-

ny vlastníky a správce zeleně v hlavním
městě a jednotlivých městských částech.
Klimatické extrémy nelze s ohledem
na dlouhodobé předpovědi počasí vyloučit, a je tedy nutné reagovat a upravit
dosavadní zvyky a pracovní postupy tak,
aby nedocházelo k poškozování trávníků
a travnatých ploch.
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Veřejný prostor
Klánovice přijaly opatření pro postup
sečení veřejných travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka podle
metodického doporučení MHMP. Můžete se přidat. Jak na to?
•
Travnaté plochy nikdy nesečeme
trvá-li dlouhodobé sucho - horko
a teplota vzduchu je vyšší než +26°C,
abychom travnatou plochu výrazně
dlouhodobě poškodili.
•
V případě dlouhotrvajícího sucha
neprovádíme pravidelné plošné
sečení travnaté plochy na požadovanou výšku, ale necháme travnatou plochu růst bez seče do té doby,
než sucho a vedra pominou a začne
se ochlazovat a pršet. Pak začínáme se sečí dle pravidla snížení o 1/3
výšky listové plochy trav. V případě rozvoje plevelnatých nebo silně
alergenních rostlin v travnatých
plochách je třeba situaci řešit jen
lokální sečí pouze v místě výskytu
předmětných rostlin.
•
Travnaté plochy sečí snižujeme vždy
pouze o jednu třetinu celkové výšky
listů trav před sečí.
•
Travnaté plochy je nutné sekat
vhodným typem rotačních sekaček
a v přímém směru (rovné linie seče).
Zásadně je nutné omezit strunové
sekačky (motorové kosy) na minimum, používat je jen v odůvodněných případech – např. výrazné terénní nerovnosti.
•
Založíte-li si na zahradě květnatou
louku – luční porosty, pak první seč
bude prováděna v období nejdéle
do ½ června a druhá v září (tzv.
„otava“). Seč je prováděna na výšku 10-15 cm. Pokosenou hmotu je
třeba odstranit, případně je možné
po dobu 2-5 dnů materiál ponechat
na ploše, aby došlo k vydrolení dozrálých semen, a hmotu odstranit
až poté. U přírodně bohatších
lučních porostů je vhodné využívat
tzv. mozaikovou seč, kdy je cca 2030 % plochy (ideálně tam, kde je více
dvouděložných rostlin) ponecháno
nepokosené jako vhodný biotop pro
různé druhy bezobratlých živočichů.
Zároveň se tím umožní dokončení
vývoje (vykvetení, vysemenění) ponechaných rostlin.
Zdeňka Bubeníková, předsedkyně KŽP

Materiál projednala Komise životního prostředí dne 17.6.2019 a radě MČ
Praha - Klánovice doporučila, aby závazně přijala Metodické doporučení
MHMP k Managementu travnatých
ploch v období dlouhodobého sucha
a horka a zajistila její dodržování.
Klánovice už nyní přistupují
k údržbě travnatých ploch rozumně
a zajišťují postupné sekání, aniž
by všude docházelo k „vyholování“
trávníku. V letošním roce se objevují
i ponechané kvetoucí ostrůvky, které potěší nejen včely a motýly, ale
i kolemjdoucí. Způsob sekání podle
doporučené metodiky bude promyšlený přístup k travnatým plochám,
jejich funkci i jejich obyvatelům dále
zlepšovat.
Sekání převážné většiny travnatých
ploch v majetku MČ zajišťuje Údržba
ÚMČ. Travnaté plochy o rozloze cca

12tis m2 v ulicích Aranžérská, V Pátém, V Soudním, Šlechtitelská a část
ulice V Jehličině seká firma AQIK
s.r.o., která zakázku získala na základě vítězství ve výběrovém řízení.
O sekání prorůstajícího plevele ze
vsakovacího pásu, který nespadá pod
zelené plochy, ale je součástí komunikace, vede úřad aktuálně jednání
a plevel bude postupně mechanicky
odstraňován.
MČ
nepoužívá
chemické
prostředky (například glyfosfáty
typu Roundup) a vzhledem k tomu,
že i odstraňování plevele pomocí
páry bylo vyhodnoceno jako málo
účinné a s vysokou spotřebou vody,
prorůstající plevel Klánovice odstraňují vysekáváním a starým
dobrým vypletím.
Zdroj: MHMP, KŽP, ÚMČ Praha - Klánovice
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Tráva, listí, větvičky… zkrátka bioodpad. Kam s ním?
Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem
respektive biologicky rozložitelným
odpadem se dle zákona č.185/2001 Sb.,
o odpadech v § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo
anaerobnímu rozkladu.
Úplně nejjednodušší, nejekonomičtější a nejekologičtější způsob zpracování bioodpadu z bytů a ze zahrad je
domácí kompostování, nejčastěji buď
volně na hromadě nebo v kompostérech.
Výsledkem je zásoba kvalitního humusu,
pomocí kterého vracíme zahradě živiny,
půdní mikroorganismy i bazální vláhu.
V případě, že kompostovatelný organický
materiál takto zpracováváme svépomocí nebo společně se sousedy, biomasa se
odpadem nestává. Máme po problému
a naše zahrady vzkvétají.
Pro věděcky založené zájemce
o kompostování lze doporučit dokonalý web plný návodů a vysvětlení
http://www.kompostuj.cz/ ostatní zájemci si mohou prolistovat jakýkoli
časopis věnovaný zahradě a téměř jistě „chytnou“ inspiraci.

Pokud jste ještě s kompostováním
nezačali, nebo tu možnost nemáte, s likvidací organických zbytků
ze zahrady vám pomůže MČ Praha
Klánovice a hl. m. Praha, nabídka je
široká:
1. Deponie MČ Praha – Klánovice,
Smidarská ulice
Deponie je určena k uložení trávy,
listí a větví, po vjezdu do objektu vás obsluha nasměruje, kam co
uložit. Deponii mohou využívat občané s trvalým pobytem v městské
části Praha-Klánovice nebo vlastníci
nemovitosti v k.ú. Klánovice.
2 .Oranžové kontejnery
Kontejnery jsou rozmístěny v ulici V Trninách, na Nepasické náměstí,
v Blešnovské ulici, Kuchařské ulici
a v ulici Mechovka, v celkovém počtu
6 ks. Kontejnery jsou přistaveny vždy
na víkend a jsou k dispozici pro občany Klánovic a to pouze pro odkládání posekané trávy, shrabaného listí a popřípadě naštěpkovaných větví
ze zahrad.
Kontejnery jsou pořízeny z dotace
Státního fondu životního prostředí
a v rámci udržitelnosti je provozuje
MČ Praha-Klánovice.

Otvírací doba deponie:

18. března - 31. října
Pondělí
Pátek
Sobota

15:00 - 18:00 hod.
15:00 - 18:00 hod.
9:00 - 12:00 hod.

V době státních svátků je deponie MČ
Praha-Klánovice zavřená

1. listopadu - 13. prosince
Pondělí
Středa
Pátek
Sobota

15:00 - 17:00 hod.
15:00 - 17:00 hod.
15:00 - 17:00 hod.
9:00 - 12:00 hod.

3. kontejnery BIO VOK
Velkoobjemové kontejnery jsou
určeny pro bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí,
trávu) a pro občany Prahy je zajišťuje Magistrát hl.m.Prahy. Bio Voky
jsou přistavovány na max. 3 hodiny
na místa podle rozpisu a v určených
dnech. Když dojde k naplnění
kontejneru, obsluha kontejner odveze a bude přistaven další. Na jednom
stanovišti se vystřídají maximálně
tři kontejnery.
Nejbližší
datum
přistavení
kontejneru bude sobota 28. září
2019.

Vybrat si může doslova každý. Ať
již využijete jakoukoli uvedenou
možnost, jak naložit s organickými
zbytky z domácnosti a zahrady, mějte prosím na paměti, že bioodpad
nepatří do popelnice a na skládku.
Při skládkování zabírá zbytečnou 1/3
objemu skládky, s postupujícím rozkladem zmenšuje svůj objem a způsobuje sedání skládky. A na rozdíl
od kompostování, při kterém rozklad probíhá za přítomnosti kyslíku,
pracují rozkladné mikroorganismy
na skládce v bezkyslíkatém prostředí a produkují metan (CH4) – tzv.
skleníkový plyn.

Možnosti 1.-3. najdete podrobně
na obecním webu proklikem „Městská část“ - „Informace z městské
části“ - „Odpady“.

Bioodpad zcela zásadně nepatří
ani do lesa. Organické hmoty doslova hnojí lesní půdu především
dusíkem a výrazně mění původní
podmínky stanoviště. Přestávají zde
růst původní (často chráněné) rostliny a místo obsadí invazivní a pro
dané místo škodlivé druhy. A navíc
- podle zákona se jedná o černou
skládku.

4. individuální pronájem kontejneru MČ Praha – Klánovice
Jednotná cena za pronájem je 500,Kč, při zvýšeném zájmu je možné si
kontejner s předstihem rezervovat
u pana Husera na tel: 603 578 405. Podrobné informace najdete na obecním
webu proklikem „Úřad“ - „Pravidla“.

Zdroj: MČ Praha – Klánovice, Kompostuj.cz
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Šlápněte na to!
Informační kampaň Magistrátu
hl. města Prahy s mottem Šlápněte na to! má upozornit na potřebu
zmenšování
objemu
tříděného
odpadu před vhozením do nádob
na tříděný odpad. Na stanovištích
tříděného odpadu se mimo jiné

potýkáme s problémem nerozložených kartonových krabic, které
v nádobě na tříděný odpad zabírají velkou část prostoru, nádoba je
rychle zdánlivě plná a odpad je následně ukládán v okolí stanoviště, je
rozfoukáván a tvoří se nepořádek.

Apelujeme na občany, aby uvážlivěji
odkládali tříděný odpad, následně
obsluha těchto nádob může být
efektivnější.
Děkujeme, že pomáháte!
Ing. Magdaléna Jandová, ÚMČ
Praha - Klánovice

Šlápněte
na to!
Zmenšením objemu
zefektivníte svoz odpadu.
Děkujeme, že pomáháte!

odpady.praha.eu
PRAHA_roling board_3100x2300mm_fin.indd 1

29.04.19 17:05

Hasiči připomínají
Máme tu zase léto. Je to čas
prázdnin a dovolených. K létu
kromě koupání patří samozřejmě
i grilování a opékání buřtů. Letní
období se díky vysokým teplotám
a suchu řadí mezi vysoce nebezpečné, co se požárů týče. Přitom
stačí maličkost. Při grilování, či
otevřeném ohni mějte po ruce vždy
připravenou nějakou hasební látku. Postačí obyčejný kyblík s vodou
či pískem. Dále pamatujte, že rozdělávání otevřeného ohně je v lese
a do 50 metrů od hranice lesa zakázáno zákonem. Oheň je dobrý
sluha, ale špatný pán.
Pavel Jaroš
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Spolkový, společenský, kulturní a sportovní život
Přístavba ZŠ Praha Klánovice je mezi nominanty
České ceny za architekturu
Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů.
Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných
i začínajících architektů směrem
k veřejnosti, a to nejen z hlediska
jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech
jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu.
Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit
jednotlivci nebo kanceláře s realizacemi na území ČR, dokončenými
v posledních pěti letech.
V roce 2019 byl 4. ročník České ceny za architekturu vyhlášen 7.
ledna a ze všech přihlášených bylo
nyní vybráno 34 nominací, z nichž
vzejdou finalisté a nakonec oceněná
díla.
Mezi letošními nominanty je také
Přístavba ZŠ Praha 9 – Klánovice,
projekt VYŠEHRAD atelier s.r.o.!

Devátý veletrh kroužků letos již ve středu 4. září
Spolek Klánovice Spolu, o.p.s., ve spolupráci s Masarykovou ZŠ v Klánovicích a MŠ
Klánovice připravuje na začátku nového
školního roku již tradiční Veletrh kroužků.
Prezentační odpoledne volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé se uskuteční
4. 9. 2019 od 15.00 do 18.30 hodin v prostorách ZŠ Klánovice u Haly Starosty Hanzala.
Jedná se již o devátý ročník této oblíbené
akce, v jejímž rámci jednotliví vystavovatelé představí své aktivity formou prezentace
ve vyhrazeném prostoru na svém „stánku“.
V případě zájmu lze využít i možnost aktivní či interaktivní prezentace své aktivity
na pódiu (soutěže, ukázky, představení…),
kde ji okomentuje moderátor akce. Celé
odpoledne bude jako vždy zpestřeno doprovodným programem a nabídkou občerstvení. Přijďte si vybrat z bohaté nabídky
kroužků z blízkého okolí! Prezentace vystavovatelů je zdarma, vstupné pro návštěvníky je dobrovolné. Bližší informace
pro zájemce o účast: Romana Hojná, e-mail:
romana.hojna@volny.cz.
Galavečer s vyhlášením výsledků je
naplánován na 14. listopad a do ledna 2020 pak bude možné navštívit
výstavu ve Fragnerově galerii.

9. KLÁNOVICKÝ

VELETRH KROUŽK Ů

A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
45 vystavovatelů, přes 100 zájmových aktivit
pro děti i dospělé

4. září 2019, 15:00 až 18:30 hod.
u sportovní haly ZŠ Masarykova
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Doprovodný program
Tombola

BOHATÉ OBČERSTVENÍ
podle domácích receptů

Pořadatelé a sponzoři:
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000716

Podrobné informace o soutěži a jednotlivých projektech najdete
na webu České ceny za architekturu
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/
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Trocha statistiky z Jednotky SDH Klánovice
V uplynulém období se Klánovičtí
hasiči opravdu nenudili.
Dne 26.5. sloužili na stáži na HS 10 Satalice. Stáž začala v 7:00 a končila v 19:00.
V 10:58 jednotka společně s jednotkou
HZS vyjížděla k úniku nebezpečné látky
do ulice Bryksova, po provedené likvidaci
se v 11:21 vracela na stanici Satalice.
1.6. v 11:05 byla jednotka povolána
k dopravní nehodě dvou osobních vozidel do ulice K Rukavičkárně. Na místě
provedla jednotka ošetření zraněné osoby, zajištění vozidel proti požáru a zasypala uniklé kapaliny sorbentem. Po zadokumentování Policií ČR se jednotka
v 12:45 vrátila na svou základnu.
16.6. v 9:32 byla jednotka vyslána
k padlému stromu v ulici Blešnovské.
Jednotka strom pomocí motorové pily
rozřezala a komunikaci zprůjezdnila.
Na základnu se vrátila v 9:52.
18.6. ve 14:28 byla jednotka vyslána
s CAS 32 Tatra 148 do lesa na konci ulice
Axmanova k požáru lesa. Zde provedla likvidaci požáru vodou z cisterny. Na místo
byla vyslána jednotka HZS Satalice. V 15:11
se jednotka vrátila na základnu.
19.6. poté, co Klánovice zasáhl přívalový déšť, byla jednotka vyslána do uli-

ce Riegrova, k likvidaci zatopených komunikací a pozemků. Jednotka na místě
z části odčerpala vodu plovoucím čerpadlem a z části odtekla vodu uličními
vpustěmi poté, co je členové jednotky
otevřeli a vyčistili. Na základnu se
jednotka vrátila v 19:57.
21.6.v 16:35 byla jednotka vyslána
na kouř v dáli do ulice Aranžérské.
Společně s HZS Satalice a Policií ČR
byl proveden průzkum a bylo zjištěno
pálení dřevěného odpadu na soukromém pozemku. Škoda nevznikla
a jednotky nezasahovaly.
Dne 22.6. se jednotka prezentovala technikou CAS 16 Iveco, DA Nissan
a plošinou PP 27.1 na Dni s hasiči u kolegů
v Újezdě nad Lesy.
Děti z Oddílu malých hasičů zde
předvedly požární útok.
Pavel Jaroš

Hasiči zvou
Dovolte, abychom vás pozvali na tradiční „Zábavné odpoledne
s hasiči“, které se koná 14. září 2019
od 14 hodin u Haly starosty Hanzala
Radek Čihula, preventista SDH

Jubilanti
Červenec 2019
Růžena Zvelebilová
Ivan Foltman
Irena Rajprichová
Jiřina Vršníková
Ján Škulec
Jiří Wild
Jaromír Kourek
Jiřina Chudá
Jiří Kubeš
Antonín Háka
Jiří Novák
Marta Strnadová
Jiří Zobač

Srpen 2019
Stanislav Hercik
Václav Skalický
Jiří Musil
Miloslava Pohlová
Vladimír Makrlík
Vlasta Hladíková
Marie Prokopová
Helena Švecová
Jan Horčička
Blanka Mlejnková
Vladimír Kubeš
Maria Filipová
Gert Weinmann
Tamara Brabencová
Vlasta Trnečková
Václav Hála
Hana Střihavková
Jarmila Hrdlicová

Všem milým spoluobčanům, kteří
v letních měsících slaví životní jubilea,
srdečně blahopřejeme.
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Spokojený rekondiční týden na Fryšavě
V půli června jsme odjeli na 1. rekondiční pobyt, a to na Fryšavu do hotelu
Medlov. Cesta tam se nám dost prodloužila díky početným objížďkám kolem Přibyslavi a potom kolem samotného Žďáru
n. Sáz., ale nakonec jsme přeci jenom dorazili na místo. Jak ubytování, strava, tak
okolí hotelu se nám velice líbilo.
Podle plánu jsme každý den absolvovali kondiční cvičení na židlích, odpoledne
vycházky - každý podle svých schopností

do okolí a zájemci absolvovali i rehabilitační masáže. Využili jsme i možnosti
koupání v místním rybníce, voda byla čistá,
vstup do vody bez bahna a kamenů. Rovněž
různé odpolední vycházky do okolí měly
úspěch, postupně jsme navštívili samotnou
obec Fryšavu, potom Tři studně, obešli
jsme různě samotný Medlov kolem dokola
- zvládli jsme i pochod přes prkna v močálech.
Počasí nám víc než přálo, celý týden

horko, ale přes den byl příjemný vítr,
bouřka nás tam zastihla jen poslední noc
před odjezdem. Ovšem větší vedro jsme zažili cestou domů, jak v autobuse, tak potom
při přestávce v Čáslavi a tak jsme byli všichni rádi, že jsme v pořádku dorazili po 2 hod.
do Klánovic.
Rekondiční pobyt se nám ale všem
líbil a tak se již teď těšíme na září,
na pobyt ve Frýdlantu.
O. Paplhamová, MO STP

Karatisté rekapitulují sezónu 2018/2019
Školní rok je u konce. Děti dostaly vysvědčení a rozběhly se na prázdniny, které si jistě zaslouží. S posledním školním
zvoněním začaly také prázdniny v klubu
SK Kamiwaza karate, ale to jen částečně.
Jak je totiž každoročním zvykem, tak
klub pro děti přes letní prázdniny organizuje řadu akcí, jako jsou např. letní
soustředění v Krkonoších, příměstské
tábory a v neposlední řadě speciální
campy a tréninky pro členy závodních
skupin. Někteří závodníci dokonce odjíždí na turnaj do Brazílie. Tedy ani přes léto
není v klubu SK Kamiwaza karate nuda.
Jak se sluší a patří, měla by však proběhnout rekapitulace uplynulé sezóny. Citujme tedy předsedu klubu Filipa Milera
„Letošní sezóna byla po všech stránkách

mimořádně vydařená. Členům klubu se
podařilo vybojovat mnoho sportovních
úspěchů a to i v té nejnáročnější světové
konkurenci v olympijském karate. Klub
udržel pozici nejen největšího karate
klubu v ČR, ale také udržel přední pozice v žebříčku jednoho z nejúspěšnějších
karate klubů v ČR. Zorganizovali jsme
několik významných sportovních akcí,
které měly značný dopad na děti na všech
úrovních. Kromě toho stále více podporujeme i nejmenší děti. Daří se nám
zlepšovat jejich pohybové schopnosti
a máme velmi pozitivní reakce od rodičů
i těch nejmenších. Což je pro nás vždy taková třešnička na dortu.“
Věříme, že příští sezóna bude pro karatisty minimálně stejně tak úspěšná, jako
ta letošní. Pokud máte zájem podpořit

své dítě v pohybové aktivitě, pak můžete navštívit internetové stránky www.
kamiwaza.cz, kde bude již brzy zveřejněn
rozpis tréninků, které budou probíhat
od září 2019.
SK Kamiwaza karate
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Dětské rybářské závody na rybníku na Placinách
V sobotu 25. května 2019 pořádala MO Praha 3 - Žižkov II. dětské rybářské závody a nábor nových členů
na rybníku na Placinách v Klánovicích.
Po předchozích deštivých dnech
bylo sobotní ráno slunečné a teplé a to zůstalo až do pozdního odpoledne.
Na závody se registrovalo 18 dětí
a 10 dětí přišlo rovnou na hráz
rybníka. Děti se zapsaly a vylosovaly si závodní místa. Na uvítanou
dostaly láhev džusu, tatranku a přívěsek s vyřezávanou rybičkou, kterou si mohly pověsit na krk.
Po přemístění na stanoviště jim
byly rozvezeny kbelíčky s namíchaným krmením a živou nástrahou. Závody byly dvoukolové
bez změny stanoviště. Připraveni
na závody byli i rozhodčí s vyba-

vením a radou pro malé rybáře, ale
hlavně pro nerybáře.
Úderem 9 hodiny začal lov, někdo
lovil na těžko s krmítkem a někdo
na plavanou se splávkem.
Po 90 minutách skončilo první
kolo.
O přestávce se děti a jejich doprovod, rozhodčí i pořadatelé mohli
posilnit připravenými sendviči.
V průběhu celých závodů byla
k dispozici zdarma káva, čaj s citronem, cukr, perlivá i neperlivá voda.
Po třech hodinách lovu závody
skončily a děti napjatě očekávaly vyhlášení výsledků.
Celkové množství nachytaných ryb
bylo 114 ks – 17 ks kapra, 81 ks plotic,
11 ks pelína, 2 ks okouna, 1 ks cejna,
lína a jesena (41cm).
Pro všechny závodníky byly připraveny hodnotné ceny a diplomy,

pro první tři místa ještě medaile
a vouchery do prodejny rybářských
potřeb na Praze 3.
První místo obsadil Josef Š. s 334 cm,
druhá byla Agáta P. s 213 cm a třetí se
umístil Jan Š. s 209 cm. Diplom za největší rybu dostala Emílie Č. a to za kapra v délce 51 cm a nejmladší závodník
ve věku 3,5 let dostal diplom za účast.
Přestože jsme letos poprvé závody pořádali sami bez přispění výboru
MS Klánovice, tak se domníváme, že
proběhly v klidu a ke spokojenosti dětí
a všech zúčastněných.
Závěrem bychom rádi poděkovali za dotaci od MČ Klánovice a všem,
kteří se podíleli na organizaci a celém
průběhu závodů a budeme se těšit
na viděnou u podzimních závodů.
Za ČRS MO Praha 3 - Žižkov II.
Stanislav Vycpálek a Pavel Loška ml.
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Škola, školka, školička
Dobrá zpráva a poděkování z Mateřské školy: máme novou třídu pro nejmenší
Děti každý den, každý okamžik prožívají ve školce různé situace se svými kamarády, s paními učitelkami i dalšími,
se kterými se setkávají. Všechno může
být přínosem pro vzdělávání a celkový rozvoj jejich osobnosti. Lépe se to
samozřejmě uskutečňuje v prostředí
bezpečném, s klidnou přátelskou atmosférou, s laskavým porozuměním,
velikánskou dávkou trpělivosti a lásky
k dětem. Čím podnětnější je prostředí,
tím více se dítě dozvídá.

Že se dají plnit přání nejen o Vánocích, se můžete přesvědčit i u nás v Mateřské školce, kde se nám podařilo realizovat rekonstrukci třídy pro dvouleté
děti. Práce s touto věkovou skupinou
má svá velká specifika nejen v pedagogickém přístupu, ale také ve vybavení
školky. Jsme rádi, že se nám díky štědrosti sponzorů podařilo vytvořit pro
naše nejmenší odpovídající a velmi
pěkné zázemí.
V průběhu jednoho týdne byla třída
opatřena novou podlahovou krytinou,
nově vymalována a vybavena moderním
nábytkem, průlezkou, skříní na lůžkoviny a lehátka, ale hlavně velkým
množstvím úložného prostoru, který je
ve školce tolik potřebný. Vše na míru pro
využití prostoru do posledního detailu,
což bylo naším hlavním cílem. A výsledek? Přijďte se podívat!
Finanční podporu nám poskytli: Nadace ČEZ, Nadace pro obnovu a rozvoj,
Klánovice spolu o.p.s., Spolek přátel

klánovické školky, DENTÉ CLINIC PRAGUE s.r.o., Granit Holec s.r.o., PROMOANGEL s.r.o., Rekultiva Praha s.r.o.,
Stavebniny DEK a.s.
Také velmi děkujeme za sponzorské
dary, které nám poskytli rodiče našich
dětí: Cachovi, Gottsteinovi, Grundovi,
Kobiánovi, Procházkovi, Singerovi, Šimčíkovi, Šmídovi, Václavkovi, Zaňákovi,
paní Reusová, Karvinen a pan Tomek.
Dana Radinová, ředitelka školy

Úspěch žáků Masarykovy ZŠ v celostátním ﬁnále mladých podnikatelů
Tým žáků 9. tříd volitelného předmětu
Základy marketingu v červnu zaznamenal
mimořádný úspěch v soutěži mladých
podnikatelů aikidó, kdy v celostátním ﬁnále obsadil fantastické 3. místo.
Soutěž iKid je každoročně pořádaná
společností KPMG a je učená pro všechny děti základních škol v ČR a SR. Jejím
cílem je pod vedením mentorů z business prostředí vytvořit svůj vlastní
startup. V průběhu šesti měsíců děti vytvoří svůj podnikatelský nápad a imitují
stejnou cestu, kterou musí projít každý
startup nebo úspěšná začínající ﬁrma.

Během projektu měly děti z naší
školy možnost zúčastnit se workshopů
s profesionály a podniknout exkurze
do úspěšných firem. Seznámily s procesem, jak založit firmu, dozvěděly
o více o legislativě týkající se pracovního práva a také absolvovaly
workshop na prezentační dovednosti.
Během procesu samy vytvořily prototyp funkčních webových stránek,
zrealizovaly různé typy výzkumů, spočítaly finanční analýzu a naučily se
strategicky myslet. Svůj startup pak
v konkurenci 14 nejlepších týmů z Čes-

ké republiky úspěšně odprezentovaly
a obhájily před odbornou porotou. Odměnou jim bylo 3. místo a hlavně pak
fakt, že si z projektu odnesly znalosti
a dovednosti, které využijí ve svém
dalším životě.
Bc. Simona De Michele, Masarykova ZŠ
Poděkování patří p. J. Khunovi, který
na našem projektu spolupracoval jako
mentor a paní učitelce Simoně De Michele, která s dětmi celý rok pracovala
v rámci volitelného předmětu Základy
marketingu.
Mgr. Jolana Fuchsová, Masarykova ZŠ
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Letos v červnu se konala tradiční
čtenářská slavnost „Pasování prvňáčků
na čtenáře“. Noví čtenáři dostali knížku
a čtenářský průkaz. A v „Pasovacím glejtu“
stvrdili závazek každého malého čtenáře,

že bude ctít a chránit všechny knihy. Poděkování za krásnou a prospěšnou akci
patří klánovické knihovně ve spolupráci
se základní školou.
Zdroj: MČ Praha - Klánovice

PEDIKÚRA

Tereza Sucháčková
su.tereza@seznam.cz / mobil: 724 526 849
Živonínská 1630, Újezd nad Lesy – Rohožník
Využijte možnosti docházky i k Vám domů.
Po dohodě i mimo lokalitu.

Prodej

palivového dřeva Stupice.
volejte: 728 272 687

776 834 911

e-mail: pilastupice@email.cz
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Vaši realitní makléři pro Újezd nad Lesy, Klánovice, Šestajovice a okolí

Jsme
zkušenost
T 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek
a jeho realitní tým
Realitní služby,
jaké si přejete.

Horizont

Ing. Markéta Večerníková t 722 130 044

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad pekárek t 603 280 220

zdirad.pekarek@re-max.cz

Bc. Mirka Martínková t 724 795 781

mirka.martinkova@re-max.cz

cena 39.000,-Kč/měsíc + poplatky

cena 13,900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

PRONÁJEM – skladové prostory
391 m2 + manipulační plocha,
Školská ul., Šestajovice

PRONÁJEM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,
ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

pron

a j at o

PRONÁJEM – luxusní RD 5+1
142 m2, pozemek 1048 m2,
Lomecká ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy
cena 73.400,-Kč/měsíc + poplatky

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

pron

a j at o

PRONÁJEM – přenechání pronájmu
zavedeného fitness studia, 136 m2,
Bobkova ul., Praha 9 - Černý Most
cena 4.750.000,-Kč

PRODEJ – zemědělská usedlost
(RD 118 m2 + stáje 200 m2), pozemek
2.415 m2, Vitice-Chotýš, okr. Kolín

cena 2.850 Kč/m2

prod

PRONÁJEM – výrobní a skladové prostory 826 m2 + manipulační plocha,
Školská ul., Šestajovice

PRODEJ – stavební pozemek pro
komerční účely, 5.000 m2, Poděbradská ul.
u kruhového objezdu, Šestajovice

áno

PRODEJ – kompletně zasíťovaný stavební
pozemek, ul. K Višňovce, Horoušany
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PROGRAM červenec/srpen 2019

... jsme NADOSAH

Milí diváci a návštěvníci Nové Besedy,
čeká nás léto a s ním i „divadelní prázdniny“.
Současně bude po celou dobu prázdnin zavřená i KinoKavárna.
Program na září a podrobnější informace najdete na www.kcnovabeseda.
Těšit se můžete například na koncert Lenky Dusilové, loutkové, dětské divadlo
a divadelní představení Polib tetičku, aneb nikdo není bez chyby s Janem Čenským.
Hezké léto a těšíme se na Vás opět v září!
Tým KC Nová Beseda
Gábina, Romana, Kateřina, Zuzana a Petra

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KinoKavárna je během července a srpna zavřená.

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.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281 960 216, IČO

00240281. Redakce tamtéž. Číslo vydání: 7-8/2019. Šéfredaktorka: Zita Kazdová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ,
tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Použité fotograﬁe: Radomír Kůla,
autoři článků a archiv KZ. Registrační číslo MK ČR E 12804. Uzávěrka čísla: 15.8.2019. Periodicita: 10 x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům
do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč. Graﬁcká úprava a tisk TISKÁRNA GRAFOTECHNA +

Uzávěrka dalšího čísla je 15.8.2019.
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Prázdninový provoz PID od 29. 6. 2019 do 31. 8. 2019
Jako každý rok, dojde i o letních
prázdninách 2019 k úpravám jízdních
řádů Pražské integrované dopravy.
Přestože do Prahy přijíždí mnoho turistů, jejich počty jsou výrazně nižší,
než počty žáků, studentů a Pražanů
obvykle dojíždějících do práce. Linkami PID tak cestuje v letních měsících v pracovní dny dle přepravních
průzkumů až o cca 20–25 % méně cestujících. Nejvyšší snížení poptávky vykazují online sčítače u vstupů do metra v ranní špičce.

Metro
Jako v uplynulém roce dojde
na všech linkách v pracovní dny
k prodloužení intervalů o 1–2 minuty. O víkendech a svátcích pojedou
soupravy na všech linkách také jako
loni v intervalu 7,5 minuty.
Výluka na lince C

První červencový týden (od 29. 6. do 7.
7.) musí cestující počítat s již téměř
pravidelnou výlukou na lince C mezi
stanicemi Pražského povstání a Kačerov, při níž proběhne další etapa výměny
dřevěných pražců, sloužících v podzemí
již 45 let, za betonové.

Tramvaje
Po dobu prázdnin nebudou stejně
jako v loňském roce v provozu posilové linky 4 a 21. Na páteřních linkách 9,
17 a 22 bude ve špičkách pracovních dnů
prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak z 5 na 6 minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů
ve špičkách pracovních dnů z 8 na 10
minut a kolem poledne z 10 na 12 minut.
Linka 16 bude celotýdenně provozována
pouze v trase Lehovec – Kotlářka.
Od soboty 29. 6. se vrátí do svých
pravidelných tras tramvajové linky 11
a 13. Ve Vinohradské ulici bude dokončena první etapa revitalizace – rekonstrukce tramvajové tratě, kterou se povedlo zkrátit o dva týdny. Bezbariérově
zpřístupněné budou zastávky Italská
a Vinohradská tržnice.
Plánované opravy a rekonstrukce tramvajových tratí

V Nádražní ulici budou během celých prázdnin (od 8. 7.) probíhat práce na přeložkách inženýrských sítí,
které umožní, aby v příštím roce do-

šlo k dlouho očekávané rekonstrukci
tramvajové tratě, která pochází ještě
z 80. let. Oprava tramvajových kolejí na křižovatce Plzeňská – Radlická
přeruší od 8. do 24. 7. provoz mezi Andělem a Bertramkou. Rekonstrukce
plynovodu na konci července na týden přeruší provoz tramvají ve Francouzské ulici, od stejného data až
do konce srpna pak budou probíhat
práce na bourání stávajícího podjezdu
železniční tratě na Zahradním Městě
(od 25. 7.), takže tramvaje po tuto
dobu nepojedou v úseku od Nádraží
Strašnice po Nádraží Hostivař. Krátkodobější výměny kolejových konstrukcí proběhnou na Palackého náměstí a na Výtoni, na konci prázdnin
pak bude zahájena cca měsíční rekonstrukce tramvajové tratě v ulici
Na Poříčí (před Bílou labutí).

Autobusy
Všechny potřebné rekonstrukční akce
v metru, tramvajové dopravě i na železniční trati Praha-Hostivař – Praha-Vršovice vyžadují významné nasazení náhradní
autobusové dopravy. Zatímco strojvůdcům metra či řidičům tramvají výluky
umožní čerpat zaslouženou dovolenou,
objem práce řidičům autobusů naopak významně narůstá. Aby bylo možné všechny
náhradní dopravy zvládnout v potřebném
rozsahu a současně měli řidiči autobusů šanci si také vybrat svůj díl dovolené,
dojde na základě návrhu DPP a následné
společné dohody s organizací ROPID a vedením hl. m. Prahy o prázdninách 2019
oproti loňsku k rozsáhlejším úpravám
v jízdních řádech autobusových linek. Řidiči autobusů odvádějí pro hlavní město
Prahu v posledním období nadstandardní
práci, což je v návrhu rozsahu prázdninového provozu zohledněno.
Kromě obvyklého prázdninového
omezení o cca 15 % budou u vybraných
autobusových linek sjednoceny intervaly v ranní a odpolední špičce na 10
minut, či prodlouženy intervaly v pracovní dny kolem poledne a o víkendech
z 15 na 20 minut. Cílem je, aby čerpání
dovolených, fondu pracovní doby a fondu přesčasových hodin bylo u řidičů autobusů takové, aby umožnilo v síti PID
po prázdninách zajistit objem dopravy
v maximálním možném rozsahu.

O letních prázdninách nebudou již
tradičně v provozu školní spoje (např.
na lince 177 v úseku Volha – Chodov) ani
autobusové linky 182, 343 a 451. Školní
linky vyjedou opět až 3. září. Linka 143
nebude v provozu o víkendech a svátcích, na lince 168 nepojedou vložené
spoje mezi Butovicemi a Nemocnicí
Na Homolce, linka 185 bude zkrácena
o úsek Palmovka – Letňany a linka 196
bude celotýdenně provozována pouze
v trase Smíchovské nádraží – Kačerov.
Úpravy jízdních řádů autobusů podrobněji na webu ROPIDu:
https://pid.cz/prazdninovy-provozpid-2019/

Vlaky
Vlakové linky v rámci PID pojedou
o letních prázdninách podle platných
jízdních řádů, prázdninová omezení se
jich netýkají.
Plánované opravy a výluky

I na železnici se předpokládá během
léta zvýšený počet výluk a omezení kvůli stavebním pracím na jednotlivých
tratích. Pokračovat budou výluky kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi
a Hostivaří, kratší výluky se dotknou
také tratí do Kladna, Mladé Boleslavi
a do Rudné u Prahy.

Více informací
Prázdninové jízdní řády a podrobné
informace o jednotlivých výlukách
budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.pid.cz,
www.dpp.cz, ve vyhledávačích spojení
i v mobilní aplikaci PID Lítačka, posléze samozřejmě i na zastávkách. K dispozici je také infolinka PID 234 704 560
nebo DPP 296 19 18 17.
Zdroj: Pražská integrovaná doprava

