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Starostka informuje

Rada městské části:

Veřejné finance máme pod kontrolou

l souhlasila s bezpečnostní
úpravou venkovního zábradlí
betonového schodiště
sportovní Haly starosty
Hanzala za cenu 98 062 Kč,
včetně DPH

platby za školu v přírodě pro sedm
žáků Masarykovy ZŠ

města je ve výši 22,04 milonů
korun, což je o 3,8 % více než vloni
a představuje osmé nejvyšší navýšení
ze všech 57 městských částí Prahy.

l souhlasila s aktualizací údajů,
pravidel a ceníku inzerce KZ
a uložila dokument zveřejnit na
webových stránkách MČ

V roce 2019 hospodařila MČ
úsporně. Utratila i v absolutních
číslech méně než v roce 2018
a podařilo se jí dokonce dosáhnout
přebytkového rozpočtu. To znamená,
že výdaje byly menší než příjmy.
A to aniž by se využilo přebytku
2,57 milionu korun z minulých let.
To je dobrá zpráva. Ušetřené peníze
převádíme na budoucí využití,
celkem navíc 3,24 milionů korun.

l souhlasila s podáním
žádosti o poskytnutí dotace
z Programu prevence
sociálního vyloučení
a souhlasila s uhrazením 50%

l souhlasila s podáním žádostí
o investiční dotaci z rozpočtu hl.
m. Prahy a to na Prioritu číslo 1
„Klánovické komunitní centrum
včetně knihovny“ a Prioritu
číslo 2 „Rekonstrukce zázemí
pro sportovce V Jehličině“
Z usnesení rady MČ Praha
‑Klánovice do 19. 2. 2020 včetně.
Kompletní zápisy: na obecním webu

Navzdory nárůstu cen a zákonnému zvýšení mezd ve veřejné
správě se naší městské části loni podařilo oproti roku 2018
výrazně ušetřit. V tomto trendu budeme pokračovat.
astupitelstvo MČ schválilo
rozpočet pro letošní rok. Rozpočet
byl schválen vyrovnaný, v roce
2020 budeme hospodařit s částkou
27,431 milonů korun, tedy
s částkou vyšší, než vloni. Největší

navýšení připadá jednak na
změnu sazby daně z nemovitosti
(o 1,7 milonů korun), jednak na
přerozdělení finančních prostředků
z hlavního města Prahy. Toto
přerozdělení peněz z hlavního

Srovnání výdajů rozpočtu 2018 a 2019
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Do oprav infrastruktury budeme
investovat i v letošním roce.
Například na opravu komunikací
dáváme o 1 milion korun více a jsme
připraveni čerpat pro tento účel
z dotací hl. m. Prahy i letos.
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I přes to, že vláda dvakrát nařídila
plošné navýšení mezd pro činnost
místní správy, tak v roce 2020
plánujeme za tyto mzdy (včetně
dohod o pracovní činnosti) utratit
o 9 tisíc méně než v roce 2018.
Méně než v roce 2018 jsme v této
oblasti utratili i v minulém roce,
a to o 253 tisíc korun.

v tis. kč

Podíváme-li se na rozpočet Prahy,
jaké akce a za kolik peněz má hlavní
město naplánováno na našem území,
stojí si Klánovice velmi dobře.
Pro srovnání – investice hlavního
města v Klánovicích jsou vyšší
než v sousedním Újezdě nad Lesy
a Kolodějích dohromady.
Vaše starostka
Zorka Starčevičová

Zastupitelstvo městské části:
l schválilo předložený návrh
rozpočtu na rok 2020:
a) příjmů ve výši 27.431 tis. Kč
b) výdaje ve výši 27.431 tis. Kč
F o t o t i t u l n í s t r a n y: a d e g e / P i x a b a y; tat o s t r a n a : s t u d i o M a r c u s

Z

l souhlasila s neudělením
sankce Nadosah, o.p.s. za
opožděné vyúčtování dotace

l schválilo předložený návrh
rozpočtu vedlejší hospodářské
činnosti na rok 2020:
a) výnosy
4.930 tis. Kč
b) náklady
3.045 tis. Kč
c) hosp. výsledek: +1.885 tis. Kč

l schválilo poskytnutí
neinvestičních příspěvků
– sociální péče: 330 000 Kč
pro Charitu Neratovice
– kultura: 300 000 Kč pro
společnost Nadosah o.p.s.
l souhlasilo s technickým
řešením parcelace „severní části“
Přímského náměstí.
Kompletní zápis: na obecním webu

Pozvánka na zastupitelstvo:
Srdečně Vás zveme na

zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice,
ve středu 25. 3. 2020 od 18 h v zasedací místnosti Úřadu MČ.
Změna vyhrazena. Sledujte obecní webové stránky.

Dobrá zpráva
Klánovice byly první pražskou městskou částí, která odevzdala
Finanční vypořádání za rok 2019 a měla vše v naprostém pořádku.
Jménem rady MČ tímto děkuji paní Zuzaně Prokopové
z našeho ekonomického odboru za výbornou práci.
Zorka Starčevičová, starostka.

Co je participace
Participace
je spolupráce
Participace na úrovni
městské části je spoluúčast,
zapojení občanů do
rozhodování o rozvoji MČ.
A participativní rozpočtování
umožňuje spolurozhodovat
o tom, jak rozdělit a využít
vyčleněnou část veřejného
rozpočtu.
Spolupráce s IPRem
Současné vedení naší městské
části se rozhodlo vydat touto
cestou, proto jsme přivítali
iniciativu Institutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy (IPR),
na jehož doporučení jsme se
sešli s odborníky ze společnosti
Participation Factory.
Výsledkem spolupráce je školení
úřadu MČ, které proběhlo
začátkem roku a plán, jak
u nás začít se zaváděním
participace: s menšími projekty,
s odpovídající částkou peněz,
vyčleněnou z rozpočtu.
Participace ve škole
Jako zkušební projekt
participativního rozpočtování
jsme proto vybrali základní
školu. Vyčlenili jsme 50 tisíc
korun a spoluúčastníky
(participanty) o jejich využití
budou žáci ZŠ.
Výsledek nám pomůže
získat zkušenosti a pustit
se do větších projektů.
Jedním z nich bude i první
strategický plán rozvoje
Klánovic, na kterém se
budete podílet spolu s námi.
Vaše starostka
Zorka Starčevičová

bře z en 2020
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Městská část informuje:

V šatnách prvního stupně
základní školy byla v roce
2019 prokázána nebezpečná
plíseň. Aspergillus glaucus
a versicolor mohou způsobit
závažné infekce a nemoci.
Jedná se o problém dlouhodobý,
za jehož příčinu byla označena
nefunkční hydroizolace jako
následek stáří budovy.
Napadené prostory jsou
větrány, byly instalovány
odvlhčovače a elektroosmóza.
Během letních prázdnin
v roce 2019 byly šatny jako
každý rok nově vymalovány.
Zároveň se rada MČ obrátila na
RNDr. Kateřinu Klánovou, CSc.,
znalkyni pro obor zdravotnictví,
odvětví hygiena se specializací
na měření a hodnocení bakterií
a plísní, a požádala ji o zpracování
posudku a o doporučení řešení.
„Jakmile jsme
se informace od
paní doktorky
Klánové dozvěděli,
obrátili jsme se
i na Hygienickou
stanici hl.m.Prahy
a i odtud
jsme dostali
doporučení,“ říká
starostka Klánovic
Zorka Starčevičová. „Obratem
jsme kontaktovali pana ředitele
Masarykovy ZŠ a dohodli jsme
se na vyklizení a nepoužívání
šaten a provedení ostatních
doporučených opatření,“ dodává.
Na kontrolní měření do Klánovic
přišla paní doktorka Klánová
14. února 2020.
(Pokračování na straně 5)
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Stromořadí v ulicích

Odborně ošetřené lípy
V prosinci
loňského roku
bylo v ulicích
K Rukavičkárně,
Podlibská
a Dobřenická
provedeno
arboristické
ošetření dřevin
na veřejném
prostranství.

Zjednodušený přehled

ořezu stromů
Zdravotní řez stromů
Odstraní suché, nakažené, nemocné, křížící se
nebo v budoucnu jinak nežádoucí větve. Jedná se
o komplexní zásah, který korunu stromu viditelně
prosvětlí a umožní další zdravý vývoj. Speciálním
typem je řez výchovný u mladých stromů, který
zajistí správné založení a vývoj koruny.

Zvláště nyní, v období
suchých let, si musíme vážit
každého vzrostlého stromu.
Z nových výsadeb se za
těchto podmínek ujme pouze
zlomek mladých stromků.

Redukční řez stromů

O

šetření provedla specializovaná firma ALL4TREES s.r.o., která získala
zakázku „Revitalizace a obnova uličních stromořadí v MČ Praha-Klánovice,
I. etapa – ulice K Rukavičkárně, Podlibská, Dobřenická“ na základě
výběrového řízení.

Bezpečnostní řez stromů
Odstraní pouze bezprostředně nebezpečné větve – suché, nemocné,
nalomené a přetížené. Korunu netvaruje a nepečuje o ni. Měl by se proto
provádět jen výjimečně a měl by na něj navázat řez zdravotní či redukční.

Radikálnější prořezání

V uvedených ulicích se z velké části nachází stromořadí vzrostlých lip.
U většiny z nich byl v minulosti prováděn hlavový řez, který nebyl po několik
let opakován. Provedený zpětný řez na hlavu (lidově „na babku“) byl nyní
radikálnější. Lípa je ale velmi dobře regenerující dřevinou, která rychle
nasadí nové výhony a koruna se znovu olistí a rozvine do šířky.

Hlavový řez
Je jedním ze speciálních řezů a byl používán zejména v minulosti
v uličních stromořadích. Spočívá v tom, že v mládí stromu je koruna
zkrácena nad kosterním větvením. Tím dojde k odstranění primární
struktury větvení a dále se pracuje jen se sekundárními výhony, které
vytvářejí husté „hlavy“. Tyto výhony ale nejsou přirozeným větvením
stromu a mohou se vylamovat. Proto se musejí pravidelně ke konci
vegetačního klidu odstraňovat a strom jednou takto zapěstovaný
již bohužel nelze jinak běžně ošetřovat.

Z důvodu bezpečnosti

Provedení řezu v této podobě bylo nutné především z bezpečnostního
hlediska. Vrchní části korun byly neúměrně zatěžovány mohutnými mladými
výhony a hrozilo rozlamování korun v místě původních hlav. Zásahem se
výrazně prodloužila perspektiva růstu jednotlivých stromů na stanovišti.

Dostali jsme dotaci

MČ získala v polovině roku 2019 účelovou dotaci
na revitalizace a obnovu uličních stromořadí
ve výši jeden milion korun. Celková částka za
provedené arboristické práce byla 415 862,36
korun včetně DPH. V letošním roce bude tedy
MČ moci pokračovat v revitalizacích vybraných
stromořadí. Ing. Magdaléna Jandová, ÚMČ

Klánovické lípy jsou
dlouhodobě ošetřovány
hlavovým řezem.

Provádí se pokud má být koruna stromu radikálně odlehčená, symetrická,
či redukovaná. Redukční řez je pro přežití stromu velice náročný
a jen odborník je schopen jej provést správně a šetrně.

Foto: studio marcus

Plíseň ve školních
šatnách:

Opatření

F o t o : r e dak c e ; L í p y: s t udio mar c us

Opatření
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Případné převedení takto zapěstovaného stromu na „normální“ korunu je
vysoce odborný, časově a finančně náročný proces s nejistým výsledkem
a u některých starších stromů je nemožný. V posledních desetiletích se
proto naštěstí u nových výsadeb od ořezávání „na hlavu“ upouští.
Všichni chceme zdravé a krásné stromy. Délka jejich života se počítá na
generace lidské. Nemáme-li mnohaletou zkušenost, či vzdělání jak o ně
pečovat, svěřme všechny zásahy odborníkům – arboristům. Zita Kazdová

(Pokračování zestrany 4)
Odebrané vzorky ze šaten
prvního stupně ZŠ nyní
zpracovává a vyhodnocuje.
„Šatny jsou nyní prázdné,
otevřené skříňky jsou
odstavené ode zdí, větráme,
stíráme podlahy dezinfekcí,
v nejbližší době odstraníme
omítky, aby stěny dýchaly,“
upřesňuje místostarosta Jiří
Bek. „Počkejme nyní na zprávu
paní doktorky Klánové. I nadále
budeme postupovat podle jejích
odborných doporučení,“ uzavírá
paní starostka.
Informaci o výsledku měření
přinese nejbližší číslo
Klánovického zpravodaje.
Informace MČ Praha-Klánovice
zpracovala Zita Kazdová

Pro majitele psů

Nezapomeňte
zaplatit
Místní poplatek ze psů se
platí do 31. března 2020.
Poplatek můžete zaplatit:
l v hotovosti v pokladně Úřadu
MČ Praha‑Klánovice
l na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo
popisné, do zprávy pro příjemce
uveďte příjmení, jméno majitele
psa a ulici.
Úhradu místního poplatku ze
psů na účet je třeba zaslat tak,
aby částka byla připsána do
31. 3. 2020.
Výše poplatků zůstává
nezměněna.
Úřad MČ Praha-Klánovice

bře z en 2020
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Sběr odpadu

Sběr odpadu

sběr jedlých tuků
a olejů z domácností
u vybraných
stanovišť tříděného
odpadu
Hlavní město Praha bude ve dvou
letech testovat sběr jedlých tuků
a olejů. MČ Praha-Klánovice se
přihlásila do tohoto pilotního
projektu a vytipovala tři stanoviště
tříděného odpadu v ulicích:
l Slavětínská (u zastávky BUS
Klánovice-Sever)
l V Soudním (u sportovní haly
starosty Hanzala)
l Ke Kostelíčku
Tato místa budou v březnu 2020
doplněna o nádobu objemu 240 l,
určenou pro sběr jedlých tuků
a olejů.
Jedlé tuky a oleje lze kromě těchto
nových příležitostí odevzdat na
všech sběrných dvorech hl. m.
Prahy a rovněž v rámci mobilního
svozu nebezpečných odpadů dle
harmonogramu viz článek vedle.

čtvrtek 23. 4. 2020
úterý 3. 11. 2020
l Votavova ulice
(u nákupního střediska)		
17:40 – 18:00 hod.
l Krovova ulice
(u restaurace)		
18:10 – 18:30 hod.
l Šlechtitelská ulice
(křižovatka s ulicí Libčanská)
18:40 – 19:00 hod.

nebo 731 451 582. Mobilní
svoz zajišťují vždy dvě vozidla
současně, je tedy nutné řidiči
sdělit, v jaké městské části
a zastávce svozu se nacházíte.

vždy SOBOTA
od 9:00 do 12:00
11. 4. 2020
l Lovčická x Malšovická
l Medinská x Smiřická
(u bytových domů)
l V Jehličině x Šlechtitelská
25. 4. 2020
l Želkovická x V Cestkách
l Dobřenická x Voňkova
l Přimské náměstí

6
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řed více jak pěti lety Klánovice
rozmístily v ulicích šest oranžových
kontejnerů, určených na zelený
odpad, např. posekanou trávu a listí.

Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně
uzavřených nádobách!

Kontejnery byly pořízeny z dotace
Státního fondu životního prostředí
a po skončení projektu je
provozovala MČ. Rozmístění
kontejnerů mělo zajistit občanům
nadstandardní zázemí pro úklid
zahrad. „Mimořádně vstřícný záměr
naší MČ byl bohužel opakovaně
zneužíván například zahradnickými
firmami a to do té míry, že nakonec
přestal plnit svůj účel. Kontejnery
byly neustále plné a po vyhodnocení
finančních nákladů s tím spojených,
zatížení pracovníků údržby a efektu
přínosu pro naše občany jsme se
rozhodli v projektu nepokračovat,“
říká Jiří Bek, místostarosta Klánovic.

l rozpouštědla,
l kyseliny,

sobota 11. 7. 2020
l Votavova ulice
(u nákupního střediska)		
10:40 – 11:00 hod.
l Krovova ulice
(u restaurace)		
11:10 – 11:30 hod.
l Šlechtitelská ulice
(křižovatka s ulicí Libčanská)
11:40 – 12:00 hod.
V případě, že svozové vozidlo
nenaleznete na příslušné
zastávce dle harmonogramu,
kontaktujte řidiče tohoto vozidla
na telefonním čísle 601 389 243

l zásady,
l fotochemikálie
l léčiva
l zářivky a jiný odpad s obsahem

rtuti (teploměry)
l olej a tuk
l barvy
l tiskařské barvy
l lepidla
l pryskyřice
l detergenty (čisticí prostředky)

obsahující nebezpečné látky
l baterie a akumulátory
l potravinářský olej z domácností
(pouze v uzavřených PET lahvích)

BIO VOK a VOK –
 Kontejnery
BIO VOK – KONTEJNERY NA
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
ODPAD I. pololetí 2020

Oranžové kontejnery v ulicích končí, ale rozšiřuje
se otvírací doba deponie ve Smidarské ulici.

2. 5. 2020
l Lochenická x Medinská
l Lovčická x Malšovická

l Všestarská ulice (křižovatka

s ulicí Krovova za restaurací
u transformátoru)

9. 5. 2020

6. 6. 2020

l Želkovická x V Cestkách

l Medinská x Smiřická ulice

l V Jehličině x Šlechtitelská

(u bytových domů)
l Kuchařská x Aranžerská ulice
(u stanoviště tříděného
odpadu)

l Přimské náměstí

VOK – KONTEJNERY NA
OBJEMNÝ ODPAD I. pol. 2020
vždy SOBOTA
od 9:00 do 13:00
23. 5. 2020
l Přímské náměstí

20. 6. 2020
l Přímské náměstí
l Všestarská ulice (křižovatka
s ulicí Krovova za restaurací
u transformátoru)

F o t o : zdroj ma g is t r á t hlavn í ho m ě s t a prah y

Pilotní projekt

Zbytky ze zahrad na deponii,
do Bio VOKu nebo na kompost

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
a potravinářských olejů

Tato individuální potřeba je
placená služba a cena je dána
velikostí kontejneru (200 Kč/2m3;
300 Kč/4m3 a 500 Kč/8m3). Je
možné si jej objednat telefonicky
u Stanislava Husera, tel: 603 578
405, nebo u Zdeňka Dobřického,
tel: 605 272 413, nebo na emailové
adrese: udrzba@praha-klanovice.cz.
Kompostování
Volbou číslo jedna je vlastní
kompost, ve kterém se organické
zbytky ze zahrady a domácnosti
promění v kvalitní humus. Ten
navrací zahradě a záhonům živiny,
půdní mikroorganismy i bazální
váhu. Starost s odpadem se promění
ve výhodu pro nás i naši zahradu.

Odpad v lese je černá
skládka
Ať už se rozhodnete pro odvoz
nebo zužitkování zeleného odpadu,
Deponie rozšiřuje
jisté je, že nepatří
otvírací dobu
ani do popelnic na
Plnohodnotnou
směsný odpad, ani
kompenzací
otvírací doba
na skládku a už
pro klánovické
deponie:
vůbec ne do lesa!
občany je rozšíření
16. březen – 31. říjen
Odpady ze zahrad
otevírací doby
pondělí
15:00 – 18:00
při rozkladu
deponie v ulici
středa
15:00 – 18:00
totiž umožňují
Smidarská
pátek
15:00 – 18:00
růst a šíření
s účinností od
sobota
9:00 – 12:00
invazivních
března 2020.
a škodlivých
1. listopad – 12. prosinec
druhů. Jakýkoli
Kontejner až
pondělí
15:00 – 17:00
odpad v lese je
na zahradu
středa
15:00 – 17:00
podle zákona
„Kontejner na
pátek
15:00 – 17:00
černou skládkou.
biologický odpad
sobota
9:00 – 12:00
informace ÚMČ
si mohou občané
objednat přímo
Praha-Klánovice
V době státních svátků
na svou zahradu,“
zpracovala
je deponie zavřená.
doplňuje Jiří Bek.
Zita Kazdová

Pilotní projekt
sběr použitých
tonerových
a inkoustových
kazet ve vybraných
sběrných dvorech
Hlavní město Praha testuje
pilotní projekt sběru použitých
tonerových a inkoustových kazet
na vybraných sběrných dvorech
hl. m. Prahy. Sběrné dvory
jsou vybaveny
samostatnou
240 l sběrnou
nádobou červené
barvy. Do této
nádoby je možné
odkládat originální,
kompatibilní
či renovované
tonerové a
inkoustové kazety.
Kazety, které
lze renovovat,
budou zpracovány pro
plnohodnotné opětovné využití.
Zbylý materiál bude odborně
zlikvidován.
Každá renovovaná tonerová
kazeta v průměru ušetří 4,49 kg
emisí skleníkových plynů, 9,39
kg primárních přírodních zdrojů
a 0,67 kg odpadu.
Tato služba je od 1. ledna 2020
dostupná ve třech sběrných
dvorech:
l sběrném dvoře Zakrytá,
Praha 4 – Spořilov
l sběrném dvoře Pod Šancemi,
Praha 9 – Vysočany
l sběrném dvoře Generála
šišky, Praha 12 - Modřany
Projekt je realizován ve spolupráci
s Asociací renovátorů tonerů, z.s.

bře z en 2020
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silnice I/12 okolo Havlíčkova Brodu
až do blízkosti dálnice D1 a téměř
souběžně s dálnicí až do Brna.

Vysokorychlostní železnice do Brna

odbočí v Běchovicích

V roce 2010 vznikla nová studie,
která revidovala původní trasu
v Zásadách územního rozvoje
a vedla ji z Prahy přes Benešov
a okolo Vlašimi a poté dvěma
variantními cestami do Brna.
V roce 2019 se Správa železniční
dopravní cesty (SŽDC) přiklonila
k severnější trase přes Poříčany,
která má být o třetinu levnější
než cesta jižní. Trať pro vlaky
s rychlostí až 320 kilometrů
v hodině by například cestu
z Prahy do Brna zkrátila na hodinu.
V roce 2030 by prý celá trať měla
být rozestavěná a některé úseky
dokonce dokončené...

V pátek 14. února 2020 přijel do Klánovic Ing. Marek Pinkava se svými kolegy
ze Správy železnic a představili záměr Vysokorychlostní tratě Praha – Brno.

Vysokorychlostní trať (VRT)
Vysokorychlostní
trať (VRT)
Praha
–terminálu
Ostrava
a Brno
– Břeclav
připomínky k projektu, týkající se
musí být zajištěn mimo
Pro upřesnění -–SprávaBrno
železnic je

VRTka lesem nepovede
Znepokojivou otázkou dlouho
zůstávalo vedení VRT z Prahy.
Ještě v připomínkách
Metropolitního plánu v roce 2018
figurovala jako reálná možnost
vedení trasy Klánovickým
lesem. To by znamenalo masivní
odlesnění, výkop pro případné
zanoření tělesa dráhy, trvalé
porušení hladiny spodní vody
a nejisté nové zalesnění v nové
vrstvě půdy nad tělesem trati.
Z únorového jednání v Klánovicích
vyplynulo, že tato varianta již
naštěstí není ve hře.

zejména –
ochrany
proti hluku.
a bude spojen se stavbou
od 1. 1. 2020 nový
původní
Praha
–názevBrno
–Nehvizdy
Ostrava
a Brno
Břeclav
obchvatu městyse. Součástí trati
Správy železniční dopravní cesty
budou i protihluková opatření.

aktualizace:
9. 2019
Vedení obce
požádalo10.
zástupce
Správy železnic o detailní podklady.
Městská aktualizace:
část Praha-Klánovice
zašle
10. 9. 2019

Co je VRTka
Vysokorychlostní trať VRT jako
součást dopravních plánů ČR
byla zpracována již v roce 1995.
Původně měla vést z Prahy podél

Wrocław

V roce 2030 by měla být celá trať rozestavěná
Wrocław
a některé
úseky dokonce dokončené...
Ostrava

Praha

Trasa okolo Klánovic
i okolo lesa
Dobrá zpráva je ta, že Správa
železnic nyní zpracovává pouze
trasu, která povede z Běchovic
okolo výzkumných ústavů mimo
Klánovický les a v dostatečné
vzdálenosti od klánovických ulic.
V lokalitě tvrz Hummer se VRT
přiblíží dálnici D11 a povede dál
na Nehvizdy. Tam je plánováno
nové velké nádraží s parkovištěm
pro 3000 aut. Příjezd k novému
8
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Katowice

Brno

Břeclav

Wien

Brno

Ostrava

Bratislava

Břeclav

Wien

Bratislava

obrazov á dokum e n t a c e : spr á va ž e l e zni c

Katowice

obrazov á dokum e n t a c e : spr á va ž e l e zni c

(SŽDC). Setkání uspořádala
starostka Zorka Starčevičová
Síť
VRT v ČR
a traťzastupitele
RS1 a RS2MČ.
a přizvala
všechny
Proč? Protože jedna z plánovaných
tras
Vysokorychlostní
Praha
Síť
VRT
v ČR
a trať RS1tratě
a RS2
Dresden
‑Brno (dále VRT) měla
výrazně
Ústí n. Labem
Most
zasáhnout Klánovický
les, oblast
NATURADresden
2000, ohrozit chráněné
Ústí n. Labem
přírodní lokalityPraha
v katastru
Most
Klánovic a přiblížit se i k hranici
obydleného území Klánovic.

Napojení VRT v současné variantě
předpokládá zdvojené zapojení
do hlavního nádraží. A to přes

Jirny
Praha 20
Šestajovice

Horoušany

Praha-Klánovice

VRT a Klánovice – průběžné řešení ze studie

Trať pro vlaky s rychlostí až 320 kilometrů
v hodině by například cestu z Prahy do Brna
zkrátila na necelou hodinu.
stanice Praha‑Běchovice a Praha
‑Libeň přidáním 4. koleje a také
přes stanici Praha‑Zahradní
město vybudování propojení mezi
Prahou‑Běchovicemi a Prahou
‑Zahradním městem.
Harmonogram stavby
Na samém začátku ledna 2020
zveřejnila Správa železnic/ SŽDC
zadávací řízení na zpracování
dokumentace pro vydání
rozhodnutí k úseku Praha
‑Běchovice – Poříčany (VRT
Polabí). Odhadovaná cena zakázky
na zpracování dokumentace
přesahuje 240 milionů korun,
odhadovaná celková cena stavby
převyšuje 100 miliard korun.
První dílčí úsek VRT Praha –
Brno, který se dostal do této fáze
přípravy, začíná v železniční
stanici Praha‑Běchovice a končí

zapojením do stávajících tratí
Poříčany – Pečky a Sadská
– Nymburk‑město. Součástí
tendru je mimo Dokumentace
k územnímu rozhodnutí (DÚR)
také zpracování dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí
(EIA) nebo zapracování
požadavků dotčených úřadů
a veřejnosti. Výběr zpracovatele
dokumentace byl stanoven
metodou upřednostňující kvalitu
plnění před nejnižší nabízenou
cenu.
Dokumentace by měla být
připravena do 16 měsíců od
účinnosti smlouvy. Do posuzování
vlivu záměru na životní prostředí
(EIA) by měla být zapojena
i veřejnost.
Zita Kazdová
Zdroj: MČ Praha-Klánovice,
Z dopravy.cz, Správa železnic

Inzerce

PERFECT DAYS TRAVEL
Vaše dovolená s námi za NEJNIŽŠÍ CENY
od více než 300 CK – dárek k zájezdu ZDARMA

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

Kancelář: Slavětínská 324 – Klánovice

výškové práce

www.perfectdaystravel.cz, tel:734125747

Martin Balcar tel: 603326965

Studie proveditelnosti tratě

bře z en 2020
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Hydepark zastupitelů

Co vás zajímá

Zeptali jsme se

na rozhodování o Přímském náměstí,
na zásahy v části lesa U Trativodu a na nejasnost o postavení tajemníka.

římské náměstí čeká v dohledné
době radikální změna. Přibližně
na dvě třetiny plochy je připravena
zástavba. Co projednávali
zastupitelé na únorové schůzi
a s jakým výsledkem?
Zastupitelstvo MČ na svém
posledním zasedání přijalo
usnesení “technického řešení”
Přímského náměstí tak, aby byl
dodržen urbanismus daného území
a zároveň aby byla zajištěna „územní
rezerva“ pro zřízení komunikací.
Radě uložilo pokračovat v jednání
o způsobu případné parcelace
daného území. Návrhy se nedotýkají
prostoru “stávajícího kopce”
a nejsou podkladem ke kácení
stromů na pozemcích MČ.
Za odpověď děkujeme Bc. Pavlu
Jarošovi, radnímu MČ Praha
‑Klánovice. Téma budeme ve
Zpravodaji dále sledovat.
Část lesa, sousedící s parkovištěm
za nádražím (roh U Trativodu
a Aranžérská) je viditelně
prosvětlená a „uklizená“, což jsme
kvitovali v minulém KZ.
Jaké práce tam probíhaly a proč?
Koncem roku 2019 došlo k vyčištění
části pozemku p. č. 1174/1
ve svěřené správě MČ Praha

‑Klánovice. Na ploše cca 500 m2
byl proveden úklid a likvidace
odpadků, odstranění nevhodných
náletů, prořezání větví dřevin, které
zasahovaly do komunikace v ulici
U Trativodu a pokácení dvou kusů
suchých dřevin v havarijním stavu.
Prostor, který sousedí s parkovištěm
a vlakovým nádržím, byl vyčištěn
především z důvodu zamezení
vzniku černých skládek.
Za inspiraci k dotazu děkujeme
panu zastupiteli Radkovi Kůlovi a za
odpověď děkujeme Ing. Magdaléně
Jandové z ÚMČ Praha-Klánovice.

Prostor, který sousedí
s parkovištěm
a vlakovým nádržím,
byl vyčištěn především
z důvodu zamezení
vzniku černých skládek.
V minulém Zpravodaji jsme zveřejnili
článek Personální změny na našem
úřadě, po jehož přečtení nám pan
Tomáš Ruda napsal: „Když jsem
před cca šesti lety končil své působení
v Zastupitelstvu MČ, žádná funkce

„vedoucí úřadu“ na našem ÚMČ
nebyla. Úřad MČ vedl tajemník
MČ. Ten byl ale zaměstnancem MČ
a – i když jsem v této oblasti laik
– nedomnívám se, že by se mohl
své funkce jen tak vzdát... Bylo by
dobře, kdyby tuto informaci někdo
kompetentní uvedl na pravou míru.“
Zeptali jsme se tedy, zda je
označení „vedoucí úřadu“
synonymem funkce „tajemník“
a zda se může vzdát své funkce.
Vzdání se funkce tajemníka
upravuje § 12 zákona odst.
2 a 3 o úřednících územních
samosprávných celků č. 312/2002
Sb. v platném znění, povinnou
náležitostí je pouze písemná forma
a doručení – logicky tomu, kdo
tajemníka jmenoval – starostovi.
Tajemník jakožto i jiný vedoucí
úředník nemusí nijak zdůvodňovat,
proč se vzdává funkce.
Za odpověď děkujeme JUDr. Davidu
Černému, právnímu zástupci MČ
Praha‑Klánovice.
V citovaném § 12 se dále objevuje
označení „vedoucí úředník nebo
vedoucí úřadu“, považujeme tedy
takto označené funkce za správné
a možné.
Zita Kazdová

Svůj názor do Hydeparku mohou zaslat všichni současní zastupitelé Klánovic.
Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.
zde uveřejněné názory nemusí vyjadřovat názor redakce zpravodaje.
Jiří Bek,
místostarosta, nezávislý
kandidát za STAN
koaliční zastupitel

Foto: studio marcus

Únor 2020: vlevo Přímské náměstí, dále uklizená část lesa v ulici U Trativodu a vpravo vidíme budovu úřadu městské části.
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Toto je Hydepark, dámy a pánové, ne procházka růžovou zahradou.

Vážení spoluobčané,
dne 12. 2. 2020 se konalo veřejné
zasedání Zastupitelstva MČ
Klánovice. Hlavním bodem bylo
schválení rozpočtu na rok 2020,
který je sestaven jako vyrovnaný,
a s tím také všichni zastupitelé
souhlasili. Polemika nastala
u specifikace jednotlivých položek.
Letos navýšením daně z nemovitosti
se předpokládá příjem vyšší o cca
1,7 mil. Kč. Posílili jsme mj. náklady
na kulturní činnost, na školu, na
zlepšení životního prostředí, nově
na participativní plánování a také
rozpočtovou rezervu bez zapojení
zdrojů z vedlejší činnosti. Zároveň
musíme reagovat i na zákonem
předepsané navýšení mezd všem
zaměstnancům úřadu vč. údržby,
což činí cca 450 tis. Kč. Reakce
tzv. opozice na facebooku, kde je
návrh rozpočtu předkládán jako
„projídání“ navýšeného příjmu, je

velmi účelová. Pravdou je nutnost
zajištění povinných nákladů
a vytvoření potřebných rezerv. Tak
se chová správný hospodář.
Zdeňka Bubeníková,
Čas na změnu
koaliční zastupitelka

Vichřice spojená s tlakovou níží
Sabine nám v pondělí 10. 2. opět
ukázala, jak jsme vzhledem k silným
přírodním vlivům bezmocní.
V Klánovicích jsme naštěstí nebyli
bez elektřiny, ale vichřice si vybrala
svoji daň na našem lesu, kde bez
lítosti smetla zejména vzrostlé
smrky a borovice na okraji lesa, do
kterých se mohla opřít veškerou
silou. V silných poryvech větru ke
mně opakovaně doléhala siréna
našich klánovických hasičů, kteří
bez oddechu celý den pomáhali
odstraňovat padlé stromy a četné
jiné překážky, které vítr povalil
nebo přivál. V takový den si
uvědomíme, jaké máme štěstí, že tu
máme spoluobčany, kteří bezplatně

a v kteroukoliv hodinu, jsou
připraveni nám pomoci. Proto mě
šokoval návrh zastupitelů ODS,
který chtěl klánovickým hasičům
krátit rozpočet na letošní rok
zejména v položce pohonné hmoty.
Koalice návrh zamítla. Vážení
klánovičtí hasiči, DĚKUJEME VÁM
ZA VAŠI PRÁCI!!!
Michal Gabriel,
Hlas Klánovic
koaliční zastupitel

Tak to máme za sebou, schválili jsme
rozpočet. Zase to pravé klánovické
panoptikum. I když byl rozpočet
předjednán, schválen a doporučen
finančním výborem, neopomenula
opozice přijít s populistickými návrhy.
Asi cítí potřebu ukázat, že má na
mysli jen blaho svých spoluobčanů,
a že ti, co vládnou, jsou špatní ve
všech ohledech. Jednalo se např.
o nesmyslné jednorázové navýšení
pro Nadosah o.p.s., ve srovnání
s rokem 2019 o 150 %.
(Pokračování na straně 12)
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(Pokračování ze strany 11)

Pro Nadosah by to mj. znamenalo,
že by musel sehnat stejnou částku
od jiných sponzorů. Není prostor
zde vysvětlovat anabázi financování
komunikací, ale kde jinde peníze
sebrat, než „samozřejmě úřadu“.
Ten by měl mít – rozpočtovým
opatřením opozice – méně peněz než
v minulých letech. Všichni víme, jaká
je mzdová úroveň v Praze, jak těžké
je sehnat schopné zaměstnance.
Když je úřad nebude schopen
zaplatit, paralyzuje se jeho činnost.
Je toto záměrem opozice?
Veronika Gotthardt,
nezávislá
kandidátka za ODS
opoziční zastupitelka

Dne 14. 2. 2020 se na našem
úřadě konala schůzka se zástupci
Správy železnic, kteří nás
přijeli informovat o výstavbě
Vysokorychlostní tratě (VRT).
VRT by měla spojovat Prahu
s Brnem za cca 50 minut,
Klánovicím se nejvíce přiblíží na
severu v katastru Horních Počernic
a Šestajovic (nejbližší vzdálenost
mezi VRT a obytnou částí Klánovic
vychází na cca 550 m). V této
oblasti bude čtyřkolejná trať
umístěna do “zářezu”, takže nebude
vidět a vlaky by zde měly jezdit
rychlostí 200 – 250 km/h.
Naše MČ bude moci např.
ovlivňovat, jaký typ protihlukových
úprav bude postaven. Nabízelo
by se odhlučnění ve formě valů,
pro které by se použila zemina
vykopaná při stavbě onoho zářezu.
V Nehvizdech by měl být
pak vybudován „Terminál
PrahaVýchod“ s parkovištěm
pro 3000 aut.
Tento úsek by měl být zprovozněn
v roce 2028. Reálně však můžeme
12
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pokračování ze strany 7

počítat s datem vzdálenějším, jak
bývá v našich podmínkách obvyklé.
Marie Jágrová,
Čas na změnu
koaliční zastupitelka

Jsem ráda, že si po několika letech
laxního přístupu i ODS uvědomila,
že ke zdraví našich dětí se musí
přistupovat zodpovědně. Vítám
tedy, že alespoň jedna zastupitelka
za ODS podpořila protinávrh
koalice pokračovat v rychlém řešení
problému plísní v budově č. 1. Byla
bych ráda, kdyby opozice uznala,
že přístup starostky byl správný,
a že hlavně odborníci, ne pouze
politici, mají nabízet východiska.
Potěšilo mě, že se naše MČ obrátila
na RNDr. Kateřinu Klánovou, CSc.,
mikrobioložku, jednu z největších
kapacit na plísně v ČR. I ohledně
knihovny bychom se měli oprostit
od osobních animozit a dívat
se na moderní trendy vztahu
člověka a knihy a obecně písemné
kultury. I tentokrát kladný výsledek
vyžaduje odbornost ale i finance.
Proto nerozumím opozici, že se
neustále snaží rozvrátit koncepci
rozpočtu, která dává MČ prostor
k vytvoření nové a modernější vize
knihovny a kultury v naší MČ.
Slavomír Jaroš,
ODS
opoziční zastupitel

Zastupitelstvo přijalo dne
12. 2. 2020 dvě usnesení týkající se
plánovaných změn na Přímském
náměstí. Na tomto území
jsou historicky neuspořádané
vlastnické vztahy k pozemkům,
z nichž některé vlastní naše MČ
a neméně velkou část soukromý

vlastník, jehož rodina zde má
vlastnické právo po několik
generací. Jelikož některé silnice
a chodníky byly historicky
zbudovány na pozemcích tohoto
vlastníka, velmi oceňujeme jeho
vstřícnost při jednáních a možnost
společně s ním a jeho zástupci
řešit budoucí změny tohoto území
jako celku tak, aby byly narovnány
vlastnické vztahy a následně
mohla vzniknout zástavba, která
by nenarušovala okolní ráz obce.
Tato usnesení přinesla první krok
dohody, jímž je technické řešení
komunikací. A rada městské části
získala mandát k dalšímu jednání
o konečné parcelaci. Věříme,
že dosavadní dobrá spolupráce
bude pokračovat. Více se dozvíte
v březnových KLÁNovinách.

přínosem pro občany Klánovic,
když už do obecní kasy přispějí
vyšší částkou. Z tohoto důvodu
letos složenku na daň z nemovitosti
nebudu platit s úsměvem na tváři.
A co Vy?
Radomír Kůla,
Čas na změnu
koaliční zastupitel

…ty oči zvířete, ty křičely /
a z důlků lezly ven, / křičely na
mě, jestli já to vím, / proč ležíme
tu s břichem děravým / … báseň
Raport od Fráni Šrámka jistě každý
zná. V ulici K Rukavičkárně je řada
surově zmrzačených lip. Pahýly větví
čnějí jako žalující ruce s usekanými
články prstů, gesto do nebes volající.
Starostka je spokojená, věc přece
„pouze zdědila“ a myje si ruce jako
Pilát: „Kdysi byly lípy ořezány na
babku a nyní se musí ořezávat, aby
se vahou svých větví nerozlomily,
vzácně se shodli všichni odborníci.“
Týrání zvířat je postihováno, ale
stromy mohou být nelidsky, surově,
týrány jen proto, že nemají oči ani
hlas, protože nekřičí?! Trýznění lip
je plánované, úmyslně jsou stále
i nově sázeny v malých rozestupech,
nejen v této ulici. Stromy, z nichž
zůstávají pouze pahýly drásající
oči i srdce, jsou týrány jen proto,
aby měl někdo kšeft.

Alena Kolovrátková,
nestraník za ODS
opoziční zastupitelka

V KZ 10/2019 naši radní otiskli
příspěvek Změna koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí.
V tomto článku nám sdělili své
důvody, proč odsouhlasili navýšení
koeficientu daně z nemovitosti.
Současně uvedli příslib, že i nás
občany zapojí do rozhodování
o tom, jak naložit s navýšenými
finančními prostředky, které
v plné výši takto městská část
získá, a to prostřednictvím
tzv. participativního rozpočtu.
Na posledním jednání
zastupitelstva však oznámili, že
na participativní rozpočet zatím
nejsou připraveni. Zarážející je
přitom, že ani v rozpočtu tyto
finanční prostředky nenalezneme
například v investicích do oprav
silnic, v projektech sociální péče,
v kulturních akcích ani v čemkoliv
dalším, co by bylo přímým

Karel Loucký,
ODS
F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay

Hydepark zastupitelů

opoziční zastupitel

K řešení plísně ve sklepě školy
podala na únorovém zastupitelstvu

opozice návrh, jehož součástí bylo
zpracování variant umístění nové
knihovny. Tedy koncepčního řešení
území mezi základní a mateřskou
školou včetně okolí. Několik členů
rady se tomu tvrdě bránilo s tím, že
mají jasnou představu o umístění
knihovny a zadání variant by
bylo ztrátou času a peněz. Dané
území přitom patří k nejcennějším
prostorům v Klánovicích, s nímž
je třeba nakládat s maximální
rozvahou. Čas a finanční náklady
jsou cenou za snížení rizika,
že v budoucnu bude potřeba
výsledek opravovat, nebo se smířit
s nevýhodami, které by posuzování
variant odhalilo. Může se přitom
ukázat, že řešení dnes radními
uvažované, bude to nejlepší. Ale
tím spíš pak získá zastupitelstvo
oporu pro své rozhodnutí.
Upřímně děkuji dvěma koaličním
zastupitelům, že umožnili, aby návrh
variant těsnou většinou prošel.
Je to v zájmu nás všech.
Ferdinand Polák,
ODS
Opoziční zastupitel

Dne 26. 6. rozhodla Rada naší MČ
(Starčevičová, Bek, Soukup, P. Jaroš,
Gabriel) o skokovém navýšení daně
z nemovitosti, čímž vybere z kapes
majitelů místních nemovitostí
navíc cca 1,7 mil. Kč. Tento
příjem jde v plné výši do rozpočtu
Klánovic. V KZ č. 10/2019 Rada
slíbila, že peníze použije formou
participativního rozpočtu na různé
projekty. Hezké zdůvodnění zvýšení
daní, ale bohužel sliby – chyby. Jsme
o čtyři měsíce dál, Rada předložila
rozpočet na rok 2020 a ejhle –

z uvedených 1,7 mil. jde 1,15 mil.
(!) na chod úřadu, 200 tis. hasičům
na vybavení auta, 100 tis. na
kulturu, zbytek se „rozpustí“ jinde
v rozpočtu. Žádný participativní
rozpočet, žádné projekty, žádné
další investice. ODS s tím zásadně
nesouhlasila a navrhla z oněch
1,7 mil. dát alespoň 1 mil. na opravy
ulic, 300 tis. na kulturu (příspěvek
provozovateli KC Beseda), 200 tis.
hasičům na auto. A jak to dopadlo?
Hádejte sami.
Petr Šafránek,
nestraník za ODS
opoziční zastupitel

Tak nám vydávání Klánovického
zpravodaje vstoupilo do 29. roku!
Příští rok bude mít kulatiny. V roce
1992 jsem byl jeho zakladatelem
a prvním šéfredaktorem. První čísla
jsem dělal tak, že jsem jednotlivé
sloupky psal v legendárním
programu T602 a tiskl na
jehličkové tiskárně, stříhal a lepil
na čtvrtky A3. Z těch pak tiskárna
dělala filmy na výrobu kovolistů
pro ofsetový tisk. Tisklo se
v Běchovicích. O dnešní počítačové
sazbě a plnobarevném tisku se
nám ani nezdálo. Nulté číslo jsem
v září 1992 osobně rozvezl na kole
do všech klánovických poštovních
schránek. Další čísla se prodávala
za 2 koruny v místních prodejnách.
A když už jsme u té historie, dlužím
omluvu místním hasičům. Právě
v 90. letech jsem jejich význam
nedocenil vzhledem k existenci
profesionálního sboru HMP.
Již delší dobu mne přesvědčují,
že jejich role v Klánovicích je
nezastupitelná.

Na základě dotazů čtenářů byla ke jménu zastupitelů doplněna informace,
zda se jedná o koaličního či opozičního zastupitele.

bře z en 2020
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Popeleční středou 26. února
začala postní doba – duchovní
příprava na Velikonoce. Trvá
pět týdnů a každou sobotu před
postní nedělí se ve farním kostele
v Kolodějích konají podvečerní
nešpory. Začínají v 19 hodin.

Samos neboli Katalpa
V průběhu března bude znovu
otevřena restaurace v Krovově
ulici, bývalý Samos, nyní pod
názvem Katalpa. Nabídka jídel má
být ve stylu pizza‑grill, burgery,
maso, saláty. V nabídce bude
i polední menu. Otevřeno má být
7 dní v týdnu, od 11:00
do 23:00. Už se těšíme.

Klánovické trhy

M

Takový je příští věk, jak jsou
vychováváni příští jeho občané.
Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
Milé učitelky, milí učitelé, milí pracovníci ve školství,
ke Svátku učitelů 28. března 2020 vám Klánovický zpravodaj
a MČ Praha‑Klánovice posílají srdečné poděkování
a veřejné uznání za nesnadnou a nenahraditelnou práci
při vzdělávání a výchově nových generací.

Badmintonové turnaje

Masarykovy ZŠ

V sobotu 7. března startuje
12. sezóna klánovického trhu.
Bude BEZ PLASTŮ!
Přijďte pěšky nebo na kole,
ti vzdálenější vlakem. Třeba
s batohem nebo košíkem. Ke
zdravému nakupování totiž patří
i zdravá doprava. Pro zákazníky
i pro Klánovice.

V pátek odpoledne se odehrály zápasy čtyřher, kde se zúčastnilo 15 párů
sportovců. V sobotu dopoledne se hrály singlové zápasy a dostavilo se 24
singlistů. Na obou turnajích se rozdávaly ceny a v sobotu výherci dostali
medaile. Velice jsme si to užili a v dubnu se těšíme na rodinný turnaj.
Maruška Králová, 5. A

Poděkování
klánovickým hasičům

Světový den lesů, Světový den vody

Obdiv, pochvalu a poděkování
Klánovickým hasičům poslali
manželé Boučkovi z Klánovic,
kterým při vichřici Sabine na
pozemek padla borovice. „Ocenili
jsme nejen obětavé úsilí celé
skupiny hasičů z Klánovic, ale
i jejich lidský přístup během
celého zásahu, “ píší v dopise.
Také děkujeme!
Dětský domov
v Klánovicích
pořádá Den otevřených dveří
ve středu 22. dubna 2020 od
16 hodin. Jste srdečně zváni.
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„Když se potkávají generace, dějí se zázraky.“
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V naší ZŠ se uskutečnily 24. a 25. ledna tradiční badmintonové turnaje.

Kůrovec. Další suchá a teplá zima. Vichřice… tím spíš jsou
důležitá data 21. a 22. března, kdy slaví svůj svátek lesy a voda.

K

Stále vzácnější mokřady v Klánovickém lese.

„ alamity je možné
vnímat i jako příležitost
pro vytvoření nových lesů,
odolnějších vůči škůdcům,
měnícímu se klimatu
i stále větším výkyvům
počasí… V tomto případě
to není jen možné, ale
naprosto nezbytné. Jiná
alternativa než nový les
totiž není.“
Lesy České republiky
sázime lesy nové generace

ateřská škola Klánovice se od
listopadu 2019 zapojila do projektu
Povídej, jenž je zaštiťován organizací
Mezi námi, o.p.s. Jedenkrát do
měsíce dojíždí třída Sovičky do
Domu s pečovatelskou službou
v Praze – Běchovicích. Do Soviček
dochází šestnáct předškolních dětí,
které se tak díky projektu zapojily do
mezigeneračních aktivit.
Děti a senioři si rozumějí
Přestože je kolikrát dělí od sebe osmdesát let života, mají k sobě děti
a senioři velmi blízko. Jsou to především oni, kdo žijí přítomným
okamžikem, umí se radovat z maličkostí a z projevů pozornosti. Po prvních
návštěvách, kdy se děti s babičkami a dědečky seznamovaly, se mezi nimi
vytvořila jakási harmonie, vztah, který vykouzlí úsměv na všech tvářích.

F o t o : da g mar du c hkov á , r e dak c e ( knihovna a n á draž í )

Doba postní
vystřídala Masopust

Děti z MŠ Klánovice
a senioři jsou rádi spolu

2020 – 2022
Národní oslavy výročí
J. A. Komenského
1592 – 1670

F o t o : S t udio mar c us ( l e s ) , w ikip e di e ( J . A . kom e nský ) Z d e n ě k M il á č e k ( B admin t on ) larisa koshkina / pi x aba y ( kv ě t y )
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Přestože je kolikrát dělí
od sebe osmdesát let
života, mají k sobě děti
a senioři velmi blízko.

Společně aktivity
Jak takové setkání a aktivity
probíhají? Začíná se pěkně
zvesela písničkou. Poté přichází
na řadu společná tvořivá činnost.
Výtvarné práce, hraní her, dokonce
sportovní aktivity. Nabídka je
pestrá a vždy „ušitá“ na míru.
Na vytvoření aktivizačního plánu
se podílí jak DPS Běchovice,
tak MŠ Klánovice s metodickou
podporou Mezi námi, o.p.s.

Babičky čtou pohádky
MŠ Klánovice navazuje na předchozí aktivity, letos projektem Babička čte
pohádku. Jedná se o dopolední předčítání pohádky babičkami školkových
dětí. Tímto bychom všem babičkám rádi poděkovali, že se s námi podílí na
utváření lepších mezigeneračních, i celkově společenských vztahů.
Za kolektiv MŠ Klánovice, Vivien Jokelová

TOP 100 v knihovně

J

ako vždy v březnu vystavuje místní
knihovna sto nejpůjčovanějších knih
předchozího roku. Přijďte se od soboty
7. 3. do čtvrtka 12. 3. podívat do čítárny a prohlédnout si nejžádanější
knihy pro dospělé i děti. Knížky, které vás zajímají a loni vám „utekly“, si
můžete rovnou rezervovat.
Vaše Knihovna Klánovice

Redakční mozaika
Ukliďme svět,
ukliďme Klánovice!
Klánovice se připojují do
celonárodní kampaně,
uklízet se bude v sobotu
4. dubna, začátek v 10:00.
Sraz je na nádraží, nebo
na rohu ulic Všestarská
a V Trninách. Registrujte
se na www.uklidmecesko.cz/
zapojitse/dobrovolnik/, obec
Praha‑Klánovice. Příští zpravodaj
přinese podrobnější informaci.

Neodhazujte odpadky!
Na klánovickém nádraží, na
peronu, na zdi nad odpadkovým
košem visí od ledna obrázky,
vyzývající zejména kuřáky, aby
neházeli vajgly na zem či mezi
kameny izolační zdi, odkud
nejdou vůbec uklidit. Obrázky
malovaly děti Masarykovy
ZŠ a po nikam nevedoucích
jednáních se SŽDC (nyní Správa
železnic) je rozvěsili dobrovolníci.

Základní Škola Úvaly
od září 2020 plánuje
otevřít speciální třídu
pro děti s lehkým mentálním
postižením (LMP) v běžné
základní škole.
VYUŽIJTE DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ VE STŘEDU 18. 3. 2020
Srdečně zve ZŠ Úvaly,
kontaktní osoba Bc. Horáková
tel: 604 407 142

bře z en 2020
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item „místních“
facebookových skupin se stal
projekt vysokorychlostní trati
(VRT) Praha – Brno.

Diskutující na Vivat
klánovice se zajímali hlavně
o protihluková opatření, ke
kterým se bude vyjadřovat
reprezentace naší městské části.
Skeptici zapochybovali, že provoz
má být zahájen už v roce 2028.
Informační kanál Městská
část Praha‑Klánovice –
oficiální stránka

zveřejnil kromě vysvětlujícího
textu i fotografie ze setkání
našich zastupitelů s projektanty
Správy železnic.
Preferovaným tématem byl také
silný únorový vítr a následná
činnost hasičů.
Ti si vysloužili samou chválu.
Velkou pozornost vzbudilo
veřejné poděkování starostky
za hasičskou profesionalitu
a pohotovost. Ještě předtím
se na zmíněné radniční stránce
opakovaně objevila výstraha
hydrometeorologického
ústavu, jak se mají lidé chovat
v extrémním počasí.
Ve skupině Klánovické
politické kolbiště se
přetřásalo schvalování rozpočtu
na rok 2020. Někteří opoziční
zastupitelé zvolení za ODS zjevně
soutěží o titul „nejtvrdší rebel
posledních třiceti let“.
Jiří Karban

Klánovice před 30 lety
První Klánovické noviny
a r e k o n s t r u k c e M NV v b ř e z n u 1 9 9 0

Kulatý stůl 5. března 1990
První číslo nezávislého občasníku
Klánovické noviny vyšlo v březnu
1990 (přesné datum v tiráži chybí).
Přineslo mj. informaci o „kulatém
stolu“, u něhož se 5. března
projednával plán na rekonstrukci
Místního národního výboru.
Vysvětlivka pro nepamětníky:
za minulého režimu byla státní
správa i samospráva v obci
vykonávána Místním národním
výborem (MNV). Ten měl jednak
zaměstnance, což je obdoba
dnešního Úřadu MČ, jednak
poslance – v Klánovicích jich
bylo 32 – kteří byli formálně vzato
obdobou dnešního zastupitelstva
městské části.
Základní rozdíl byl v tom, že
poslanci byli na všech úrovních
schvalováni orgány Komunistické
strany a zdání demokracie bylo
vytvářeno tím, že své mandáty

získávali ve volbách. Při nich ale
občan neměl možnost volby – na
každé místo byl navržen jen jeden
kandidát. Pokud by s ním snad
někdo nesouhlasil, musel jít za plentu
a tam ho škrtnout. Za plentu se
ale – na rozdíl ode dneška – chodit
nemuselo, takže bylo jasné, kdo chce
na kandidátce něco měnit.
U kulatého stolu se sešli zástupci
Občanského fóra, Všelidové
demokratické strany živnostníků,
Československé strany
lidové a Komunistické strany
Československa. Bylo dohodnuto, že
¼ současných poslanců (tzn. 8 osob)
zůstane ve svých funkcích, zatímco ¾
poslanců (24 osob) odstoupí a bude
nahrazeno zástupci ostatních stran.
Nový MNV 15. března 1990
15. března se v Olympu konalo
ustavující zasedání rekonstruovaného
MNV. Předsedou byl zvolen pan
Ivan Karlin,
místopředsedou Ing.
Ratibor
Majzlík.
Sepsal
Tomáš Ruda
Informace byly
připraveny
s využitím
tehdejšího
místního tisku
a vzpomínek
autora.

Zcela první klánovické Noviny 1990.
Jak je vidět podle článku o lípách, historie se opakuje.
Na dolním výřezu – v tiráži – se dočteme složení první redakce.
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Před 100 lety: samostatná
obec Klánovice
F o t o : B runo Gla t s c h / P i x aba y ( K y t i c e ) ; t om á š H rad e c ký ( pl e s hasičů ) , ar c hiv t om á š e hrad e c k é ho ( D adula ) , ar c hiv

H

Výročí

Výročí

F o t o : A r c hiv Tom á š e R ud y

Co se děje na síti
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V březnu 1920 byla
slavnostně vyhlášena
samostatná obec
Klánovice.

K

Jubilanti

S

rdečně blahopřejeme našim
klánovickým spoluobčanům,
kteří si v březnu 2020
připomínají svá životní jubilea.
MČ Praha – Klánovice

JUBILANTI
březen 2020
Slavětínská ulice
asi před sto lety.

líčovou úřední listinou je dopis
okresního hejtmana z Brandýsa nad Labem Jana Říhy
zástupci osady Klánovice Josefu Líbalovi. Správu
převzal devítičlenný prozatímní správní výbor, kterému
předsedal Ferdinand Kočí (narozen 1852, zemřel 1928).
Ten se v říjnu stejného roku stal prvním starostou
Klánovic.

Ferdinand Kočí,
první starosta
Klánovice

Ferdinand Kočí, rodák z Líbeznic, byl synem
zámečnického tovaryše. Pracoval jako technický správce
strojních továren, např. v Roztokách, Kutné Hoře
a Chrudimi. Po přestěhování do Prahy v roce 1910 vlastnil činžovní dům
na Královských Vinohradech a ve stejné době zakoupil stavební pozemek
v Klánovicích. Původně letní vilku si nechal postavit nedaleko kostelíka.
Jiří Karban; Zdroj: Klánovice na starých pohlednicích a Klánovice
na starých fotografiích (J. Lukáš, F. Fischer, vyd. 2012, 2014)

Štefan Prokop
František Novotný
Berta Paldusová
Květoslava Kesslerová
Eva Buchmannová
Alena Zvoníková
Jiřina Nalezinková
Stanislav Huser

Klánovická první dáma golfu

L

etos 24. února by oslavila 95. narozeniny paní
Vladimíra Nováková Hradecká, přezdívaná Dadula.
Jako dívka se stala členkou jezdeckého klubu a hrála
též za Lawn-tennis Klub Klánovice. Její jméno je trvale
spojeno s golfem v Klánovicích a posléze až do roku
1996 v Mariánských Lázních.
Za vzpomínku na paní Dadulu děkujeme
panu Tomáši Hradeckému.

90 let klánovických hasičů

V roce 2020 slaví klánovičtí hasiči
kulaté výročí založení svého sboru.

V

ýročí jsme si připomněli i na společenském večeru
s živou hudbou a tanečním vystoupením.
U příležitosti nového pětiletého volebního období bych
jako staronový starosta SDH chtěl poděkovat všem členům
za práci, kterou nezištně vykonávají, a samozřejmě i všem,
kteří s hasiči spolupracují a podporují naši činnost.
Martin Žebro, starosta SDH
bře z en 2020
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Dne 28. 1. 2020 v 14:53
byla jednotka SDH Klánovice
vyslána s CAS 16 Iveco v počtu
1 + 4 k padlému stromu na
prodloužení ulice V Soudním
za odbočkou na Štamberk,
jednotka strom odstranila z cesty
a v 15:30 se vrátila na základnu.
Již v 16:25 byla jednotka vyslána
k dalšímu padlému stromu,
tentokrát do ulice Blešnovské
v počtu 1 + 4 s CAS 16 Iveco.
V 17:04 se jednotka vrátila na
základnu.
Pohotovost
9. – 10. února 2020
V souvislosti s očekávaným
extrémním větrem byla
jednotka postavena do
pohotovosti dne 9. 2. 2020. Do
6:00 jednotka držela pohotovost
domácí a v 6:00 pohotovost na
zbrojnici. Již v 6:23 přišel první
výjezd do ulice Slavětínské
na likvidaci padlého stromu
a pak jednotky vyjížděly k dalším
18 případům, většinou padlým
stromům. V jednom případě
musela jednotka kromě likvidace
stromu provést i částečné
rozebrání konstrukce
přístřešku nad vchodem, aby
umožnila obyvatelům objektu vyjít
ven z objektu.
Dále byla jednotka vyslána na
Prosek k nebezpečné izolaci
stěny bytového domu.
Poté na Černý Most k zajištění
střechy nad budovou základní
školy. Na základnu se jednotka
vrátila v cca 18 hodin.
Pohotovost byla ukončena
dne 10. 2. 2020 ve 20 hodin.
(Pokračování na straně 19)
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Zásahy hasičů
(Pokračování zestrany 18)
Celkem bylo ve službě 8 členů
jednotky SDH Klánovice a vozidla
CAS 16 Iveco a DA Nissan Patrol.

Při zásazích členové jednotky
strávili bezmála 350 hodin.

V

roce 2019 měla jednotka SDH
Klánovice celkem 40 událostí, a to:
2 x dopravní nehoda, 2 x pohotovost
na zbrojnici a 1 x stáž na Hasičské stanici
Satalice, 3 x cvičení, 3 x likvidace nebezpečného hmyzu, 13 x likvidace
padlých či nebezpečných stromů, 14 x požár – 2 x hala, 4 x kůlna,
přístřešek a sklep, 4 x les nebo pole, 2 x koš a 2 x čerpání zatopených
prostor. V 11 případech vyjela jednotka mimo území Klánovic. Kromě
zásahů jednotka 6 x prošla odbornou přípravou na Hasičské stanici
Satalice a cvičením „nehoda autobusu“, které pro nás připravila
Městská policie, oddíl psovodů. Dále se členové jednotky věnovali
opravám a údržbě techniky a zbrojnice, výcviku a zdokonalování
svých dovedností.
Bc. Pavel Jaroš, velitel jednotky

Masopustní

neděle v Klánovicích

Sbor dobrovolných
hasičů se rozrůstá
Za posledních pět let se zdvojnásobil
počet členů z 45 na rovných 90.

V

děčíme za to především obnovení kroužku mladý hasič Soptík. S malými
hasiči přišli do našeho kolektivu i někteří z rodičů.
Den dětí s hasiči v Klánovicích se minulý rok konal již popatnácté a soutěžil
na něm rekordní počet 191 dětí. Každý rok seznamujeme děti z Masarykovy
školy s prací profesionálních hasičů i klánovických dobrovolných hasičů.
Pravidelně nás navštěvují i děti z mateřských škol. Dnem otevřených dveří
jsme se připojili k Běhu naděje.
V roce 2017 dostal SDH darem požární vysokozdvižnou plošinu
na podvozku Tatra 148. Na opravu plošiny uspořádali naši přátelé
a podporovatelé benefici. Za třicet let
Vysokozdvižná
mého působení u hasičů jsem častěji
plošina SDH
Klánovice.
slýchal spíše negativní ohlasy na naši
činnost. Najednou se sešlo mnoho lidí,
kteří děkovali za naši práci a chtěli naši
činnost podpořit finančním darem.
Martin Žebro, starosta SDH.
K poděkování za práci hasičů
se připojuje i Klánovický zpravodaj.

F o t o : dana Thorovsk á , Tom á š H rad e c k y ( mu c homůrka ) , Cvakal ( č e r t i c e s mo t ýlk e m v n á ruč í )

Konec ledna
a začátek února
s vichřicí Sabine

Jak se klánovičtí hasiči
činili v roce 2019

F o t o : ar c hiv S D H

Zásahy hasičů

v e ř e j n ý p r o s to r

Klánovická neziskovka Pohádkové Klánovice
o.p.s. uspořádala ve spolupráci se ZŠ, MŠ
a radnicí již 6. Pohádkový masopust.

J

iž pošesté jsme se v Klánovicích pobavili při Pohádkovém masopustu, a to
v neděli 16. února 2020. Kromě tradičně dobrého jídla a pití si z letošního
ročníku budeme pamatovat královnu
Kleopatru s družinou, Bratry v triku, skupinu
Eskymáků s tažným psem či kominíka ve
skákacích botách. A hlavně tři štědré blonďaté
hospodyně, které pohostily průvod a zatančily
si s medvědem. Děkujeme všem, kdo pomohli
neziskovce Pohádkové Klánovice s organizací
akce a těšíme se na další ročník.
Lucie Poláková

Pomoc při požáru haly
v Úvalech
Dne 11. 2. 2020 v 5:15 byla
jednotka vyslána na mezikrajovou
výpomoc do ulice Purkyňova do
Úval k požáru haly. Jednotka
vyjela s CAS 32 Tatra 148 v počtu
1 + 2. Na základnu se vrátila
v 8:13.
Linka 150 a 112
S ohledem na množství událostí,
u kterých jsme zasahovali, se
touto cestou omlouvám občanům,
kterým jsme nemohli vyhovět hned
a odkázali jsme je na linku 150 či
112. V průběhu zásahu nejde vždy
zvedat telefon. Operační středisko
přijímalo hlášení o událostech
průběžně a při ukončení jedné
události nám okamžitě přiřazovalo
událost další.
Bc. Pavel Jaroš, velitel jednotky

Omluva
Muchomůrka na kole.

Únorový Školní ples,
na který jsme zvali v minulém
čísle, se nekonal.

Originální bratři v triku.
Masopustní hody.

omlouváme se čtenářům.
O zrušení plesu škola rozhodla
týden před plánovaným datem
z důvodu malého zájmu.
To už byl Zpravodaj
ve vašich schránkách.
„Pro příští rok se pokusíme
zvýšit atraktivitu plesu
a rovněž upozorníme rodiče,
aby si lístky rezervovali včas.“
uvedl PaedDr. Michal Černý,
ředitel Masarykovy ZŠ.

Při tanci: krásná hospodyně s medvědem,
na fotce vpravo čertice s motýlkem v náručí.

bře z en 2020
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Pojďte na fotbal!

Svaz tělesně postižených

V březnu startuje fotbalové jaro.

zve na výroční členskou schůzi

Mužstvo FK Klánovice zahájí

druhou část sezony v neděli 8. 3. na půdě ČAFC Praha B. Na
domácím hřišti nastoupí v sobotu 14. 3. od 14:30 proti béčku
SK Ďáblice. Druhý venkovní zápas naši fotbalisté odehrají v neděli
22. 3. proti TJ Junior Praha. Možnost fandit se příznivcům
klánovických barev nabízí také v sobotu 28. 3. od 15 hodin,
soupeřem domácího týmu bude rezerva SK Újezd Praha 4.

Dvanáctí v pražské I. B třídě

Naši fotbalisté jsou v pražské I. B třídě (sedmé nejvyšší soutěži
v republice) po patnácti odehraných kolech na 12. místě ze
šestnácti účastníků. Na podzim třikrát vyhráli, třikrát remizovali,
devětkrát prohráli, skóre 37:45, 12 bodů. Dá se očekávat, že mužstvo
FK Klánovice se v nadcházejících zápasech pokusí překonat
desetibodovou propast, která ho dělí od desátého místa v tabulce.

Mladí fotbalisté

V březnu a začátkem dubna rozehrají jarní části svých soutěží také
mládežnické týmy. První domácí utkání čeká nejdříve mladší žáky,
v sobotu 21. 3. od 10:00 se utkají se Sokolem Kolovraty. Jiří Karban

Od začátku roku pokračujeme
v pravidelném programu,
tj. pondělní cvičení a čtvrteční
posezení v klubu.

F o t o : F K K l á novi c e

aktivity a kluby

Nově

V

zhledem k chřipkovým onemocněním
a i orkánu Sabina byla některá cvičení
odřeknuta, zrovna tak, jako plánovaná
přednáška dr. Hornišové.
Teď máme před sebou jako hlavní
program v březnu výroční členskou
schůzi. Koná se v úterý 17. března
2020 od 15 hodin ve školní jídelně
místní hotelové školy.
Na schůzi je možno se přihlásit na
plánované jednodenní výlety. Pozvánku
na schůzi obdrží každý člen do své
schránky. Těšíme se na bohatou účast.
Olga Paplhamová

prodej - luxusní byt 3+kk, 114 m2
+ zahrada 273 m2 + garážové stání,
ulice Marvanova, Praha 9 – Satalice
Cena 11.900.000,-Kč

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

722 130 044

Inzerce

Ing. Zdirad pekárek

603 280 220

Makléř roku 2015 reMAX Čr

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz
cena 40.000,-Kč/měsíc + energie

cena 35.000,-Kč/měsíc + energie

NOVÉ PILATES STUDIO
V KLÁNOVICÍCH
CVIČÍME JAK NA PODLOŽKÁCH,
TAK I NA STROJÍCH REFORMER ALLEGRO 2

proNÁjeM – Kompletně zařízený RD 5+kk
s terasou a garáží, zahrada 297 m2,
Štefánikova ul., Zeleneč
cena 32.000,-Kč/měsíc + energie

proNÁjeM –ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, pozemek 306 m2, Poříčská ul.,
Praha 9 – Újezd n.L.
tenisová skola Radonice.indd 3
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www.zdiradpekarek.cz

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

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

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

+ odstupné

PRONÁJEM – zavedené taneční studio,
podlahová plocha 140 m2, OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd n.L.
cena 12.000,-Kč/měsíc + energie

PRONÁJEM – plechový sklad 170 m2
v uzavřeném areálu, Školská ul.,
Šestajovice

10.2.2020 8:37:37

bře z en 2020
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SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

... jsme NADOSAH
STÍNOHRA - Výstava měsíce
Pražský fotograf Petr Barták představuje portrétní fotografie a umělecké
akty, nechybí však ani zajímavá městská zákoutí či fotografie lidí

JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY

v každodenním životě. Preferuje především přírodní světlo, využívá

nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

je prodejní a potrvá do konce března.

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?
• Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
• Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
• Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné
uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
• Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
• Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či
změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
• Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
• Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
• Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.

kreativní přístup a často neotřelé nápady. Všechny fotografie, ať už jsou
jakéhokoliv žánru, cílí na autentičnost a zachycení atmosféry. Výstava

2. 3. pondělí, 20:00 - Filmový klub			
RICHARD JEWEL - Snímek nazvaný podle hlavního
protagonisty Richard Jewell se vrací do roku 1996, kdy se během XXVI.
letních olympijských her v Atlantě podařilo pracovníku bezpečnostní
agentury, Richardu Jewellovi, zachránit tisíce životů nálezem batohu s
výbušninou. USA/2019/životopisný, drama, krimi, historický /131 min/s
titulky
4. 3. středa, 20:00 - Kino
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST - Komedie s Eliškou Balzerovou, Tatianou
Dykovou a Petrou Hřebíčkovou. Česko, Slovensko/2020/komedie,
drama/107 min
10. 3. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz
Každé druhé úterý v měsíci. PubQuiz neboli hospodský kvíz je
vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět
více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních
lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party.
11. 3. středa, 20:00 - Kino
CHLAP NA STŘÍDAČKU - Je možné, aby si manželka s milenkou
rozdělily chlapa? Odpověď přináší nová česká komedie s Jiřím
Langmajerem, Ivanou Chýlkovou a Lucií Žáčkovou. Česko/2020/
komedie/109 min
12. 3. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
TENKRÁT PODRUHÉ - Victorovi se změní život ve chvíli, kdy mu
podnikatel Antoine nabídne nový zážitek. Jeho společnost nabízí

VOLNÁ MÍSTA
VOLNÁ
MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)

- ŘIDIČ/SKLADNÍK

(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)
(VZV, ŘP sk. C, E,
prof. průkaz PODMÍNKOU )

ŘIDIČ/SKLADNÍK (VZV, ŘP sk. C, E,

- PRODEJCE
MATERIÁLU
prof. průkaz
PODMÍNKOUSTAVEBNÍHO
)
- PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

PRODEJCE
STAVEBNÍHO
MATERIÁLU
KONTAKT: 606262047,
602100983
e-mail:
PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY
kristyna@kralovi.cz

KONTAKT: 606262047, 602100983
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klientům možnost vrátit se v čase do chvíle dle vlastního výběru.
Victor chce znovu zažít nejdůležitější týden svého života, kdy před
čtyřiceti lety potkal svou velkou lásku. Francie/2019/komedie drama,
romantický /115 min/s titulky
12. 3. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION - Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří
mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.

16. 3. pondělí, 20:00 - Kino
V SÍTI - 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů.
Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí
na internetu. Česko/2020/ dokumentární/100 min
18. 3. středa 20:00 - Kino			
1917 - Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér
bondovek Skyfall, Spectre a filmu Americká krása, natočil jedinečný
epický příběh z první světové války. USA, Velká Británie/2019/drama,
válečný /119 min/s titulky
22. 3. neděle, 16:00 - Kino pro děti
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE - Příběh o lásce, prokletí a princezně,
která se probouzí stále do stejného rána. Česko/2020/pohádka,
fantasy/100 min
23 3. pondělí, 20:00 - Show
NA STOJÁKA LIVE - Nenechte si ujít další jedinečnou příležitost se
pořádně pobavit na Stand Up Comedy Velkou dávku čerstvého humoru
Vám zajistí: Karel Hynek, Richard Nedvěd a Zbyněk Vičar. Zapomeňte
na běžné vystoupení. Stát se může cokoliv!
25. 3. středa, 20:00 - Kino
3BOBULE - Volné pokračování komedie z vinařského prostředí
s Terezou Rambou a Kryštofem Hádkem. Česko/2020/komedie
26. 3. čtvrtek, 19:30 - Přednáška
POČTVRTÉ SPOLEČNĚ V HIMÁLAJI - CHULU WEST II. - Film o
dalším himálajském dobrodružství klánovického tria doplněného o
člena z Liberce, tentokrát z regionu Annapuren a pokusem o zdolání
šestitisícovky Chulu West II. Těšíme se na všechny kamarády, známé a
milovníky hor! Vstupné dobrovolné.
30. 3. pondělí, 20:00 - Kino
ŠARLATÁN - Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí.
Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, v režii
Agnieszky Holland. Česko/2020/drama, životopisný, historický/100 min
31. 3. úterý, 19:00 - Přednáška
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA POBALTÍ - Labyrintem jezer doputujeme
k Baltskému moři na tajuplné ostrovy i na poloostrov s písečnými
dunami. Podíváme se na zříceniny středověkých litevských a livonských
hradů. V malebných zákoutích městských uliček si připomeneme
pohnutou historii a dějinné zvraty, které utvářely současné Estonsko,
Lotyšsko a Litvu.

BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 17:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.
Děkujeme městské části Praha-Klánovice 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
Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10. 2. 2012 pod číslem E 12804; Číslo vydání: 3/2020;
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/
Uzávěrka dalšího čísla je 15. března 2020.
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Inzerce

NOVÁ

SOUKROMÁ
ČESKO-ANGLICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V JIRNECH OD 1.9.2020
Naše krédo:
dát žákům tu nejlepší možnou podporu
k maximálnímu rozvoji jejich skutečného potenciálu
▪ navazujeme na osmiletou tradici česko-anglické mateřské školy
▪ bilingvní výuka (pro žáky neznalé cizího jazyka podpůrný program
v rámci odpoledních aktivit)
▪ od 3. ročníku další cizí jazyk
▪ kvalifikovaní a zkušení pedagogové a jazykoví lektoři
▪ bezpečné a přátelské prostředí, ve třídě maximálně 22 dětí
▪ klasifikace i slovní hodnocení pro další motivaci k učení
▪ cizí jazyky, polytechnika, digitální technologie, rozvoj tělesné
zdatnosti, zdravý životní styl
▪ odpolední školní družina
▪ široká nabídka volnočasových aktivit
▪ příprava na osmiletá gymnázia
▪ otevřená komunikace mezi rodiči a školou

INFORMAČNÍ SCHŮZKY
v budově MŠ Sofia School, Navrátilova 69, Jirny vždy v 17:00 hod:
Po 16.3. 2020  St 18.3.2020  Po 23.3.2020  Po 30.3.2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
v budově MŠ Sofia School, Navrátilova 69, Jirny
Pá 24.4.2020  So 25.4.2020 podle časových dispozic

www.sofiaschool.cz
kontakt: 775 031 603
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