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Z Městské části

V

ážení a milí spoluobčané,
přehoupli jsme se do posledního
měsíce roku, který velice razantně
zasáhla epidemie, na kterou naše
ilé spoluobčanky a milí
společnost nebyla připravena
spoluobčané, už je to rok,
a zřejmě ještě bude nějakou dobu
co vykonávám
funkcivzpamatuje.
starostky
trvat,
než se z toho
Klánovic
a
nechce
se
mi
vůbec
V této zkoušce naše komunita
věřit, že vzedmula
čas běží tak
obstála,
se rychle.
velká vlna
Máme
před
sebou
ještě
hodně
solidarity a pomoci druhým.
Máme
práce,
alehrdí.
kus práce máme
být
na co
i za sebou.
Velkou
oporou při zdolávání této
Na
konci
letošního
roku
nelehké situace
nám
bylo i to,
nássečeká
dokončení
tolik obci
že
nacházíme
v krásné
diskutovaného
multifunkčního
obklopené
lesem,
kde se můžeme
alespoň
chvíli
zbavit stresu
hřiště a na
další
rekonstrukce
a
nadýchat čerstvého
vzduchu.
klánovických
komunikací
—

M

Smidarská, Voňkova a Malá
Vládní
opatření
zasáhla znejen
Smidarská,
hrazených
části
školáky
a
jejich
rodiny, ale
magistrátní dotace.
iPořídili
místní jsme
restaurace,
sportovní
nový elektromobil,
kulturní
centrum.
zařízení
a
naše
který pomáhá četě údržby
MČ.
I rozsvícení stromku se letos
bude
muset
obejít bez že
tradičního
Protože
se prokázalo,
plíseň
zpěvu žáků základní školy a bez
v suterénu Smržovská 1 je zdraví
obvyklého setkání nad svařákem.
škodlivá, byly šatny uzavřeny.
Stromeček rozsvítíme na první
Nastalá situace znamená pro
adventní neděli 29. listopadu
zúčastněné značný diskomfort,
v 16 hodin. Letos se můžeme těšit
a proto pracujeme na tom, aby
na nové osvětlení. Finančně se na
toto provizorium bylo co nejkratší.
něm podílel náš úřad a Klánovice
Jako nejvhodnější řešení se
spolu o.p.s., které tímto děkujeme.
jeví přesunutí šaten do prostor
stávající čas,
knihovny,
kterou
Přichází
který zpro
celého
hledáme
jiné,
vyhovující
prostory,
roku patří k těm nejkrásnějším.
či místo
proabyste
její vybudování.
Přeji
vám,
toto období
s nezaměnitelnou atmosférou,
Za MČpřináší
a za cestující
na lince
které
naději, radost,
autobusu
212 bych chtěla
smíření
a odpuštění,
prožili co
poděkovat panu řidiči Romanovi.
nejpříjemněji.
Kromě
násvšem
ochotně
Do
rokutoho,
2021že
vám
přeji
a bezpečně
vozil,
upozornil
pevné
zdraví,
štěstí
a životnínás
pohodu.
na potřebu protilehlé zastávky
vaše
starostka,
Zorka
Krňovická.
(Pokrač.
naStarčevičová
straně 3)
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Rada městské části:
l jmenovala do krizového štábu
komisaře Karla Kuberu z Městské
policie.

l uvolnila finance na odstranění
vlhkosti a plísně v suterénu
budovy s obecními byty u Bazaru.

l schválila podmínky vyhlášení
soutěže na trhy s gastronomickými
akcemi a tematickými workshopy.

l schválila obnovu povrchu
Šlechtitelské ulice.

l pronajala nebytový prostor
v ulici Ke Znaku (bývalá opravna
obuvi) na prodejnu kožených
výrobků s opravnou koženého zboží
a úpravami oblečení.
l vybrala na příští období nového
provozovatele Kulturního
centra Beseda. Stal se jím projekt
Artbufet, vedoucí projektu je pan
Matyáš Nádassy.

l schválila soubor vnitřních
směrnic úřadu.
l schválila úhradu sociálního
pohřbu ženy, která zemřela
na našem území u železniční trati.
l schválila opravu žlabu
a zničených mřížek v chodníku
před restaurací Babiččina Beseda.

Kompletní zápisy rmč, zmč
najdete na obecním webu.

Pozvánka na zastupitelstvo:
Srdečně Vás zveme na

zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice,
které se koná ve středu 16. prosince 2020 od 18:00
v sále hotelové školy, Slavětínská 82.
Program jednání bude oznámen na webových stránkách MČ.

P

Informace úřadu MČ

rovozní doba úřadu pro veřejnost se řídí aktuálním nařízením vlády
v době pandemie koronaviru. V tuto chvíli vám proto nejsme schopni
podat závazné informace k fungování v prosinci 2020 a během svátků.
Sledujte informace
l na vývěskách
l na webových stránkách MČ: https://www.praha‑klanovice.cz/
l na facebooku MČ: https://www.facebook.com/praha.klanovice/
l na instagramu MČ: profil praha_klanovice na www.instagram.com
Provoz Deponie ve Smidarské ulici letos končí v sobotu 12. prosince,
otevírat se bude opět v polovině března 2021.
Stále platí naše prosba, abyste nás kontaktovali především e-mailem
nebo telefonem, osobní návštěvu ponechte pro záležitosti, které jiným
způsobem vyřídit nejdou.
Děkujeme vám za spolupráci, přejeme vám klidné prožití
vánočních svátků a pevné zdraví.
Úřad MČ Praha‑Klánovice

Informujeme
F o t o t i t u l n í s t r a n y: s t u d i o m a r c u s , d e k o r a c e : k v ě t i n y L u c k a , S l a v ě t í n s k á 9 ; t a t o d v o u s t r a n a : s t u d i o m a r c u s ; i u l i a l . / f l i c k ; z e w l a k k

Slovo
Slovostarostky
starostky

Z Městské části

ke kritice zakázek,

Vyjádření tajemníka úřadu

R

ozumím tomu,
že úlohou koalice je
vládnout a realizovat plány
dané požadavky občanů
a volebním programem.
A že úlohou opozice je
kontrolovat a kritizovat.
Do vizí koalice a kontroly
opozice se samozřejmě já, vedoucí
úřadu, nijak nepletu. To je jejich
boj, to je zastupitelská politika.
Nicméně pokud se začnou i z řad
zastupitelů ozývat názory, že snad
na úřadě dochází k překračování
zákona o veřejných zakázkách,
musím se ohradit. Ne kvůli sobě,
ani kvůli členům rady. Je to
kvůli řadovým zaměstnancům,
kteří ve velkém stresu a za ne
právě vysokou odměnu (danou
státem diktovanými tabulkami)
dělají maximum pro to, aby
byly Klánovice hezké, moderní,
vybavené, uklizené a šťastné.
Právě zaměstnance úřadu, na jejichž
ochotě pracovat pro Klánovice závisí
budoucnost naší městské části,
neskonale uráží náznaky, že by snad
měli být nepoctiví a chovat se
nehospodárně, nebo si dokonce
odždibovat desátky ze zakázek. Za ty
tři měsíce, co jsem na radnici, jsem
zaznamenal celou řadu lidských chyb,
omylů, procesních přešlapů. Tak
jako v jiné firmě, tak jako v jiném
úřadu. Chybovat je lidské. Ale ani
jednou jsem nepojal byť jen na krátký
moment podezření, že by některý
ze zaměstnanců byl nepoctivý.

Dáváme úřad do pořádku

Úřad, jak jsem ho zdědil po svém
předchůdci (a po dlouhém období
čekání na mé jmenování dané
sporem s magistrátem), nebyl
v dobrém stavu. Teprve nyní
se díky mimořádným výkonům

našich zaměstnanců
dávají do pořádku takové
po léta neřešené věci jako
směrnice pro vnitřní chod
úřadu nebo evidence
majetku (paní Konášová
a Prokopová). Jiní zas staví
na nohy investice (pan
Chroust, paní Jandová a Šugárová).
Další se starají o běžný chod úřadu
(paní Slezáková, Janoušková,
Segetová a Furjesová). Všechno jsou
to lidé, kteří mají své silné i slabé
stránky, ale za které z hlediska jejich
poctivosti dávám ruku do ohně.

Směrnice o zadávání
veřejných zakázek

Jednou z věcí, která tu po léta
chybí, je jasná směrnice o zadávání
veřejných zakázek včetně
zakázek malého rozsahu. Řídíme
se obecnými pravidly, která si
každý může interpretovat po svém.
Směrnici nyní chystáme ke schválení
s tím, že pokud vše klapne, začne
platit od nového roku nebo
v prvních týdnech 2021. Protože je
náš úřad příliš malý na to, aby uživil
zaměstnance na zakázky na plný
úvazek, začali jsme zadávat výběrová
řízení prostřednictvím smluvního
partnera. Díky tomu jsou naše
zakázky přehlednější a výsledky
výběrových řízení průkaznější.
Připravuji nový organizační řád
a oslovuji lety prověřené externisty,
kteří nám v oblasti zadávání
veřejných zakázek budou pomáhat.

Rozklikávací rozpočet

Kritiku jsme si vyslechli
i za pozastavené zveřejňování
detailního hospodaření
prostřednictvím rozklikávacího
rozpočtu. Podívali jste se někdy
na něj? Popravdě, toto je služba,
která je správná a užitečná, je to

transparentnosti
a fungování úřadu
důkaz, že úřad nemá žádné tajnosti.
Nicméně to není něco, co by
běžný občan pravidelně využíval.
Na úřadech, kde ho mají, konstatují,
že slouží především samotnému
úřadu, starostovi a radním pro
to, aby měli přehled o aktuálním
hospodaření. A dále úzkému okruhu
jednotlivců, kteří mají kritické
prohrabávání hospodaření veřejných
institucí jako svou druhou profesi.
Kvůli problému na straně dodavatele
technického řešení jsme se rozhodli
rozklikávací rozpočet dočasně
nezveřejňovat. Jednoduše – kvůli
chybě, která nevznikla u nás, nebyly
zveřejněné údaje pro laika průkazné
a mohly být zavádějící. Pracujeme
na novém řešení, které bude
přehlednější, graficky a uživatelsky
přívětivější a v neposlední řadě pro
úřad levnější. Nyní běží interní
testování systému a pokud se vše
osvědčí, z kraje roku 2021 budeme
pro občany opět transparentnější.

Vánoční přání
a výhled do roku 2021

Pro příští rok chystáme řadu
novinek, které zajistí pohodovější
fungování zaběhlých procesů, aby
byla odstraněna rizika lidské chyby
a aby zaměstnanci trávili méně času
papíry a více praktickou prací pro
Klánovice. Zatím nechci odkrývat
všechny plány před tím, než budou
plně vyzkoušené.
Přeji všem hezké adventní období,
Vánoce i nový rok. Těším se s Vámi
na shledanou. Pokud máte nějakou
pochybnost nebo dotaz, napište
mi na tajemnik@praha‑klanovice.
cz nebo zavolejte na 602 607 994.
Telefonát, mail nebo návštěva jsou
užitečnější než post na facebooku.
Přeji Vám za úřad a jeho zaměstnance
vše dobré.
Petr Vilgus
pros i n e c 2020
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Zprávy z úřadu

N

a žádost paní
starostky uvedla
Technická správa
komunikací (TSK)
most do stavu
provozní bezpečnosti
a provedla podrobnou diagnostiku.
Podle MHMP a TSK je most nyní
bezpečný a do konce letošního
roku proběhnou další opravy
k prodloužení životnosti. Nejpozději
v r. 2025 očekáváme rekonstrukci,
která bude rozsáhlá a drahá a bude
vyžadovat výluky na trati i silniční
uzavírku. Nepříjemnosti z toho
plynoucí budou vynahrazeny jednak
kompletní opravou mostu a jednak
možností řešit křižovatku u zastávky
autobusu Smiřická a přednádražního
prostoru s autobusovým obratištěm.

Narcisky
na Slavětínské
Cibulky vysazené
na podzim nám na jaře
přinesou potěšení.

V

pátek 13. listopadu 2020
vysadili zahradníci 2700 cibulek
velkokvětých i drobnokvětých
narcisů do travnatých pásů v lipové
4
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aleji na Slavětínské. Narcisky
jsou zvoleny tak, aby postupně
rozkvétaly a aby osazené plochy
tvořily po dobu květu půvabný
celek. Před výsadbou byly
cibulky ošetřeny proti houbovým
chorobám a při pravidelném
přihnojování nám mohou vydržet
krásně kvést řadu let.

Druhá
kontrola
náklaďáků

V

jednání je doplnění osvětlení
V Trninách, případné provedení
záleží na kapacitě hlavního města.
Naopak ve Volšovské, kde světlo též
schází, je doplnění spíše nereálné
kvůli vlastnickým poměrům.

Divočáci
v Klánovicích

Dešťovka
na webu
Začátkem listopadu
se konalo online
představení Studie
srážkových vod
na území Klánovic.

P
Měsíc po první kontrole
se zopakovala akce hl.
města Prahy a Policie
České republiky.

V

úterý 10. listopadu 2020
se opět kontrolovaly náklaďáky
projíždějící přes Klánovice. „Žádné
z kontrolovaných vozidel spadající
do příslušné váhové kategorie
nebylo vybaveno platnou výjimkou
k průjezdu. Dále v různé míře
řidiči nedodržovali doby řízení,
bezpečnostní přestávky a odpočinky
nebo tento záznam nevedli řádným
způsobem. Některá vozidla nebyla
vybavena předepsanými doklady

rezentaci, videozáznam, další
informace i výzvu k zapojení
se do projektu najdete na webu
MČ proklikem Městská část –
Projekty MČ – Studie opatření
pro zadržování a využití vody
z dešťových srážek na území MČ.
Informujte se a zapojte se!

Nové veřejné
osvětlení
Koncem října byly
doplněny sloupy
pouličního osvětlení
na severu Klánovic,
konkrétně na křížení
Smidarské a Slavětínské.

F o t o : fa c e b o o k m č

Od září jsme psali
o znepokojivém stavu
našeho jediného mostu
přes koleje. Nyní je
most provozně bezpečný
a čeká ho generálka.

nebo se jimi neprokázali přímo
řidiči, v jednom případě byl zjištěn
nefunkční tachograf. Souběžně byly
zjištěny středně závažné závady
na technickém stavu vozidel,“ uvádí
zpráva z magistrátu. Děkujeme
náměstkovi primátora, panu Adamu
Scheinherrovi a řidičům kamionů
vzkazujeme: vyhněte se Klánovicím,
kontroly se budou opakovat.

F o t o : s t u d i o m a r c u s ; h e b i b . P i x a b ay; fa c e b o o k m č ; w e b b a l í k o v n a ; c o r o n a : m a s u m A l i / p i x a b ay

V jakém
stavu je most
Klánovice –
Újezd nad Lesy?

Ulice u lesa
rozryté od
divočáků...
Co s tím?
Je řešením instalovat
na hraně zastavěného
území s lesem pachový
plot jako u silnice?

N

ení. Od pana Jána Kovala
z Mysliveckého spolku Šesterák
jsme se dozvěděli, že pachový plot
imituje pro zvěř zápach člověka.
Proto nemá smysl instalovat plot
do míst, kde se člověk pohybuje
a zvěř je na lidský pach zvyklá.
Jaké je tedy doporučení?
Neupravujte okrajové pásy lesa
jako zahradu, ani z nich nedělejte
černou skládku bioodpadu.
Ostřihaná travička a přihnojování,
nebo naopak vyhozený zahradní
odpad – to vše divočáky láká.
Černá zvěř se nyní stahuje do lesa
ze sklizených polí, kde byla během
léta rozptýlena. Prasat není víc, jen
změnila své stanoviště a jejich odstřel
není dlouhodobým řešením.

Navíc v těsném sousedství obce je
střílení z bezpečnostních důvodů
nemožné. Lidé a psi na procházkách
nebo za sportem se v lese pohybují
až do pozdního večera a znemožňují
i případný, výjimečný, noční odlov.
Riziko vážné nehody při lovu je za
těchto podmínek příliš velké.
Pamatujme na to, že neustálý stres,
kterému je zvěř vystavena od volně
pobíhajících psů, cyklistů, běžců,
houbařů atd. způsobuje změny
v jejich životním rytmu a chování.
Civilizační tlak na les a jeho
obyvatele neustále zvyšujeme. Pokud
chceme žít blízko přírody, snažme
se brát toto soužití nejen se všemi
pozitivy, ale i s nutností omezit
se a přizpůsobit se podmínkám
místa, které máme rádi. Tématu se
budeme věnovat i v dalších číslech.

Otazníky
nad poštou,
Balíkovna
a Zásilkovna
Na téměř polovině
svých poboček Česká
pošta od října sjednotila
otvírací dobu. Změna
se dotkla i Klánovic.
Zároveň se otvírají
možnosti nových služeb
pro doručování zásilek.

D

ůvodem změny otevírací
doby jsou podle pošty zkušenosti
z koronavirové krize a nahrazení
dvousměnného provozu
jednosměnným. Na základě stížnosti
naší MČ na tuto změnu navštívila
Klánovice koncem října ředitelka
pobočkové sítě České pošty Hana
Tmejová. Předmětem jednání bylo

posunutí provozu aspoň jednou
týdně déle než do 18 hodin.
Dále instalace bankomatu ČSOB,
rozšíření služby cash back a možnost
zřízení výdejny balíků s večerním
provozem, tzv. Balíkovny.
BUDE V KLÁNOVICÍCH
BALÍKOVNA?

To záleží na tom,
zda nabídka zaujme
klánovické podnikatele.
Pošta, jako provozovatel
této služby, hledá kamennou
provozovnu (obchod, restauraci aj.)
se skladovacími možnostmi, dobrou
dostupností a dlouhou otevírací
dobou. Oplátkou nabízí finanční
provizi z každého vydaného balíčku,
desítky nových zákazníků každý den,
zviditelnění na internetu a reklamní
označení i s potřebnou technologií.
Máte zájem? Informujete se na
chcibalikovnu.cz.
ZÁSILKOVNA BUDE 
URČITĚ!

Úřad schválil
instalaci dvou automatických „almar“
firmy Zásilkovna: u Fitness Klánovice
a u koupaliště. Občané si tu budou
moci vyzvedávat své zásilky 24 hodin
denně a 7 dní v týdnu. A to je dobrá
zpráva pro všechny zákazníky
e-shopů z Klánovic i nejbližšího okolí.

Jak stonat doma
s coronavirem

N

ávod najdete na
stránkách Zdravotnické záchranné
služby hl. m. Prahy: https://www.
zzshmp.cz/jak-stonat-s-koronavirem
Informace ÚMČ a Praha.eu
zpracovala Zita Kazdová
pros i n e c 2020
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Pracujeme pro vás už dva roky

elektromobil pro svoz odpadu.
Klánovice jsou vnímány jako
čistá, udržovaná městská část.
Pracovníkům údržby za to patří dík!

Rada městské části se ohlíží za polovinou svého volebního období

Komunální volby 2018 změnily
vedení Klánovic. Standardní
situací je, že odcházející vedení
obce protokolárně předá veškerou
agendu úřadu, spojenou s jejich
činností, novému vedení. Předání
je písemné a podepsané oběma
starosty (odcházejícím a nově
zvoleným).
Vážení občané, nestalo se tak, nic
nám nebylo předáno. Odcházející
vedení, včetně bývalého tajemníka,
nám na opakované výzvy o nutnosti
oficiálního předání a tím i převzetí
úřadu vždy odpovědělo „předávat
vám nic nebudeme, vše máte
na úřadu“.
Náš vstup do úřadu byl tedy
poněkud nestandardní, spolupráce
s minulým vedením byla „nula“.
Museli jsme zmapovat v jakém
stavu jsou projekty, rozpracované
akce a v neposlední řadě to

Nejdůležitější
činnosti a projekty

l Jedním z prvních významných
opatření ke zlepšení informovanosti
občanů bylo do té doby odmítané
zavedení přímého přenosu z jednání
Zastupitelstva městské části.

„Zděděný“ projekt rekonstrukce
ulice K Rukavičkárně znamenal
vykácení téměř celé aleje. Projekt
jsme proto změnili a alej zůstala
zachována. Díky účelové dotaci
jsme ošetřili stromy nejen zde, ale
i v Podlibské, Dobřenické a letos
pokračujeme v Aranžérské.
l

Kadeřnictví bylo po mnoha
desetiletích úspěšně zrekonstruováno,
o čemž jste se mnozí z vás jako
zákazníci opakovaně přesvědčili.
l

Na vybudování multifunkčního
hřiště za cca 15 mil. korun jsme
zdědili od předchozího vedení pouze
4,36 mil. korun. Projekt se proto
musel redukovat. Dotčení sousedé
původně zamýšleného pozemku
Kavris vyjádřili nesouhlas. Abychom
zachránili dotaci, museli jsme najít
jiné místo. Nové multifunkčí hřiště
proto vzniklo v areálu fotbalového
klubu, kde je dozor, který zabraňuje
mimo jiné vandalismu.
l

l Parkování u nádraží je roky
neřešený problém. V souladu
s magistrátem je zpracován projekt
placených „parkovacích zón“ pouze
pro pracovní dny od 9:00 do 16:00
hod. Realizaci podmínil Újezd nad
Lesy řešením parkování na své straně.
l Opravy ulic Blešnovská,
Sendražická a Lovčická byly
dokončeny, včetně vybudování
nových kanalizačních vpustí. Díky
MHMP jsme opravili povrch
ve Smidarské, Malé Smidarské
a Voňkově ulici. Nyní probíhají
projektové práce s následnou
realizací na odvodnění Rodovské.
Opravy výtluků probíhají průběžně.

pros i n e c 2020

l Zrekonstruovali jsme obecní
byty v ZŠ Smržovská 1 a nad
restaurací Beseda. Zde byl jeden
byt opraven a probíhá rekonstrukce
dalších prostor s cílem zřízení
nového bytu, dále je nutná oprava
střechy, včetně zateplení a další
opravy nás čekaji.

Farmářské trhy – k tématu se
vyjadřuji ve svém příspěvku do
Hydeparku v tomto čísle.
l

V Masarykově základní škole
Smržovská 1 jsou rekonstruovány
toalety a instalovány troje
nové protipožární dveře včetně
zárubní. Jsou provedeny práce
na odstranění plísně v šatnách
a pravidelné kontroly soudního
znalce novou plíseň neprokázaly.
l

V nové přístavbě Masarykovy
základní školy nás čeká oprava
výtahu, jehož elektroinstalace
je kvůli chybě v projektu špatně
chráněná před deštěm.
l

l V Mateřské škole byly opraveny
záchody pro děti, byla opravena
střecha, do které zatékalo, byla
umyta fasáda, upravena vodoměrná
šachta a bylo upraveno odvodnění
splaškových a dešťových vod.

Podle potřeby rada městské části jedná i on-line. Zleva: Pavel Jaroš, Jiří Bek, Michal Gabriel, Zorka Starčevičová, Petr Soukup.
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U Haly starosty Hanzala
jsme opravili střechu, která
konečně neprosakuje. Opraveno
je též zábradlí u hlavního vchodu,
včetně ochranného pletiva, které
minimalizuje možnost poranění.
l

Pro Kulturní centrum Beseda
proběhlo výběrové řízení. Od roku
2021 bude pokračovat nový
provozovatel s projektem Artbufet.
l

Klánovický zpravodaj získal
novou energii a výraznou grafiku
ve prospěch přehlednosti a čtivosti
a je obsahově vyvážený. Zastupitelé
nově mohou v rubrice Hydepark
publikovat své názory v každém čísle,
nikoli pouze jednou za tři měsíce, jak
tomu bylo v minulosti.
l

Úřad MČ Praha-Klánovice
je stabilizován, máme nového
tajemníka, vyměnili se zaměstnanci
a přicházejí lidé pracovití
a se zájmem o činnost úřadu.
V době coronavirové pandemie
se úřad osvědčil na výbornou.
Za to všem pracovníkům děkujeme!
l

Foto: studio marcus

(Ne)předání úřadu

nejnutnější: jaký je stav financí,
včetně rezervy a dohadných
položek ve vztahu ke schváleným
rozpočtům z minulého funkčního
období 2014 – 2018.

Foto z jednání rady online: petr Vilgus

V

ážení spoluobčané,
je za námi první poločas funkčního
období od komunálních voleb
v roce 2018 a jsme přesvědčeni,
že je správný čas informovat vás
o činnosti úřadu naší městské části,
vedené koalicí Čas na změnu –
STAN – Hlas Klánovic. Členy rady
městské části jsou starostka Mgr.
Zorka Starčevičová, místostarosta
MUDr. Jiří Bek a radní Ing. Petr
Soukup, Bc. Pavel Jaroš a Ing.
Michal Gabriel.

l Pro pracovníky údržby
jsme na podzim 2019 zakoupili

l Zcela výjimečnou situaci
prožívají naši hasiči (JSDH), v říjnu
2020 převzali nový cisternový
vůz TATRA. Poprvé v historii
JSDH od roku 1931 byl jednotce
zakoupen nový, speciální, hasičský
automobil. Našim hasičům přejeme,
ať jim dobře slouží a děkujeme jim
za obětavou práci.

Rok 2020 je poznamenán dvěma
nouzovými stavy v celé republice,
vyhlášenými vládou z důvodu šíření
pandemie SARS-CoV-2.
l Na celonárodní situaci, která
zasáhla i Klánovice, jsme na jaře
reagovali mimo jiné odpuštěním
nájmů v prostorách patřících MČ,
zajištěním roušek a dezinfekce
a distribucí seniorům, příspěvkem
na zakoupení 9 laptopů žákům
ze sociálně slabších vrstev.
l Přispíváme na obědy
spoluobčanům 70+ a zajišťujeme
rozvoz, občanům 65+ platíme
kontejnery na zahradní odpad
a jsme k dispozici pro pomoc
v nynější těžké situaci.

Závěrem s potěšením konstatuji,
že i v této výjimečné situaci
„coronaviru“ úřad pracuje a pomoc
občanům i podnikatelům má
konkrétní podobu.

Vážení občané naší
krásné městské části,
přejeme vám všem

spokojené
a šťastné
vánoční
dny
a mnoho
štěstí
a hlavně
zdraví
do roku
2021!
městská část
Praha-Klánovice
a Klánovický
zpravodaj

Vážení spoluobčané, je před námi
druhý poločas a apeluji tímto
na všechny zastupitele, aby jejich
hlavní motivací byla konstruktivní
práce ku prospěchu občanů Klánovic.
Přeji vám pevné zdraví, klidné
Vánoce a úspěšný nový rok 2021!
MUDr. Jiří Bek, místostarosta
pros i n e c 2020
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Společné vyjádření

JUBILANTI 
PROSINEC 2020
Věra Pechová
Jaroslav Hrbek
Marie Brtková
Jarmila Němečková
Michaela Křížková
Karel Forman
Eva Gruberová
Jana Huňková
Tomáš Huněk
Helena Hubálovská
Franz Weinmann
Eva Ježková
Marta Buňatová
Božena Koubová
Hana Votavová

ke Slovu starostky 11/2020,
o jehož zveřejnění po vzájemné dohodě požádali pan
Eduard Stehlík a paní starostka Zorka Starčevičová.

V

listopadovém čísle KZ o mně paní starostka Zorka Starčevičová
uvedla, že jsem byl v době studia na FF UK „aktivním a velmi horlivým
kádrem tehdejší fakultní garnitury“ a v listopadu 1989 jsem se nezapojil
do studentské stávky. Přiznám se, že se mě to osobně hluboce dotklo. Nikdy
jsem nebyl ani funkcionářem SSM, tím spíše ne členem KSČ a do žádných
aktivit těchto organizací jsem se nikdy nezapojoval. Naopak.
Podílel jsem se mimo jiné na ilegálním dovozu exilových
tiskovin (např. knih nakladatelství 68´ Publishers), kopírování
a šíření samizdatu, stýkal jsem se s politickými vězni
komunistického režimu a byl jsem napojen na zakázané
skautské hnutí.
Studentské stávky jsem se zúčastnit nemohl, protože jsem již v květnu 1989
své studium na FF UK ukončil. Přesto jsem „zvenčí“ pomáhal a byl jsem
to mimochodem právě já, kdo 20. 11. 1989 vylezl na fasádu budovy FF UK
a připevnil na ni transparent s nápisem „stávka“ (ostatní se báli, protože to
bylo příliš vysoko).
Jsem rád, že paní starostka v sobě našla sílu a za svá slova z minulého čísla
KZ se mi omluvila. Tím považuji ze své strany věc za uzavřenou.
PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA

V

mých vzpomínkách, které ve mně vyvolal pochmurný listopad, kdy
jsme trochu zádumčiví, jsem popsala, jak jsme Eduarda Stehlíka, tehdy
studenta 5. ročníku FF UK, s některými mými vrstevnicemi v prvním
ročníku vnímaly. Moje úvahy nebyly historického rázu, nýbrž pocitového
a vzpomínky nemusí vždy odpovídat realitě.

Poděkování

D

íky, díky, díky
MČ Klánovice za osobní
přání k životnímu výročí
i s dárkovým balíčkem.
Velkou radost se mnou sdílí určitě
i ostatní jubilanti vyššího věku.
Taková maličkost a k tomu setkání
se starostkou v této nelaskavé
době potěší dvojnásobně. Proto
přijměte srdečné poděkování od
Jany Kolaříkové

Když jsem se dozvěděla, že se Eduarda Stehlíka má slova dotkla, kontaktovali
jsme se a vyjasnili jsme si to. Informoval mě o svých tehdejších aktivitách
proti komunistickému režimu a já nemám důvod mu nevěřit. Ano, některé
věci se nemohly dělat otevřeně, protože situace byla nebezpečná. Omluvám
se tedy Eduardovi, že jsem se ho dotkla a mám zároveň radost, že nyní vím,
jaká ve skutečnosti jeho role na fakultě byla.
Poslední americké volby ukázaly, jak moc jsme rozděleni
na nesmiřitelné tábory. Zároveň nám naznačují
správnou cestu, kterou je smír ve společnosti a věřím,
že i v Klánovicích to, co trvá už více než dva roky, brzy
skončí. Naši občané si zaslouží slušnost a upřímnost.
Doufám, že vzájemný smír mezi mnou a Eduardem
Stehlíkem poslouží jako příklad.
Mgr. Zorka Starčevičová
Za uvedená vyjádření děkujeme, Zita Kazdová
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Co se děje na síti
V době druhé vlny pandemie
přinesly facebookové skupiny
a stránky věnované životu
v naší městské části řadu
inspirativních podnětů a zpráv.

Stromy a stromky o Vánocích
„Vánoce, Vánoce přicházejí, třeste se přátelé.
Jednou v roce na Vánoce zloděj k lesu přichází, pilu
v ruce, bez čepice, stromky poráží.“

V

prosinci si na procházkách v Klánovickém lese pobrukuji tuto pozměněnou
vánoční píseň často. A stromy jako kdyby mi rozuměly, vždy se celé rozechvějí.

Les je rodina, ne supermarket

Možná to způsobuje poryv větru, ale Vánoce jsou přece obdobím zázraků
a splněných přání, tak mi možná doopravdy rozumí. Jedno vím ale
určitě – stromy cítí dotyk a varovné signály o nebezpečí předávají pomocí
kořenového mycelia svým druhům. Les je totiž mnohem spíše rodina než
supermarket, kam si chodíme pro dřevo. Tak abyste se nedivili, že vás někdy
švihnou větví po hlavě! Hlavně ty, kteří jim bezostyšně lámou „ručičky“, aby
si ozdobili vánoční stůl, nebo řežou mladé borovičky u špičky, protože vršky
mladých stromků jsou přeci na vánoční stromek nejhezčí. Kromě morálního
odsouzení je ale takovéto mrzačení stromků označeno jako
přestupek s pokutou do výše 15 000 Kč.

Každé poškození stromu je riziko
F o t o K Ž P : s t u d i o m a r c u s , Z d e ň k a B u b e n í k o v á ; fa c e b o o k Mč

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

Eduarda Stehlíka

S

Komise pro životní prostředí

F o t o k y t i c e : B r u n o G l a t s c h / P i x a b a y ; s t u d i o m a r c u s ; d e ta i l z p l a k á t u p r o s e n á t n í v o l b y 2 0 2 0 s e s o u h l a s e m

Jubilanti

Že je les plný stromů a kvůli pár větvičkám nebude tak zle?
Opět omyl. Každá ulomená větev způsobuje oslabení stromu,
který ztrácí schopnost bránit se proti kolonizaci různými
Odřízlý vršek
druhy hmyzu a všudypřítomných spór hub. Takový strom
a odlomené
větvičky...
začne usychat a umírat.
Tato borovička
V současné době, kdy jsou stromy v Klánovickém lese
je odsouzená
k živoření
oslabeny kůrovcem, opakovanými obdobími sucha,
a smrti.
vysokých teplot a stále se prodlužujícím vegetačním
obdobím kvůli mírným zimám bez sněhu, měli bychom je
především chránit a ne je dále poškozovat a mrzačit. Mohlo by se snadno
stát, že za pár let už žádný les v sousedství mít nebudeme. Pak bude pozdě
vzájemně se obviňovat kdo za to může.

Šťastné Vánoce i pro náš les

Jestli tedy nutně potřebujete zelenou větvičku na vánoční stůl, tak použijte
ty, které jsou na již padlém stromě. Máme jich tu v lese stále více než dost.
Abychom si mohli zpívat i se stromy a stromky v našem lese „po roce Vánoce,
Vánoce přicházejí, šťastné a veselé“.
Zdeňka Bubeníková, Komise pro životní prostředí

Podpora hasičů
a místních restaurací
Například stránka SDH
Klánovice představila
nové vozidlo Tatra Terra
a mnozí diskutéři popřáli
hasičům hodně úspěšných zásahů.
O pozornost si řekly místní
osvěžovny nabízející pokrmy „přes
okénko“, každodenní nabídku
zveřejňoval i Klánovický Sen, kde
se pravidelně objevovala výzva
k podpoře místních restaurací.
Divočáci, trhy a fotogalerie
Na Vivat Klánovice proběhla
polemika o soužití se čtyřnohými
divočáky, kteří zanechávají
stopy v terénu (ne každý je
přesvědčen o nutné regulaci
počtu zvířat). Ve stejné diskuzní
skupině opět zazněly pochvalné
hlasy o farmářském trhu
v Šestajovicích. Obsahovým
kořením se staly fotografie
patriota Tomáše Hradeckého.
Studie Dešťovka a narcisy
Stránka naší MČ zprostředkovala
diskuzi týkající se odborné studie
o zadržování a využití vody
z dešťových srážek. Zájemců
o debatování bylo bohužel méně,
než se všeobecně očekávalo.
Radniční zpravodajství potěšilo
zprávou o výsadbě narcisů
na Slavětínské, jejich krásu
posoudíme na jaře.
Přiblížilo se adventní
období. Právě na sociální
síti je možné tmelit vztahy, sdílet
nápady, bilancovat a děkovat.
Nezapomeňte, je to i vaše věc.
Jiří Karban

pros i n e c 2020
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Co vás zajímá

a aktivní život našich seniorů.
Z toho důvodu považujeme za
důležité, aby mohli co nejdéle
setrvávat ve vlastním prostředí, kde
se cítí nejlépe. Nechceme stavět
„Dům seniorů“ typu LDN. Chtěli
bychom, aby na pozemku „Kavris“,
který byl v minulosti pro tento účel
vytipován, vzniklo zařízení pro naše
seniory, kteří potřebují vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu péči jiné
osoby, ale v základních úkonech jsou
soběstační.

Zeptali jsme se klánovické starostky a bývalých starostů:

Jaké konkrétní
kroky pro realizaci
Domu seniorů
v Klánovicích jste
udělal/a Vy, rada MČ,
komise rady či úřad
MČ v období, kdy jste
zastával/a funkci
starosty?

Dům seniorů v Klánovicích?
j a k  s e s t a r á m e o n a š i n e j s t a r š í g e n e r a c i , d í l d r u h ý
Téma „Dům seniorů“, kterého se Klánovický zpravodaj ujal a které otevřel
v předchozím čísle, nyní pokračuje v hledání plánů a reálných možností
městské části, jak se postarat o nejstarší generaci svých občanů.

Byl Dům pro seniory
důležitým tématem
Klánovic pod Vaším
vedením?
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Ing. Karel Horníček
(Spolu pro Klánovice, ve funkci
2014 – 2016)
KH: Když jsem v roce 2014
nastupoval na místo starosty,
bylo jasné, že téma domů seniorů
bude jedním z problémů, kterými
se budeme muset zabývat. Protože
mí rodiče a prarodiče těchto služeb
nikdy nevyužili, neměl jsem s touto
problematikou osobně žádné
zkušenosti.
MUDr. Ferdinand Polák
(ODS, ve funkci 2017 – 2018)
FP: Důležitým tématem bylo
především zajištění kvalitní péče
o seniory a handicapované, nikoliv
samotná stavba. Nicméně jsme
pro případnou výstavbu nechali

prověřit různé lokality a pokud
by někdy ke stavbě seniorcentra
mělo dojít, tak vhodnějším
místem než roh Šlechtitelské
a Vodojemské ul. budou pozemky
č. 911 a 912 v severní části
Přímského náměstí. Nyní však
stavba zařízení na dlouhodobé
pobyty není na pořadu dne. Spíše
by se zde hodil denní stacionář
a odlehčovací služby.
Mgr. Zorka Starčevičová
(Čas na změnu, ve funkci od 2018)
ZS: Představa domu pro seniory,
jak byl koncipován v Klánovicích
na počátku našeho století, je již
překonána. V souladu s politikou
magistrátu se soustředíme
na vytvoření podmínek pro kvalitní

Foto: studio marcus

eriál jsme odstartovali ve
Zpravodaji 11/2020 příspěvkem
bývalého starosty Ladislava Hrabala
(ve funkci 2006 – 2009). Současně
jsme oslovili paní starostku
Starčevičovou a bývalé starosty:
pana Poláka, pana Soukupa a pana
Horníčka. Položili jsme jim shodné
otázky a požádali je o odpovědi se
stejným rozsahem a datem dodání.
Opověděli tři ze čtyř oslovených
a jejich odpovědi uvádíme seřazené
podle dat funkčního období.

Foto: studio marcus

S

KH: V roce 2015 jsme zadali
u odborné organizace zpracování
problematiky výstavby domu
seniorů v Klánovicích včetně
stručného průzkumu zájmu.
Na základě podrobných diskusí
s autory této práce jsem si ověřil,
že dnes existují dvě možnosti
výstavby a provozování. Jednak je
možné poskytnout pozemek Praze,
která zařízení postaví a dále sama
provozuje. Háčkem je, že nelze
nijak ovlivnit preferenci obyvatel
Klánovic. Druhá možnost je
poskytnout nebo i prodat pozemek
soukromému subjektu, který dům
postaví a provozuje. Zde by asi bylo
možné smluvně zajistit přednost
klánovických seniorů, ale rozhodně
bychom neměli dlouhodobě vliv
na poplatky za pobyt, ani na scénář
přeměny v luxusní zařízení, které
si 99% našich seniorů nemůže
dovolit. Po zvážení těchto možností
jsme jako dobří hospodáři v další
investiční přípravě již nepokračovali
s tím, že možná v budoucnu budou
podmínky příznivější.

FP: Vypracovali jsme podrobnou
analýzu potřeb a právních
i finančních aspektů péče
o klánovické seniory a zdravotně
postižené. Tento materiál byl zcela
zásadní, protože poprvé v novodobé
historii Klánovic kvalifikovaně
ukázal, jaké jsou skutečné potřeby
a možnosti zajištění této péče.
Skončilo tak období spekulací
a zbožných přání, která však byla
často zcela bez reálného podkladu.
Podle výsledků této analýzy jsme
postupovali a celý materiál je
k dispozici i současnému vedení MČ.
ZS: Naším záměrem je vybudovat
několik malometrážních bytů pro
seniory, kteří měli s Klánovicemi
celoživotní vztah. Byty by byly
doplněny pečovatelskou službou
a denním stacionářem. Je třeba
připravit projekt a finanční analýzu
včetně nákladů na provoz a z čeho
bude hrazen. Bez finanční pomoci
magistrátu se neobejdeme a jsme
rádi, že náš záměr má podporu
pražských radních.

Jaké jiné projekty pro
zkvalitnění života
seniorů v Klánovicích
jste realizovali
v období, kdy jste
zastával/a funkci
starosty?
KH: Jako zastupitelé Klánovic jsme
byli dlouhodobě velmi spokojeni
se spoluprací s Charitou Neratovice,
na jejíž služby pravidelně
přispíváme z rozpočtu. Jejich práce
není tak viditelná jako stavba
budovy, ale v našich podmínkách
je efektivní a kvalitní. Proto jsme
s čistým svědomím přenechali
otázku výstavby klánovického
domu seniorů našim nástupcům.
FP: Projektů bylo mnoho.
Znovu jsme např. zavedli
osobní gratulace starosty našim
seniorům k významným životním

výročím, pravidelně 4x do roka
jsme na radnici pořádali setkání
seniorů‑jubilantů se starostou MČ,
zajistili sérii přednášek na téma
první pomoc v různých životních
situacích, a to i s praktickým
nácvikem. V roce 2018 jsme
s provozovatelem koupaliště
vyjednali pro klánovické seniory
významnou slevu ze vstupného,
za vstup pak platili pouze 10 korun.
Finančně jsme seniorům přispívali
také na rekondiční pobyty a další
jejich aktivity.
ZS: Zajistili jsme rozvoz
dezinfekce a roušek, dotování
a rozvoz obědů a pomoc a úlevy
v běžném životě. V jednání je
přímá autobusová linka, která by
dovezla naše seniory bez přestupu
do jirenského zdravotního zařízení.
Jednali jsme také o podmínkách
služeb s provozovatelem taxi
pro seniory. Gratulace našim
jubilantům a dennodenní zájem
o specifické potřeby nejstarších
spoluobčanů je pro nás milou
samozřejmostí. S klánovickými
seniory komunikujeme neustále
a upřednostňujeme osobní
komunikaci, kterou považujeme
za přirozenou a účinnou.

Každé vedení Klánovic evidentně
prošlapalo svůj kus cesty. I když
žádný superman nebo superžena
nevymyslí a lusknutím prstů
nezařídí zázrak, systém podpory
a péče o klánovické seniory dostává
reálnější podobu. V tématu budeme
pokračovat a děkujeme všem, kteří
na otázky Klánovického zpravodaje
odpověděli.
Zita Kazdová
pros i n e c 2020
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„

Mnohem důležitější
jsou lidé, kteří ve svém
volném čase a často
za obtížných podmínek
celou věc zabezpečují
a o vše se postarají.

“

klánovické projekty, ve kterých
jste se angažoval nebo které jste
podpořil?
M. H.: Projektů bylo opravdu
hodně. Na začátku devadesátých
let, to znamená před třiceti lety,
v Klánovicích nebyla téměř
žádná infrastruktura. Nerad, ale
v tomto ohledu se již pomalu
řadím k pamětníkům. V roce 1993
například Nadace vybudovala park
před školou v Klánovicích, vybavila
základní školu v Klánovicích
prvními počítači, financovala
telefonní záznamníky pro
ošetřovatelskou službu, vzduchové
filtry pro mateřskou školu. Tedy
to nejnutnější. Pamatuji si také,
že jsme vybavovali celou obec
prvními lavičkami a odpadkovými
koši, upravovali jsme dětská hřiště
a sázeli zeleň. Nadace dlouhodobě
podporovala a podporuje Dětský

Pomocnou ruku najdeš na svém rameni
Rozhovor s dlouholetým klánovickým mecenášem Michalem Voráčkem

Jako dárek pod pomyslný vánoční stromeček jsme pro vás připravili rozhovor
s člověkem, od kterého Klánovice dostávají dárky už téměř třicet let.

Michal Voráček a Klánovice –
jaký je to vztah? Kdy začal a jak
pokračuje?
M. H.: Je to vztah celoživotní.
Klánovice jsem poznal již ve svých
čtyřech letech, kdy si rodiče
koupili malou chatu se zahradou
v Klánovicích. Každý týden
jsme jezdili vlakem z centra
města do Klánovic a procházeli
od zastávky Klánovickým lesem
až k chatě. V Klánovicích jsem trávil
dětství a zejména v létě hodně času.
Projezdil jsem les křížem krážem
na kole, zažil všechny údržbářské
a zahradní práce, z nichž nejhorší
bylo česání rybízu, a zamiloval si
12
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Klánovický les. Jak si vzpomínám,
příroda byla tehdy v mém dětství
úplně jiná než dnes, například
v Klánovicích byly opravdu mraky
motýlů, dalšího hmyzu, nádherní
ptáci a brouci všeho druhu a hodně
lesní zvěře. Na počátku devadesátých
let jsem zakoupil starší nemovitost
v centru Klánovic a zrekonstruoval ji
na rodinný dům.
Vaše jméno je spojené s Nadací
pro obnovu a rozvoj. Jaký je smysl
a činnost Vaší nadace?
M. H.: Nadace pro obnovu
a rozvoj se zaměřuje zejména
na handicapované děti a pomoc

„

Myslím si, že pokud
člověk může,
má vždy myslet
i na druhé a pomoci
tam, kde je potřeba.
Ne však s cílem
se medializovat.

“

organizacím či lidem v obtížných
situacích. Je financována výhradně
z mých osobních prostředků. Své
místo mají v činnosti Nadace také
Klánovice, a to již po dobu téměř
třiceti let. Nadace se snaží pomáhat
tam, kde je jiná pomoc velmi
obtížná, anebo pomalá.
Záběr Vaší charitativní činnosti
je tedy široký. I Klánovice Vám
za téměř 30 let vděčí za podporu
nejrůznějších projektů. Přesto
zůstáváte spíše v pozadí. Proč?
M. H.: Myslím si, že pokud člověk
může, má vždy myslet i na druhé
a pomoci tam, kde je potřeba.
Ne však s cílem se medializovat.
Pokud se mi podaří vydělat peníze,
vkládám je do Nadace a umím něco
podpořit. Mnohem důležitější jsou
však lidé, kteří ve svém volném
čase a často za obtížných podmínek
celou věc zabezpečují a o vše
se postarají. Myslím, že těm je
potřeba děkovat především.
Prolomíte své inkognito
a přiblížíte nám alespoň některé

Z brožurky cyklovýletů, kterou Nadace
před lety vydala, budeme ve Zpravodaji
od jara přinášet tipy pro vaše výlety.

Foto: studio marcus

sou lidé, s nimiž by ani celý
Zpravodaj nestačil na všechny
otázky a odpovědi. To je případ
i Dr. Ing. Michala Voráčka,
zakladatele československého
a českého mediálního trhu, top
manažera a podnikatele. Proto jsme
si pro rozhovor vybrali jen úzký
výsek jeho bohatého života. A bavili
jsme se o Klánovicích a o veřejně
prospěšné a dobročinné pomoci.

Foto: hans stembera

J

domov Klánovice, byť podmínky
dětského domova a zabezpečení
dětí se v posledních letech hodně
změnily. Nadace v dětském
domově vybavila fitcentrum,
rovněž výpočetní techniku, řadu
let financovala zimní lyžařské
tábory pro děti a podobně.
Nadace kompletně vybavila také
Místní knihovnu Klánovice,
včetně počítačů a knih. Téměř
permanentně podporujeme
klánovický dětský sbor Claireton
Chorale a dlouhá léta i seniory
a další. Samostatnou kapitolou
je budování cyklistických či
turistických stezek a desítky
projektů a příspěvků.
Vaší láskou je Klánovický les.
Jaká je „Vaše stopa“ v našem lese?
M. H.: Tak to je asi vybudování
a údržba Naučné stezky
Klánovickým lesem ve spolupráci
s oddílem Stopa Českého svazu
ochránců přírody. V tomto směru
patří poděkování především
manželům Macháčovým za jejich
obrovskou práci a výchovu několika
generací klánovických dětí.
Na stezku dostávám řadu ohlasů
a poděkování vždy směřuji v jejich
prospěch. V Klánovickém lese
se podařilo s přispěním mé nadace
vybudovat i cyklistické stezky,
ke kterým jsme vydávali brožurky
a mapy. Počátky spadají do doby,
kdy vlastně neexistovaly žádné další
neziskové organizace či fondy, které
by mohly takové oblasti financovat.
Máte v Klánovicích aktuálně
nějaké plány, něco, čemu věnujete
svůj zájem nebo podporu?
M. H.: V současné době
připravujeme ve spolupráci právě
s oddílem Stopa Českého svazu
ochránců přírody, s místním
úřadem a s Lesy České republiky
větší dětské lesní hřiště. Vše
je v přípravné fázi a věřím,
že zejména klánovické děti
s rodiči a prarodiči tento projekt
ocení. Se starostkou městské části

Lesní hřiště, jehož obnova se
připravuje. Zpravodaji při focení
zapózovala hornopočernická
reprezentantka v gymnastice,
která si do Klánovického lesa
přijela zatrénovat.

„

V současné době
připravujeme
ve spolupráci s oddílem
Stopa, s místním
úřadem a s Lesy České
republiky větší dětské
lesní hřiště.

“

se snažíme, aby vše proběhlo co
možná nejrychleji. Bavím se s ní
také o nějaké symbolické podpoře
seniorů v Klánovicích.

Přiblížíte nám na závěr svou
životní filosofii nebo motto, které
Vás inspiruje a provází?
M. H.: Jsem vytížený konzervativní
člověk. Některá svá motta či
slogany nebudu raději říkat.
V každém případě se řídím
tím, že „řešení vždy existuje“
a „jedinou pomocnou ruku najdeš
na svém pravém rameni“. Myslím
si, že všechno je o pracovitosti
a milionech maličkostí, které je
potřeba každodenně zvládat. Teprve
za dlouhou dobu se může člověk
za něčím ohlédnout. Takovým
vzorem je například spolupráce
s oddílem Stopa či rovněž
pětadvacetiletá tradice zájezdů dětí
z Kamenice nad Lipou do Prahy,
kterou taktéž Nadace financuje.
Za Zpravodaj se ptala a za
rozhovor děkuje Zita Kazdová
pros i n e c 2020
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l Ve dnech 25. října a 6., 13.
a 22. listopadu držela jednotka
24 hodinovou pohotovost
na zbrojnici. Pohotovost je
držena na základě požadavku
OPIS hl. m. Prahy od 7:00 hodin
ráno do 7:00 hodin následujícího
dne. V době pohotovosti je
povinností jednotky vyjet
k mimořádné události do 2 minut
od vyhlášení poplachu.
Mimo pohotovost jednotka dne
l 1. 11. ve 21:36 vyjela
k požáru dodávky na okraj
Klánovického lesa
v prodloužení ulice Nové
Dvory (bývalé Xaverovské
cvičiště). Jednotka vyjela
s CAS 16 Iveco i CAS 32 Tatra
148. Na místě byl zjištěn
požár dodávky
v plném rozsahu.
Po likvidaci
požáru jednotka
asistovala
hasičskému vyšetřovateli
a po ohledání přitáhla pomocí
navijáku vrak z louky blíže
k polní cestě. Na základnu jsme
se vrátili po třech a půl hodinách.
l Při kondiční jízdě novou
cisternou CAS 20 Tatra Terra
jednotka přijela k dopravní
nehodě dvou osobních
aut v ulici Starokolínské.
Po provedeném průzkumu
a zajištění místa nehody
jsme na místo povolali Policii
ČR. Po vyšetření spolujezdce
z jednoho vozidla, kde jsme
provedli předlékařskou péči, byla
na místo povolána i Zdravotnická
záchranná služba. Do příjezdu
složek IZS jsme řídili dopravu.
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Lesní koutek

Máme nové zásahové vozidlo CAS 20

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

Pátek 23. října 2020 byl pro klánovické hasiče
dlouho očekávaným dnem.

Z

ástupci dodavatele, firmy THT Polička, předali městské
části Praha-Klánovice a její Jednotce sboru dobrovolných
hasičů zcela nové zásahové vozidlo CAS 20 na podvozku
Tatra 815 4x4.2. Vozidlo v hodnotě 7 145 050 korun vč. DPH bylo pořízeno
z investiční účelové dotace poskytnuté Magistrátem hl. m. Prahy ve výši
7 mil. korun. Zbytek byl financován ze schváleného rozpočtu MČ Praha-Klánovice. Vybavení vozidla bude doplněno z vozidla CAS 16 Iveco
a případně doplňováno z provozního rozpočtu MČ, z kapitoly požární
ochrana. Nový vůz CAS 20 nahradí ve výjezdu CAS 16 Iveco z roku 1994.

Co se děje, když padá listí?

Technické údaje o nové CAS

Když poklesnou teploty, stromy ochlazení vnímají.
Je na čase shodit listí, dokud jsou vzhůru. Shazují
všechny stromy listí včas? A zbavují se jen listí?

Vozidlo o celkové hmotnosti 18 tun je určeno
pro převoz požárního družstva 1+5, 4 000 l vody,
240 l pěnidla, vybavení pro veškeré zásahy jako
jsou požáry, technické zásahy – dopravní nehody,
únik látek, čerpání, vyprošťování, odstranění
padlých a poškozených stromů, apod. Je vybaveno
vyprošťovacím navijákem, možností hašení vysokým
i nízkým tlakem vody či pěny, čerpadly, motorovými
pilami, rozbrusem, atd. Výkon čerpadla je 2000 l/min.

N

ení to jen listí, čeho se stromy na podzim zbaví. Důležité látky z listů v sobě
napřed uskladní a naopak tyto své „odepsané části“ napumpují látkami, kterých
se potřebují zbavit. Zároveň se zelené barvivo chlorophylu v listech rozloží a do
popředí se dostanou dosud skrytá barviva listu, jako jsou žluté karotenoidy
a červené antokyany. Pak teprve nechají stromy listí opadat.

Nové hasičské auto po 89 letech

První, zcela nová technika u klánovických hasičů, byla
motorová stříkačka Holeček z roku 1931. Druhým novým vozidlem je tato
CAS 20 Tatra Terra v roce 2020. Po nezbytném zaškolení strojníků a členů
jednotky bude nové vozidlo zařazeno do výjezdu jako prvovýjezdové.

Na opadaných
listech zůstalo
červené barvivo –
antokyany a žluté
– karotenoidy.

Bohužel nouzový stav neumožnil slavnostní představení nového hasičského
auta klánovické veřejnosti. To bude uspořádáno, jakmile to epidemiologické
podmínky dovolí. Za klánovické hasiče vám přeji klidné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok! 		
Pavel Jaroš, Velitel JSDH

F o t o : s t u d i o m a r c u s , m a r i n a p e r s h i n a / p i x a a b ay

Koncem října a v listopadu
jsme měli pohotovost a kromě
toho jsme zasahovali u požáru
a nehod automobilů a při
úniku neznámé látky do vody.

Radostná událost u hasičů

F o t o : SDH K l á n o v i c e

Zásahy hasičů
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Podobně se chovají jehličnany a neopadavé listnaté
rostliny jako například jeden ze symbolů vánoc, cesmína.
Protože ale odhazují jen nejstarší jehlice a listí, není to
tak nápadné. Zbylé jehlice mají pevnou pokožku často
ještě s vrstvičkou vosku, která zabraňuje nadměrnému
odparu vody. Navíc je stromy napustí vlastním ochranným
prostředkem, aby nepomrzly.

Opadavé stromy se zbavují listů, aby zabránily ztrátám
vody odpařováním. Pro strom může být však také
nebezpečné, když napadne na větve s listím sníh. Větve nebo
dokonce celá koruna se může odlomit a strom může umřít.
Strom tedy musí listí shodit před prvním mrazem, protože
Pokud přijde náhlý
pak upadne do hlubokého zimního spánku a listí se už
mráz a napadne
první sníh, strom
nezbaví. Některé stromy jsou opatrnější a listí shodí již
upadne do zimního
koncem října. Jiné riskují. Během pár posledních slunných
spánku a listí již
do jara neshodí.
dnů mohou totiž vyrobit ještě spoustu cukru a tak být lépe
připravené na jaro.
Když se však ochladí náhle, těmto odvážným stromům hrozí velké zatížení
námrazou nebo sněhem na větvích. Dovolit si to mohou mladé stromky několik
prvních let, dokud jsou jejich kmínky pružné a na jaře se dokáží narovnat. S lety
však kmeny ztloustnou a po ohnutí se objeví trhliny v kůře. Aby je strom zahojil,
stojí ho to více energie. Pamatuje si to a příště shodí listí včas.
Podle knihy Petera Wohllebena Slyšíš, jak mluví stromy?; s laskavým
svolením nakladatelství kazda. Shoda jména nakladatelství se jménem
šefredaktorky Klánovického zpravodaje je čistě náhodná.

Zásahy hasičů
l Dne 6. 11. ve 21:15
byla jednotka vyslána
na vyproštění vozidla
po nehodě do ulice Pod
Jankovem. Na místě byl
proveden průzkum a protipožární
opatření. Po zadokumentování
nehody policií a po dohodě
s řidičkou byla jednotka
odeslána zpět na základnu.
l Dne 13. 11. v 16:45 byla
jednotka vyslána do Dubče
k uniku neznámé látky
do vodního toku. Po průzkumu
chemiky HZS bylo vyhodnoceno,
že se nejedná o látku ohrožující
životní prostředí a v 18:16 jsme
se vrátili na místo dislokace.
Velitel JSDH Pavel Jaroš

Vyzkoušeli jsme
Tlapkomyčka
Tento výrazně zelený
kelímek s doslovným
názvem může vyvolávat
podezření, že se jedná
o „udělátko“, které člověk záhy
vyhodí. Můžeme však potvrdit,
že na psí podzimně zašpiněné
tlapky funguje. Není třeba chodit
pro umyvadlo, anebo tlačit
pejska pod sprchu. Stačí natočit
vodu do cca dvou třetin nádobky
a kelímek na tlapce trochu
pootáčet.
Psí nožky je třeba
po „vykartáčování“
v Tlapkomyčce
samozřejmě utřít
a na světlé osušce asi nějaké
ty šmouhy budou. Rovněž
nemůžeme zaručit, že s ní budou
spokojeni všichni. Každopádně,
kdo má zájem, Tlapkomyčku lze
koupit ve dvou velikostech, pro
střední a velké psy na e-shopu
českého výrobce a prodejce
DEDRA.
Redakce KZ

pros i n e c 2020
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aktivity a kluby

Svaz tělesně postižených
Sh r n u tí r o ku 2020 a p ř á ní do ro ku 2021

V letošním roce jsme měli naši
činnost omezenou ze známých
důvodů. Nemohli jsme tak splnit náš

Nenechte si ujít
interaktivní výstavu
LEONARDO aneb
Cesta do tvořivé
mysli renesančního
génia Leonarda da
Vinci na Chvalském
zámku u našich
sousedů v Horních Počernicích.

P

odtitulem je:
hravé seznámení
s vynálezy,
uměním
a vědeckou prací
italského tvůrce,
které před více
jak 500 lety
předběhly dobu
svou genialitou.
Výstava přečkala nouzový stav a je
prodloužena až do 10. ledna 2021.
Podrobnosti najdete na webu
chvalskyzamek.cz.
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V polovině září se nám
povedl výlet do Mělníka
a Nelahozevsi. Potom naše

Chtěla bych proto na závěr tohoto
shrnutí poděkovat všem členkám
našeho výboru za celoroční pomoc
a spolupráci a členům našeho
zastupitelstva, které pro naše
seniory bleskově na jaře zajistilo
rozvoz dezinfekce, pro zájemce
byly na úřadě k dispozici roušky
a po dobu pandemie jsou zajištěny
pro seniory „dotované“ obědy
včetně rozvozu domů.
Doufáme, že se nám situace
postupně zlepší a že nebude
dlouho trvat a opět
se sejdeme, jak v našem
klubu, tak na některé
vycházce alespoň v lese.
Hlavně zdraví do N. R. 2021!
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice

Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.

STOPA v době pandemie

Jiří Bek,
za STAN

Zpráva o činnosti mladých ochránců přírody
Stopa Klánovice z konce roku 2020

koaliční zastupitel

Fungujeme online
I přes to, že nám páni ministři zakázali scházet se s oddílem venku, naši
vedoucí se nezalekli a plynule přešli na online schůzky. Ty probíhají ve třech,
věkově rozdělených, skupinkách. Každý týden si pro nás vedoucí vymýšlejí
všemožné úkoly. Skrze Kahoot ti nejmladší zodpovídají různorodé otázky.
Na obrazovce jsme viděli i starodávné mapy s Klánovicemi a jejich okolím.
Samozřejmě nesmělo chybět i staré, dobré, stopácké Riskuj nebo AZ kvíz.
Podzimní prázdniny v Klánovickém lese
Další výzvou pro vedoucí byly podzimní prázdniny, ovšem i toho se zhostili
na výbornou. Během celého týdne jsme měli plnit nejrůznější úkoly
po Klánovickém lese. Díky tomu se ti pilnější z nás seznámili s historií
Klánovic, zahráli pár skvělých her a odhalili téma celoroční hry. Do této
akce se však zapojila i veřejnost a možná se i obohatila o nové zážitky.
Poděkování
Rozhodně nemůžu říct, že bychom se nudili. Vedoucí nám připravují opravdu
pestrý a nabitý program. A za to jim patří velký dík. Děkujeme také našim
sponzorům, bez jejichž pomoci bychom nemohli připravovat tak rozmanitou
činnost. Jedná se o MČ Praha-Klánovice, pana Michala Voráčka, který
sponzoruje údržbu naučné stezky Klánovickým lesem a též přispívá na činnost
oddílu, a dále MHMP a MŠMT. 		
Adéla Kusáková, instruktorka

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

Omezená činnost
v letošním roce

plán absolvovat několik
jednodenních
výletů, ale
povedlo se nám
uskutečnit
alespoň jeden
ozdravný
pobyt. Začátkem září jsme
odjeli do hotelu MONTANIE
v Desné v Jizerských horách.
Díky grantu naší MČ a finančním
příspěvkům dalších sponzorů
(Klánovické atrium a Ing.
Procházka) jsme mohli
během pobytu absolvovat
několik autobusových výletů
po horách.

Poděkování a přání

F oto: w e b c h va l s K ý z á m e k; k e l l o g e m/p i x a b ay; P ř á n í: m o s t p

T

oto je poslední
číslo, které vyjde
v letošním roce,
a protože se nám
zcela jistě nepovede
uskutečnit tradiční
adventní posezení, přeji
našim členům již nyní pěkné
a klidné prožití jak adventních
dnů, tak i vánočních svátků. Ve
spolupráci s paní starostkou Zorkou
Starčevičovou, která je naší členkou,
jsme zajistili pro všechny členy
menší „mikulášskou“ pozornost,
kterou obdrží každý člen domů.

Hydepark zastupitelů

činnost ustala, přestalo jak cvičení,
tak čtvrteční posezení.

Vážení spoluobčané, od podzimu
2019 probíhala jednání
s provozovatelkami farmářských
trhů (dále FT) o nové smlouvě.
FT byly kvůli přístavbě Masarykovy
školy přemístěny ze školního
dvora na parkoviště před halu,
k prodeji ale využívaly i část
ulice V Soudním, což omezovalo
průjezdnost vozidel složek IZS.
Kvůli covid‑19 byly uzavřeny
toalety ve škole. Tato opatření,
včetně ceny za m2 pronajaté plochy,
musí obsahovat nová smlouva.
Kvůli coronaviru a vyhlášení
nouzového stavu bylo nutné vypsat
výběrové řízení za zcela nových
podmínek. Stávající provozovatelky
k 1. září 2020, bez jakékoliv
předchozí informace, přemístily
FT do Šestajovic. Nicméně nikdo
není nenahraditelný a již v sobotu
4. září 2020 FT v Klánovicích bez

jakéhokoliv přerušení pokračovaly.
Řešení bylo nouzové a konečně
standardní by ho mělo nahradit
od nové sezóny 2021.
Přeji příjemný vánoční čas,
buďte opatrní.
—
Zdeňka Bubeníková,
za Čas na změnu
koaliční zastupitelka

Prosinec je období, kdy
bilancujeme rok uplynulý. Ten
letošní byl ovlivněn dvěma vlnami
koronavirové epidemie. Vyhlášení
nouzového stavu nás na jaře
i na podzim omezovalo v cestování,
v práci, ve škole i ve vzájemném
kontaktu. V Klánovicích se, tak jako
v celé zemi, vzedmula obrovská
vlna solidarity. Dobrovolníci šili
roušky, rozváželi dezinfekci, nákupy
i vařená jídla seniorům. Jsem
ráda, že i v tak vypjatém období
se Komisi pro životní prostředí
podařilo udržovat komunikaci

s Lesy ČR a Lesy hl. m. Prahy při
kácení stromů tak, aby byla jen
probírka. Snažili jsme se apelovat
na udržitelnost životního prostředí
v oblasti světla, hluku, poškozování
stromů a nelegálních skládek.
Podařilo se nám zorganizovat úklid
klánovického nádraží a záhonku.
Zpracovává se Studie opatření
pro zadržování a využití vody
z dešťových srážek a MČ získala
dotaci na cyklostezky. Rok 2021 je
tak dobře našlápnutý.
—
Michal Gabriel,
za HLAS KLÁNOVIC  
koaliční zastupitel

Pár slov o auditech příspěvkových
organizací: každá městská část,
která je zřizovatelem příspěvkové
organizace, má ze zákona povinnost
kontrolovat její hospodaření.
My v Klánovicích máme dvě,
a to Základní a Mateřskou školu.
(Pokračování na straně 18)
pros i n e c 2020
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V minulosti tuto kontrolu
prováděli členové finančního
výboru ve spolupráci s úřadem.
Tato kontrola ovšem nevedla
k nápravě existujících nedostatků
a byla prováděna spíše formálně.
Proto se RMČ rozhodla vyhlásit
výběrové řízení na nezávislého
auditora. Podařilo se vybrat
opravdu erudovanou společnost.
Audit provedli rychle a efektivně
a v průběhu léta pomohli
i s odstraněním zjištěných
nedostatků. Za takto odvedenou
práci byla i odměna auditora
velmi příznivá.
Na základě této dobré zkušenosti
RMČ uvažuje nechat prověřit
hospodaření příspěvkových
organizací i za tento rok. I tento
krok RMČ vede ke zvýšení
transparentnosti, o kterou naše
koalice usiluje.
—
Veronika Gotthardt,
za ODS
opoziční zastupitelka

K obzvláště nepochopitelnému
kroku přistoupila Česká pošta, která
změnila otevírací dobu své pobočky
v Klánovicích. Nová otevírací doba
v omezeném rozsahu způsobuje
fronty již v listopadu. Lidé stojící
na chodníku, dodržující vzorné
dvoumetrové odstupy – to je v těchto
dnech běžná realita. Jak bude ČP
fungovat před Vánocemi, kdy lidé
hojně nakupují přes internet, si ani
neodvažuji odhadovat. Paní starostka
Starčevičová se 27. 10. 2020 sešla
na klánovické radnici s ředitelkou
pobočkové sítě ČP Hanou Tmejovou.
Obě dámy se společně vyfotily,
nicméně dohoda o okamžité změně
otevírací doby tak, aby vyhovovala
potřebám našich občanů zvláště
nyní v době koronavirové, kdy by
prioritou mělo být snížení aktuálního
18
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pokračování ze strany 17

počtu klientů na ČP a zajištění rychlé
obsluhy, dosažena nebyla.
Milí sousedé, přeji Vám, abyste
strávili svátky Vánoční ve zdraví,
v kruhu Vašich nejbližších a do
nového roku vše dobré.
—
Pavel Jaroš,
za HLAS KLÁNOVIC  
KOALIČNÍ zastupitel

Proč se zpomalila výměna povrchů
komunikací ve správě MČ Klánovice?
Důvod je prostý. V minulosti bylo
každý rok vytipováno několik
nejhorších komunikací a ty byly
opraveny původně metodou Vialit,
posléze Power‑cem a asfaltovým
kobercem. Tyto úpravy přinesly
zlepšení sjízdnosti komunikací,
ale i druhotný problém – méně
prostoru pro zasakování dešťových
vod a v nejnižších místech vytvoření
velkých kaluží. K tomu přispěl i fakt,
že na pozemcích, dříve s chatami,
jsou dnes domy a zpevněné plochy,
které jsou nezřídka vyspádovány
do komunikací. Povinnost
likvidovat dešťovou vodu v místě
spadu se nedaří. Následkem je
zaplavování nejnižších pozemků
a komunikací. Letos se nám
podařilo za finance z magistrátu
zpracovat hydrogeologický průzkum
postižených lokalit tak, aby další
úpravy povrchů byly již prováděny
i s objekty na jímání a zasakování
dešťových vod.
Klidné svátky a vše dobré
v novém roce.
—
Slavomír Jaroš,
za ODS  
opoziční zastupitel

K článku Zorky Starčevičové
Slovo starostky v posledním čísle

Klánovického zpravodaje (KZ
11-2020) přijala ODS Klánovice
jednomyslně usnesení
o třech bodech:
1) „ODS Klánovice zásadně odmítá
způsob, jakým starostka MČ Praha
‑Klánovice Zorka Starčevičová
zneužívá radniční periodikum
Klánovický zpravodaj k vlastní
politické propagandě a k bezdůvodné
dehonestaci svých politických
oponentů i dalších osob. Příkladem
je článek Slovo starostky v posledním
čísle Klánovického zpravodaje (KZ
11-2020), ve kterém Z. Starčevičová
publikovala lživý a bezskrupulózně
urážlivý text o renomovaném
vojenském historikovi a současném
řediteli Památníku Lidice panu PhDr.
Eduardu Stehlíkovi, Ph.D., MBA,
který se vůči starostce „provinil“
pouze tím, že v místním volebním
obvodu jako nestraník kandidoval
do Senátu Parlamentu ČR
s podporou ODS a KDU‑ČSL.“ Další
dva body usnesení najdete v textu
Ferdinanda Poláka.
—

nedočkáme. V této souvislosti
se ovšem znovu nabízí otázka, zda
zveřejňování výdajů na webu MČ
bylo opravdu ukončeno pouze
z personálních důvodů?
Nebylo spíš pro naše radní
až příliš transparentní? Přeji všem
klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku hlavně hodně
zdraví a pohody!
—
Karel Loucký,
za ODS
opoziční zastupitel

Alena Kolovrátková,
za ODS
opoziční zastupitelka

Ve výdajích městské části
za prosinec loňského roku je
zveřejněn výdaj za přípravu a design
strategického plánu MČ. Za tento
materiál Klánovice zaplatily 35 tisíc
korun. Je chvályhodné, že si vedení
naší MČ uvědomuje nutnost
nastavení dlouhodobé strategie
rozvoje Klánovic a vypracování
tohoto materiálu objednalo.
Za pochvalu ovšem již nestojí
fakt, že za uplynulých dvanáct
měsíců tento klíčový dokument
Rada neprojednala a dále s ním
neseznámila členy zastupitelstva
a veřejnost. Projednání tohoto
materiálu se tedy zřejmě již

F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay
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Ve Zpravodaji čtu vždy nejdřív
Slovo starostky. Čekám úspěchy
radnice a co se podařilo
dobrého. Nebo alespoň věci
důležité pro občany. Ale co
bylo v minulém čísle? Jen
kritika ODS, útok na Eduarda
Stehlíka (natolik za hranou,
že se k němu zde nevyjadřuji),
stesky na „obtěžování“ ze strany
opozičních zastupitelů. Tomu fakt
nerozumím. Vždyť radniční koalice
má v zastupitelstvu pohodlnou
60% většinu a 100% obsazenou
radu. Nic jim tak nemůže bránit,
aby bez ohledu na tu „hroznou
a destruktivní“ opozici svůj dobrý
program pro občany realizovali:
prostě by konali s tím, že „psi
štěkají a karavana jde dál“. Tak
proč místo výsledků práce jen
útočí na údajné škůdce? To už
tu máme móresy amerických
prezidentských voleb? Klánovicím
by skutečně prospěli jen tím,
kdyby pracovali pořádně
na svém místě, vážili si druhých,
nevymlouvali se.
Hledali dobrou vůli.
Přeji všem klidné svátky
a dobrý nový rok.
—

Giuseppe Maiello,
za ČAS NA ZMĚNU
koaliční zastupitel

Znám Eduarda Stehlíka víc než
33 let. Vždy miloval Československou
armádu. Kdyby mohl, klidně by
do školy dorazil oblečen do blůzy
a kalhot například Pluku útočné
vozby 1, který působil v Milovicích
v letech 1935-1938. Nemohl, ale
zelenou barvu nosil velmi často
a není tak divu, že i studenti a docenti
i profesoři si mohli myslet, že k jeho
oblibě patří i Československá lidová
armáda. Jeho postoje vyšly jasně
a zřetelně najevo až časem, když
se ukázalo, že ve skutečnosti jeho
srdce vždy bušilo pro ty dávné
uniformy a ne pro ty, které byly
ozdobené znakem ČSLA. Uniformy
neevokují vždy válku a utrpení, více
evokují pocit jistoty a nutnosti obrany.
Pokud tedy v Klánovicích chce místní
ODS (a místní neznamená celostátní)
neustále vyvolávat konflikty,
připomínám, že vždy proti štvavým
postojům vyhrává rozum,
alespoň u slušných lidí, kterých
je naštěstí stále většina.
—
Ferdinand Polák,
za ODS
Opoziční zastupitel

K článku Zorky Starčevičové
Slovo starostky v posledním čísle
Klánovického zpravodaje (KZ
11-2020) přijala ODS Klánovice
jednomyslně usnesení o třech
bodech – první najdete v textu
Slávka Jaroše, další dva zde:
2) „ODS Klánovice vyzývá
starostku Zorku Starčevičovou, aby
se v nejbližším čísle Klánovického
zpravodaje panu Eduardu Stehlíkovi

za svá lživá slova patřičným
způsobem omluvila.
3) ODS Klánovice vyzývá
šéfredaktorku Klánovického
zpravodaje Zitu Kazdovou, aby
v nejbližším čísle Klánovického
zpravodaje uveřejnila v souladu
s § 10 odst. 1 a § 13 zákona č.
46/2000 Sb. (tiskový zákon) odpověď
Eduarda Stehlíka na inkriminovaný
text starostky Starčevičové.“
(Pozn. – O otištění usnesení ODS
Klánovice v tomto čísle KZ (mimo
rubriku Hydepark) jsme včas požádali
šéfredaktorku KZ Zitu Kazdovou. Ani
po třech urgencích jsme nedostali
odpověď. Proto stanovisko ODS
nacházíte zde v Hydeparku.)*
—
Petr SOUKUP,
za STAN
koaliční zastupitel

Výběr nového nájemce Kulturního
centra je ve finále. Do zveřejněného
záměru se přihlásili čtyři zájemci.
Komise složená z odborné
klánovické veřejnosti měla velmi
těžké rozhodování, aby podle
kritérií, která připravila paní
Veronika Gotthardt, doporučila
nejlepšího nájemce.
Komisi se tento těžký úkol nepodařil.
Rozhodování skončilo remízou, resp.
skoro remízou. I přes tento nezdar
nelze práci komise hodnotit jen
negativně. Velmi poučné je zjištění,
že když nesouhlasíte s názorem
většiny, je možné napadnout i svá
vlastní pravidla a lhát.
Přes tyto negace je dobrá zpráva,
že Beseda bude pokračovat i v tomto
pro kulturu velmi těžkém čase
a nový nájemce má síly a ambice
posunout kulturu v Klánovicích
zase o kousek výš.
(Pokračování na straně 20)

* O Odpověď dle Tiskového zákona č. 46/2000 Sb. může žádat pouze dotčená osoba. Tou by v tomto případě byl pan Eduard Stehlík,
který ale zvolil jiný způsob. Jeho společné vyjádření s paní starostkou najdete na straně 8.
Zita Kazdová, šéfredaktorka
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Inzerce

Děkuji všem zúčastněným,
především autorům soutěžních
záměrů, že své vize o dalším
fungování Besedy představili.
Držím nám palce, aby klánovická
Beseda co nejdříve fungovala.
—
Petr Šafránek,
za ODS
opoziční zastupitel

Ač je na rok 2020 v rozpočtu hl. m.
Prahy 15 milionů na rekonstrukce

pokračování ze strany 19

komunikací v Klánovicích, Magistrát
tu letos na ně ani nesáhnul. Měla
se dělat i Krovova, která to opravdu
potřebuje. Naše RMČ k tomu přijala
22. 7. usnesení, že je znepokojena
z pomalého průběhu rekonstrukcí
komunikací v Klánovicích.
Asi to nestačilo…
V říjnu mělo proběhnout VŘ
na provozovatele trhů od příštího
roku. Nebylo doposud ani
vyhlášeno.
Ve věci výstavby nové knihovny
je také ticho po pěšině.
A paní starostka očividně považuje

cena 5.990.000,-Kč + možnost odkupu garáže v domě za 250.000,-Kč

za největší problém Klánovic
skončené senátní volby. Svému
nehoráznému a nepravdivému
útoku na Eduarda Stehlíka věnovala
podstatnou část úvodníku KZ
11/2020. To jsme na tom opravdu
dobře, když starostka nemá
nic důležitějšího k řešení. Tady
se nemůže schovat za kolektivní
odpovědnost RMČ a měla by
opravdu rezignovat.
Přeji všem klidné prožití
Vánoc a pevné zdraví
do nastávajícího roku!
—

výše uveřejněné názory nemusí vyjadřovat názor redakce zpravodaje.

F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay

Hydepark zastupitelů

PRODEJ – mezonetový byt 4+kk,
podlahová plocha 112 m2 + terasa 7 m2,
Rohožnická ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

722 130 044

PROGRAM listopad 2020
... jsme NADOSAH
Milí přízniznivci KC Nová Beseda,
mrzí nás, že se v současné době nemůžeme potkávat v našem kulturním centru. Pokud dojde do konce
roku ke změně situace, máme pro Vás připravený pestrý prosincový program. Proto sledujte naše
webové stránky, kam vkládáme aktuální informace.
Přejeme Vám krásný adventní čas a prožití vánočních svátků v klidu a hlavně ve zdraví.
Tým KC Nová Beseda
Sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 17:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.

Ing. Zdirad Pekárek

603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz
39.900,-Kč/měsíc + poplatky

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

D

ěkuji za spolupráci s týmem NADOSAH, o.p.s., který k 31. 12. 2020 končí svou činnost provozovatele KC Beseda.
Vážím si toho, že spolupráce Klánovického zpravodaje s KC byla nadstandardní a že osobní vztahy jsem mohla vnímat
jako přátelské. Přeji členkám týmu NADOSAH další úspěchy a spokojenost. A samozřejmě se těším na spolupráci
s novým provozovatelem KC Beseda od roku 2021.
Za Klánovický zpravodaj Zita Kazdová, šéfredaktorka
Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10. 2. 2012 pod číslem E 12804; Číslo vydání: 12/2020;
Vydává: Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14, tel. 281 960 216, IČO 00240281; Redakce: Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz;
Grafická úprava: Dagmar Kyjovská; Tisk: Tiskárna Grafotechna +; Náklad: 1400 výtisků; Příjem inzerce: Knihovna Klánovice, Smržovská 1, 190 14,
Praha-Klánovice, tel. 281 963 496, e-mail: knihovna.klanovice@seznam.cz; Zasílání příspěvků elektronicky na e-mail: kzsefredaktor@seznam.cz;
Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny.
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč. Elektronická verze KZ na https://www.praha-klanovice.cz/
Příští kz bude dvoučíslo leden – únor, Uzávěrka je 15. ledna 2021.
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PRONÁJEM – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, Šestajovice

cena 23.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

zdirad.pekarek@re-max.cz

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

cena 23.000,-Kč/měsíc + poplatky

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

www.zdiradpekarek.cz
cena 35.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy

cena 28.500,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný RD
4+kk/G/T, podlahová plocha 122 m2, pozemek 673 m2, Kopretinová ul., Šestajovice

pros i n e c 2020
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Chcete rychle, kvalitně a levně bydlet?
Nabízíme nízkoenergetický rodinný dům ihned k dodání a bydlení, plně funkční. Pokud
máte vlastní pozemek nebo chcete využít část většího pozemku k plnohodnotnému
bydlení v Klánovicích nebo Šestajovicích, dům Vám přivezeme, osadíme na pozemku a
napojíme na sítě.
Základní informace
Typ domu
dřevostavba/mobilheim
Užitná plocha
89 m2
Půdorys (bez terasy)
8 x 12m
Velikostí
4+kk.
En. náročnost
třída B
Obálka domu
U = 0,16 – 0,19
Příkon el. topení
3 kW
Alternativně krbová kamna

Cena domu:

1,5 mil. Kč včetně DPH a dopravy

Kontakt:

Ing. Karel Matějka
603 217 709
matejka@mccomplete.cz
Domluvte si schůzku a přijďte se na Váš nový dům podívat!

Aktuálně hledám
Pozemek či dům k rekonstrukci pro klánovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.
Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.
Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

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

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

Nová mobilní pedikúra
Profesionální péče u Vás doma,
pedi mokrá i suchá (skalpel, bruska).

w w w.p e d i k u r a k o s m e t i k a.c z

7 2 2 9 6 8 8 11
Navštivte naši prodejnu hraček a potřeb
pro dítě v Sibřině. Nebo si zboží objednejte
z klidu domova a u nás jen vyzvedněte!

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Naleznete nás v Sibřině
na adrese Říčanská 69

Martin Balcar tel: 603326965

hračky a hry
potřeby pro dítě
péče o dítě

UŽ VÁM TO DOŠLO?
Balíkovnu máte blíž,
než si myslíte.

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

Bára: 777 310 363, pisingerova.b@gmail.com
Místo výuky: Rezidence – Klánovice, Slavětínská 128,
Praha – Klánovice

Možnost platit  hotově nebo  platební kartou.

www.kouzelnyhrad.cz
22
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www.balikovna.cz
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D

říve se před Vánocemi
posílaly speciální vánoční
pohlednice. Někdo to dělá dodnes
a zaslouží si pochvalu. U nás
tatínek napsal hezké přání a my
děti jsme se musely všichni
podepsat a také maminka.
Až později mi došlo, že se vlastně
každý rok píše skoro totéž
a ještě mnohem později jsem si
uvědomil, jak by to bylo krásné,
kdybychom to přání uměli nějak
zařídit. Neumíme, ale aspoň
si to vzájemně přejeme. No,
uvažte, jak by nám bylo v covid
‑době krásně, kdyby najednou
fungovalo „Veselé Vánoce
a šťastný Nový rok!“
A to Vám všem ze srdce přeji!
Vojtěch Eliáš, klánovický farář
Vánoce 2020 v Klánovicích
Rozpis doby
adventní
a vánoční
v kapli
Nanebevzetí
Panny Marie
v Klánovicích
nemáme
v tuto chvíli
k dispozici.
Opatření
nouzového
stavu se mění a ještě měnit
budou a dotknou se i mší
a setkávání na konci roku 2020.
Sledujete proto informace
na farní vývěsce, na webu
a facebooku farnosti.
Kontakty:
Dr. Vojtěch Eliáš,
administrátor farnosti
e‑mail: kontakt@jirny.farnost.cz
Tel.: (+420) 605 077 138
Web: https://jirny.farnost.cz/
Facebook: https://www.
facebook.com/farnostjirny/

24

pros i n e c 2020

Redakční mozaika
Mezigeneračně i na dálku
Neziskovka Mezi námi, o.p.s. dlouhodobě
spolupracuje s Mateřskou školou Klánovice.

P

ropojuje klánovické děti s obyvateli domova s pečovatelskou službou
Sociální služby Běchovice, z.ú. a naplňuje svoje poslání i ve ztížených
podmínkách nouzového stavu.
„Znovu nastalo období izolace, jejíž dopad nejvíce postihuje právě naše
nejstarší. Proto se snažíme vazby mezi propojenými zařízeními a také
našimi dobrovolníky udržovat i v distanční formě a vymýšlíme různé
projekty na jejich podporu,“ informuje
koordinátorka Hana Šmídová. „Pro
mezigenerační propojení využíváme
i moderní technologie. Paní učitelky
jsou plné inspirace a pro seniory s dětmi
nahrávají i celá pásma písniček, básniček
a pohybových říkanek. Naopak senioři z Klubu pohádkových čtecích
babiček a dědečků se rozhodli pro natočení pohádek na video,“ vypočítává
paní Šmídová. Vše si lze pustit na You Tube a můžeme jen doporučit.
VideoPohádky si získaly takovou popularitu, že je iniciativa SenSen
(Senzační Senioři) ocenila darováním sedmi tabletů.
„Budeme moc rádi, pokud se k nám přidáte a budete pomáhat společně
s námi,“ vyzývá všechny dobrovolníky Hana Šmídová. Inspiraci najdete
na https://www.mezinami.cz/.
Zdroj: Mezi námi, o.p.s. a Hana Šmídová, zpracovala Zita Kazdová

V Klánovicích pomáhá 30 Dobrých andělů

R

ádi bychom vám touto cestou velmi poděkovali
za projevenou důvěru a pomoc, kterou jste
v tomto roce poskytli rodinám s dětmi, jež se
vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace.
Velmi si toho vážíme! Přejeme vám pevné
zdraví a příjemné prožití nadcházejících svátků.
Šárka
Procházková
Chcete-li i vy pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla
vážná nemoc, staňte se Dobrým andělem. Zaregistrujte se na dobryandel.cz
a zvolte výši příspěvku. Váš finanční dar umožní těmto rodinám snadněji
zvládat těžkou situaci. Jako Dobrý anděl uvidíte příběhy rodin, kterým
pomáháte, a kterým jsou vaše příspěvky odesílány do posledního haléře.
Děkujeme!
Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl

Nezapomeňte na změnu jízdních řádů

C

elostátní změna jízdních řádů letos nastane 13. prosince. V oblasti
Praha 21 dojde k posunu a přehození některých spojů mezi autobusy 211
a 391. Školní linka 262 ze Sídliště Rohožník pojede o 5 minut dřív. Opět
bude jezdit vlak S7 na Hlavní nádraží a do Berouna. Od poloviny března
bude vlak S7 jezdit pouze na trase Praha hlavní nádraží – Beroun, a to kvůli
pokračujícím pracem na trati. Podrobnosti najdete na pid.cz.
Zita Kazdová

F o t o s t u d i o m a r c u s ; fa c e b o o k m e z i n á m i o. p. s .; r i c h a r d n a v a r a , c h u k o v s k aya / p i x a b ay; i u l i a l ./ f l i c k r

listopadu
Vánoční
přání

