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Veronika Gotthardt  

Úvodní slovo

Naše městská část měla tento rok čest přivítat vojenského historika a ředitele Památníku Lidice plk. gšt. v záloze PhDr. 
Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA. Stalo se tak u příležitosti pořádání jeho besedy s občany Klánovic v našem kulturním 
centru Nová Beseda dne 15. září 2020. Téma setkání bylo „Klánovice a osudný rok 1938“. 

Klánovice se roku 1938 staly významným bodem 
na mapě našich vojenských dějin

Vážení a milí čtenáři KLÁNovin,

stěžejním tématem tohoto čísla je transparentnost klánovické radnice. Proč právě transparentnost? Pře-
devším proto, že Čas na změnu, který reprezentuje starostka Starčevičová, hlásal „transparentní a efektiv-
ní úřad“ jakožto hlavní téma svého předvolebního boje. Společně se podíváme, jak je na tom současné 
vedení s klientelistickými praktikami, tajením informací, otevřeností výběrových řízení,  efektivitou vedení 
úřadu a transparentností směrem k občanům. Daří se jim vlastní sliby naplnit? Jakožto zastupitelé máme 
k dispozici informace, které by rozhodně neměly uniknout Vaší pozornosti a rádi se s Vámi o ně podělí-
me. Čtěte na stranách 4—7 a 10—11.

Dalším důležitým tématem tohoto podzimu jsou senátní volby. V jejich 2. kole se proti sobě utkali Da-
vid Smoljak a Eduard Stehlík (za ODS). Eduard Stehlík jakožto vojenský historik a spisovatel poutavě 
a přitom lidsky vyprávěl v KC Beseda na téma historických událostí v Klánovicích v roce 1938. Ty Vám 
přiblížíme na stranách 2—3.

Rozhovor s Pavlem Vorlíčkem, Klánovičákem, kterého mnozí z Vás znají jako odborníka na územní plá-
nování a veškeré stavební záležitosti, Vám přinese jeho pohled na koncepci rozvoje Klánovic, rizika další 
výstavby a riziko změny charakteru Klánovic jako rezidenční čtvrti. Na stranách 8—9.

Téma trhů už nás všechny mírně vyčerpává, přesto se nám ještě podařilo vytvořit slušné srovnání Čes-
kého farmářského trhu v Šestajovicích a nového tržiště v Klánovicích. Především porovnání toho, jak 
Klánovice a Šestajovice přistupují k trhům z hlediska obce, Vás určitě zaujme.

No a nakonec, jestli nás vláda ještě více omezí na naší svobodě, nezoufejme a podnikněme s rodinou 
nějaký pěkný výlet do přírody. Třeba právě do Byšiček, kam bych se nechala hned nalákat.

Vážení a milí sousedé, přeji nám všem krásný pestrobarevný podzim. Užijte ho ve zdraví.

Pan Eduard Stehlík uvedl na začátku, že 
zvolené téma besedy vyplynulo z náhod-
ného spojení událostí. Uvědomil si totiž, 
že v  srpnu tohoto roku by se dožil 130 
let armádní generál Ludvík Krejčí, ve-

litel 2. československé střelecké divize 
našich legií na Sibiři a  v  osudném roce 
1938 i  hlavní velitel tehdy mobilizované 
československé armády, o které se před-
pokládalo, že se v  napjatých předmni-

chovských časech postaví nacistickému 
Německu, které si začalo dělat územní 
nároky proti naší mladé republice. 
A protože se předpokládalo, že místo v šir-
ším centru Prahy, kde se nacházel gene-
rální štáb československé armády a dnes 
i  generální štáb české armády, může 
být bezprostředně po vyhlášení války cí-
lem leteckého bombardování, a  aby se 
zabránilo ztrátě velitelských kádrů, bylo 
rozhodnuto o  přesunu velitelství právě 
pod vedením generála Ludvíka Krejčího 
z  Vítězného náměstí v  Dejvicích na Pra-
ze 6 do v  té době moderní školy v  Klá-
novicích. Toto rozhodnutí mělo reálnou 
oporu v několika strategických výhodách. 
Poloha školy – blízkost a  dobrá dostup-
nost do centra Prahy. Dále umístění ob-
jektu v  blízkosti lesa je velmi výhodné 
pro zhoršenou možnost leteckého pozo-
rování. A konečně koncepce samotného 
objektu, který svojí velikostí a  vnitřním 
uspořádáním plně vyhovoval počtu 
a potřebám vojáků, kteří v něm měli být 
dočasně umístěni. I když byly v naší ško-
le kvůli překotnému politickému vývoji 
špičky armády dislokovány jen na velmi 
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Výsledky voleb

krátký čas (později byl štáb přesunut do 
zámku v Račicích u Vyškova), stal se jejich 
pobyt v Klánovicích významným bodem 
na mapě vojenských dějin. Na počest 
této události je na naší Masarykově zá-
kladní škole umístěna pamětní deska, 
která má tuto událost připomínat. 

Slavomír Jaroš

Karel Loucký

V  dalším průběhu přednášky seznámil 
Eduard Stehlík přítomné posluchače s po- 
kračováním politického a  vojenského vý-
voje před Mnichovskou dohodou. S  his-
torií stavění systému vojenských opevně-
ní, kde poskytl pozorným posluchačům 
i  zajímavé detailní informace o průběhu 

Plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík Ph.D.

Již při prvním pohledu na kandidá-
ty a  strany, které je podporovaly, 
bylo zřejmé, že většinu odevzda-
ných hlasů dostanou dosavadní 
senátor David Smoljak (STAN, Pirá-
ti, TOP09) a  jeho hlavní vyzyvatel, 
vojenský historik Eduard Stehlík 
(ODS, KDU-ČSL). A skutečně spolu 
získali 73 % (v Klánovicích dokonce 

přes 80 %) hlasů odevzdaných v 1. kole 
a tyto hlasy se mezi ně rozdělily v do-
cela vyrovnaném poměru 7:5 ve pro-
spěch Smoljaka. Ve 2. kole se počty jim 
odevzdaných hlasů ještě přiblížily. Je 
vidět, že roli hrály osobnosti a pro řadu 
lidí mohlo být nesnadné rozhodnout 
mezi dvěma velmi kvalitními kandidá-
ty. Oběma proto upřímně gratulujeme. 

Panu Smoljakovi navíc přejeme hod-
ně úspěchů v  jeho práci v  Senátu, 
kde bude dalších šest let reprezen-
tovat náš volební obvod.

Narodil se 30. března 1965 v Praze. Po 
absolvování gymnázia Jana Keplera 
v letech 1984-1989 vystudoval histo-
rii a ruský jazyk na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy. Zájem o vojenské 
dějiny jej přivedl do Vojenského his-
torického ústavu, kde byl zaměstnán 
nejprve jako civilní historik a  po ná-
vratu ze základní vojenské služby jako 
voják z  povolání. Postupně zde pro-
šel funkcemi od řadového historika 
až po zástupce ředitele VHÚ. V letech 
1994-2002 zastával funkci generální-

ho sekretáře, a poté deset let funkci prezi-
denta České komise pro vojenské dějiny. 
Od roku 2012 působil na Ministerstvu 
obrany a  zároveň jako 1. náměstek na 
Ústav pro studium totalitních režimů. Od 
března 2014 do prosince 2019 zastával 
funkci ředitele odboru pro válečné vete-
rány MO, kde se zásadním způsobem za-
sloužil o  vytvoření přelomové koncepce 
péče o válečné veterány, vedl často velice 
složitá jednání ve věci obnovy hrobů čs. 
legionářů v  zahraničí. V  červnu 2014 jej 
Senát Parlamentu České republiky zvolil 

na návrh Poslanecké sněmovny do Rady 
Ústavu pro studium totalitních režimů a tuto 
pozici obhájil i v roce minulém. Absolvoval 
doktorandské studium na Filozofické fakul-
tě Univerzity Palackého v Olomouci, získal 
titul MBA v oboru bezpečnostní a krizový 
management a  absolvoval Kurz generál-
ního štábu na Univerzitě obrany v  Brně.  
V  únoru 2020 byl na základě úspěšně 
absolvovaného výběrového řízení jmeno-
ván ředitelem Památníku Lidice. 

a  způsobu výběrových řízení na zhoto-
vitele jednotlivých opevnění. K  celkové 
bojové připravenosti mobilizované čes-
koslovenské armády se v plénu rozběhla 
zajímavá diskuze. Řečník neopomenul 
pro celistvost vjemu zmínit i  pomnichov-
ský vývoj včetně anexe Rakouska a násled-
nou okupaci Československé republiky, 
kdy bohužel většina příslušníků generál-
ního štábu v různém čase a na různých vo-
jenských či na území okupovaného Čes- 
koslovenska ilegálních odbojových akcích 
položila život při obraně svobody naší 
vlasti. Závěrem ještě Eduard Stehlík od-
povídal na dotazy přítomných poslucha-
čů týkající se různých dalších historických 
událostí. Jsem velmi rád, že se takováto 
akce u nás uskutečnila a dovoluji si ještě 
jednou tímto poděkovat Eduardu Stehlí-
kovi za jeho poutavou přednášku.  
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Zprávy z jednání zastupitelstva

Od posledního vydání KLÁNovin se uskutečnila dvě jednání zastupitelstva naší městské části – jedno v červnu, druhé 
v září. Přinášíme Vám stručné informace o některých projednaných bodech.

Červen
Základní otázkou červnového jednání za-
stupitelstva bylo, zda se opozici podaří 
na program jednání prosadit body, které 
koalice nepustila k projednání už v květ-
nu – tedy především trhy a  KC Beseda. 
Starostka totiž v  květnu jejich zařazení 
na červnové jednání slíbila, do oficiál-
ního návrhu programu je však opět ne-
dala. ODS tedy znovu zažádala o  jejich 
dodatečné zařazení a  tentokrát úspěšně. 
Dalším bodem, který ODS navrhla doda-
tečně zařadit, byl bod týkající se mateř-
ské školy. I ten byl nakonec do programu 
zařazen. 

Září
Zářijové zasedání zastupitelstva bylo za-
jímavé už před svým začátkem. V létě se 
totiž potvrdilo, že provozovatelé místních 
farmářských trhů (společnost Dobrý trh, 
s.r.o.) i  provozovatelé KC Nová Beseda 
(společnost Nadosah, o.p.s.) kvůli jednání  
místní radnice vůči nim svoji zdejší čin-
nost definitivně ukončí, a  lidé v  Klánovi-
cích začali (nejen kvůli těmto dvěma kau-
zám) podepisovat petici za odstoupení 
starostky Starčevičové. Hrozilo, že se na 
jednání zastupitelstva dostaví množství 
nespokojených občanů, kteří starostce 
svůj názor řeknou hezky od plic. 

S  odůvodněním, že žádné tradiční 
a vhodné prostory, kde se jednání zastu-
pitelstva většinou konají (nová jídelna ZŠ, 
jídelna hotelové školy, tělocvična Beseda 
atd.), nejsou k dispozici, svolala starostka 
jednání ZMČ do salónku restaurace Ba-
biččina Beseda. S  ohledem na velikost 
resp. spíše „nevelikost“ salónku a na nut-
nost dodržet povinné „koronavirové“ ro-
zestupy bylo jasné, že veřejnost nebude 
mít reálnou možnost se jednání účastnit. 
Naštěstí se paní zastupitelce Veronice 
Gotthardt podařilo zjistit, že jídelna hote-
lové školy je v daný den volná a jednání 
mohlo být tedy přesunuto sem. Bohužel 

však (ani na písemnou výzvu pana zastu-
pitele Petra Šafránka) starostka s tajemní-
kem neopravili místo konání na oficiální 
pozvánce visící na úřední desce, takže 
o  změně místa se kromě samotných za-
stupitelů nedozvěděl skoro nikdo.

I  konec jednání byl poněkud nestan-
dardní. Dle jednacího řádu může zastu-
pitelstvo jednat pouze do 22 hod., déle 
jen v  případě souhlasu nadpoloviční 
většiny zastupitelů. S  ohledem na to, že 
ve 22 hod. byli zastupitelé u posledního 
věcného bodu jednání („Změna jedna-
cího řádu“) a zbývalo už pouze dokončit 
přerušený bod „Dotazy a připomínky ob-
čanů“ a  bod „Různé“, navrhl Ferdinand 
Polák, aby se v  jednání zastupitelstva 
pokračovalo a program se dokončil. Pro 
tento návrh však hlasovali pouze zastupi-
telé zvolení za ODS, z koalice nikdo. Ná-

ČERVEN
Z projednaných bodů vybíráme:
• Byla schválena memoranda týkající  
se parcelace Přímského náměstí. Zatím-
co v severní části panovala mezi zastu-
piteli shoda, s memorandem týkajícím 
se jižní části náměstí ODS, zejména 
kvůli hrozícímu nevhodnému rozděle-
ní pozemků, nesouhlasila, nicméně ko-
alice ho o jeden hlas prosadila.

• S ohledem na to, že projekt zón place-
ného stání (tzv. modré zóny) v Klánovi-
cích nebyl řádně projednán ani v zastu- 
pitelstvu ani s  klánovickými občany, 
o jeho kvalitě existují mnohé pochyb-
nosti a  nesouhlasí s  ním Újezd nad 
Lesy, ODS navrhla, aby pravomoc roz-
hodovat o těchto zónách přešla z Rady 
MČ na celé zastupitelstvo. Tento návrh 
koalice odmítla. Následně zastupitelé 

Pavla Fischerová (STAN) a  Giuseppe 
Maiello (Čas na změnu/Piráti) pře-
kvapili ostatní zastupitele a přímo na 
místě jim rozdali svůj návrh mnohačet-
ných úprav celého projektu. Zastupi-
telé za ODS poukázali na to, že takto 
narychlo předložený materiál není 
možné dostatečně kvalitně prostu-
dovat a  zodpovědně o  něm hlasovat. 
Přesto byl návrh Fischerové a Maiella 
těsnou většinou koaličních zastupitelů 
schválen. 

• Na návrh ODS bylo schváleno umístě-
ní stavby skladového mobiliáře na za-
hradě MŠ. Děti ze školky se tak koneč-
ně místo staré plechové boudy dočkají 
nové pěkné kůlny na kola a koloběžky. 
Děkujeme paní ředitelce Radinové za 
přípravu celého projektu.

• Protože ODS měla pochybnosti o čin-
nosti Rady MČ při výběru nového 
nájemce KC Beseda, prosadila, aby 
smlouva s  budoucím nájemcem KC 
Beseda byla účinná až po schválení 
zastupitelstvem. 

• Protože ODS nesouhlasila s  tím, že 
Rada MČ vypověděla nájemní smlou-
vu provozovateli farmářských trhů, na-
vrhla zpětvzetí této výpovědi a  další 
jednání s  dosavadním provozovate-
lem o  jeho pokračování v  organizaci 
farmářských trhů v  Klánovicích. Pro 
návrh však hlasovali jen zastupitelé za 
ODS, koalice to odmítla. 
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Ferdinand Polák

vrh tedy nebyl přijat. Pavel Jaroš navrhl, 
aby se jednalo alespoň ještě 15 minut. 
Ani tento návrh nebyl přijat. Starostka 
tedy jednání přerušila, nestanovila však 
datum ani čas pokračování schůze. To se 
zastupitelé dozvěděli emailem až o  dva 
dny později – jednání pak pokračovalo 
ve čtvrtek 1. 10. ve 13:30 hod. v zasedací 
místnosti úřadu MČ. Tedy opět „ideální“ 
čas i  místo pro účast zastupitelů i  veřej-
nosti. Starostka tento čas odůvodnila tím, 
že večer by nepřišlo dost zastupitelů a za-

stupitelstvo by nebylo usnášeníschopné. 
Nicméně přiznala, že se na časové mož-
nosti zeptala pouze zastupitelů koalič-
ních. Na ty opoziční poněkud zapomněla. 
Přesto byla na tomto popoledním jedná-
ní ZMČ účast zastupitelů za ODS 100%, 
zatímco třetina koaličních zastupitelů se 
vůbec nedostavila. 

ZÁŘÍ
Z projednaných bodů vybíráme:

• Na návrh Petra Šafránka byla z  do-
sud nevyčerpané rozpočtové rezervy 
uvolněna částka 100 tis. Kč na odměny 
místním hasičům. Důvodem je výrazný 
nárůst jejich výjezdů v letošním roce.

• Na návrh Aleny Kolovrátkové zastu-
pitelstvo doporučilo radě MČ schválit 
řediteli Masarykovy ZŠ odměnu ve výši 
minimálně dvojnásobku jeho měsíční 
mzdy a ředitelce MŠ v Žáčku odměnu 
ve výši minimálně jednonásobku její 
měsíční mzdy, obojí k vyplacení v nej-
bližším výplatním termínu. Důvodem 
je výborně zvládnuté řešení situace 
v  souvislosti s  opatřeními proti koro-
naviru na jaře letošního roku. Připomí-
náme, že oba ředitelé v letošním roce 
dosud (na rozdíl od minulých let) ne-

dostali z rozhodnutí Rady MČ odměny 
vůbec žádné. Finanční příspěvky na 
tyto odměny nejdou z rozpočtu měst-
ské části, ale z  rozpočtu samotných 
škol. Rada MČ je pouze musí schválit 
jako zřizovatel.

• Po rezignaci paní Kubelkové na člen-
ství v Kontrolním výboru zastupitelstva 
(KV) bylo třeba zvolit nového člena. 
ODS navrhla na tento post paní ing. 
Janu Martinovou, bývalou místosta-
rostku (za starostů Soukupa a  Polá-
ka), která má s radničními procesy po 
věcné i  formální stránce mnohaleté 
zkušenosti a  dle našeho přesvědče-
ní je nanejvýš kvalifikovanou osobou 
pro práci v tomto výboru. A to zvláště 
s ohledem na množství chyb, kterých 
se současná Rada MČ (nejen) při reali-
zaci výběrových řízení dopouští. 
Starostka jako náhradu za paní Kubel-

kovou navrhla do KV zvolit paní Zuzanu 
Bielikovou, přičemž nebyla schopna 
uvést jediný kvalifikační předpoklad 
této své kandidátky. Jediným důvo-
dem, který starostka a členové koalice 
jako odůvodnění této své nominace 
uvedli, byla skutečnost, že paní Bieli-
ková dosud v  komunální politice ne-
působila. Nové koště prý dobře mete. 
A výsledek? Paní Martinová získala ve 
volbě šest hlasů (Kolovrátková, Gott- 
hardt, Šafránek, Slavomír Jaroš, Louc-
ký, Polák), paní Bieliková devět hlasů 
(Starčevičová, Bubeníková, Jágrová, 
Fischerová, Maiello, Pavel Jaroš, Gab-
riel, Bek, Soukup). Členkou KV se tak 
stala paní Bieliková. Přestože postup 
koalice kritizujeme, rozhodnutí zastu-
pitelstva plně respektujeme, paní Bie-
likové blahopřejeme ke zvolení a pře-
jeme jí v této práci mnoho úspěchů. 
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Pirátská transparentnost v praxi

Každá politická či volební strana má (nebo by alespoň měla mít) nějakou svoji hlavní myšlenku, a tím pádem i politický 
cíl. Něco, co je pro ni klíčové. ODS např. prosazuje ekonomický rozvoj, finanční odpovědnost a svobodu člověka. ČSSD 
zase sociální rovnost, Zelení ekologii, komunisté třídní boj... Pro  Piráty je nejdůležitější transparentnost. Podívejme se 
tedy na to, jak se transparentnosti v posledních dvou letech daří v Klánovicích, kdy na radnici vládne starostka zvolená 
za volební stranu Čas na změnu, jejímž základem je Pirátská strana (dále sem patří ještě ministrana LES). 

Přinášíme stručný přehled alespoň některých problematických kauz. Již na první pohled je však zjevné, že se nejedná 
o jednorázová pochybení, ale o systémový problém. Některé z těchto věcí jsou přitom „pouze“ selháním politické kul-
tury, některé však bohužel budí podezření na závažné porušování zákona.

HLASOVÁNÍ V RADĚ MČ
V  naprosté většině důležitých hlaso-
vání v Radě MČ se vždy jeden člen 
Rady zdrží hlasování. Výsledkem je 
anonymizace průběhu hlasování, 
aby nikdo nenesl za svoje hlasování 
osobní odpovědnost. Protože RMČ 
neuvádí v zápisech jmenovité hlaso-
vání, pak pokud se jeden člen zdrží, 
nelze prokázat, kdo konkrétně byl 
pro přijetí daného usnesení.

REKONSTRUKCE KADEŘNICTVÍ
Zakázku na realizaci získala firma 
SPRÁVA A  ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ 
Bohumil Schreiber, která cenovou 
nabídku prokazatelně dodala až 
po oficiálním termínu pro ode-
vzdání nabídek a  mohla tak znát 
cenové nabídky ostatních zájemců. 
Přesto nebyla ze soutěže vyřazena. 
Této firmě bylo navíc povoleno do-
končit dílo v pozdějším termínu, než 
bylo uvedeno v  podmínkách zadá-
vacího řízení.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ MĚSÍČNÍCH 
VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Naše městská část přestala na svém 
webu zveřejňovat přehled měsíč-
ních výdajů. Podrobněji se tomuto 
problému věnuje článek člena fi-
nančního výboru zastupitelstva Pet-
ra Šafránka na straně 10.

SVOLÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Starostka opakovaně svolala zastu- 
pitelstvo na místo, kde bylo jen 
těžko možné očekávat přítomnost 
veřejnosti. V květnu to bylo na škol-
ní dvůr (v ten den bylo 8° C, pršelo 
a  foukal silný vítr), v  září pak do sa-
lónku restaurace Babiččina Beseda 
(do místnosti by se při dodržení po-
vinných „koronavirových“ rozestupů 
sotva vešlo 15 zastupitelů, natož ně-
kdo z veřejnosti). Pokračování zářijo-
vého jednání zastupitelstva pak sta-
rostka svolala na časnou odpolední 
hodinu (13:30 hod.), kdy je většina 
lidí v práci.

NEVEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
Jedním z  příkladů je Studie opatře-
ní pro zadržování a   využití dešťové 
vody (zakázka za cca 700 tis. Kč), 
která z  těžko pochopitelných důvo-
dů nebyla vůbec soutěžena formou 
otevřeného výběrového řízení. Nej-
novější kauzou jsou pak tři zakázky 
na opravy a rekonstrukce v MŠ a ZŠ. 
Nejen, že tyto zakázky byly soutěže-
ny uzavřeně, ale oslovené subjekty 
není možné dohledat na internetu. 
Vítěz byl Radou MČ schválen ještě 
před vypršením lhůty pro podání 
nabídek, aniž by byly k  dispozici 
nabídky všech oslovených subjektů. 
V  nabídkách více uchazečů se ob-
jevuje shodné IČO (vítězné) firmy. 
Doložená korespondence prokazu-
je, že dva z  oslovených nezávislých 
subjektů využívají shodné emailové 
adresy, přičemž v názvu jedné z nich 
je jméno jiné, dnes již zaniklé firmy, 
jejíž jednatel nakonec zakázku vy-
hrál pod názvem další společnosti, 
a to DEXI jobs, s.r.o.  Zajímavé je, že  
u zakázky za 400 tis. Kč nebyla pode-
psána smlouva o dílo, ale celá rekon-
strukce byla řešena jen na základě 
objednávky, ve které nebyla sjed-
nána záruční lhůta ani sankce pro 
případ nedodržení podmínek. Na 
protější straně je grafický přehled 
velmi podezřelých skutečností týka-
jících se nabídek tohoto výběrového 
řízení. S  velkou pravděpodobností 
se jedná o  předstírané výběrové ří-
zení, kde si domluvení lidé vzájemně 

„na oko“ dělají „konkurenty“. Požádali 
jsme tajemníka úřadu o  vysvětlení, 
do uzávěrky tohoto čísla jsme však 
nedostali odpověď. Věc bude řešit 
kontrolní výbor zastupitelstva. 

PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ 
DO ZASTUPITELSTVA
Důležité materiály jsou zastupitelům 
často předkládány na poslední chvíli, 
někdy dokonce přímo až na samot-
ném jednání zastupitelstva. Není tak 
reálné vše důkladně prostudovat. 
Zastupitelé jsou však nuceni o  tom 
hlasovat. Příkladem z poslední doby 
je rozsáhlá úprava parkovacích zón 
předložená zastupiteli Fischerovou 
a Maiellem přímo na zastupitelstvu. 

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Dne 13. 9. 2019 starostka pode-
psala s  firmou VRŠA–SPORT, s.r.o. 
smlouvu o dílo na rekonstrukci mul-
tifunkčního hřiště v ulici V Jehličině. 
V  této smlouvě je jako technický 
dozor stavby uvedena společnost 
OK Supervision s.r.o., kterou však 
Rada MČ oficiálně vybrala a  schvá-
lila až o 5 dní později (18. 9. 2019) 
a smlouvu s ní na vykonávání tohoto 
technického dozoru starostka pode-
psala dokonce až o  17 dní později 
(30. 9. 2019).

Ferdinand Polák
Alena Kolovrátková

Petr Šafránek
Slavomír Jaroš
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„Pirátské“ zadávání veřejných zakázek

Tři samostatně vypsané zakázky:

• Rekonstrukce WC v MŠ
• Injektáž ZŠ
• Protipožární dveře ZŠ

Nabídky:

• Přicházejí i o 2 hodiny dříve, než jsou poptané
• Datum vystavení mají i o 2 měsíce dříve, než jsou vůbec ÚMČ poptány
• Oslovené firmy nemají webové stránky
• Z jedné stejné emailové adresy zasílají nabídky dvě různé firmy

Vítězný zhotovitel je schválen RMČ o den dříve, než končí lhůta pro podání nabídek.

Společné znaky zakázek:

• Uzavřená výběrová řízení
• Nezveřejněné na úřední desce 
  ani na profilu zadavatele

• Poptávky po telefonu,
  bez zadávací dokumentace

Jaroslav Janeček
Zasílá nabídku pro akci ZŠ

Nabídka obsahuje
IČO: 06048421

(DEXI jobs, s. r. o.)

Jaroslav Sládek
Zasílá nabídku pro akci ZŠ

Nabídka obsahuje
IČO: 06048421

(DEXI jobs, s. r. o.)

David Dvořák
Zasílá nabídku pro akci MŠ a ZŠ

Sídlo: Varšavská 4, P-2
Email: staging@atlas.cz (MŠ)

jirasps@seznam.cz (ZŠ)

Peter Karkoška
Zasílá nabídku pro akci MŠ a ZŠ

Email: staging@atlas.cz (MŠ)
jirasps@seznam.cz (ZŠ)

Vitězný zhotovitel pro všechny tři zakázky
v hodnotě 0,5 mil Kč odsouhlasený RMČ

DEXI jobs, s. r. o.
Jednatel: Rudolf Petrovič

IČO: 06048421

STAGING s. r. o.
V likvidaci od roku 2018
Jednatel: Rudolf Petrovič

Sídlo: Varšavská 4, P-2
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Jaký rozvoj po urbanistické stránce mů-
žeme v  Klánovicích čekat v  nejbližších 
letech? 

Rozvoj Klánovic je dán stejně jako roz-
voj celého území hl. m. Prahy územním 
plánem z  roku 2000. Klánovice dispo-
nují rozvojovými plochami v  prostoru 
vymezeném ulicemi Rodovská, Výravská 
až po ulici Voňkova ve směru na Šestajo-
vice. Dále se pak zástavba může rozrůst 
na pozemcích mezi ulicemi Smidarská 
a Trojmezní. Kromě toho můžeme čekat 
intenzivní zahušťování zástavby v  prolu-
kách mezi rodinnými domy v části Kláno-
vic, kterou nazýváme Hornopočernicko, 
a pak přímo za hranicí Klánovic na území 
katastru Horních Počernic a  sousedních 
Šestajovic.
  
Zvýší se ještě počet obyvatel? Máme na to 
infrastrukturu?

Počet obyvatel Klánovic se trvale zvyšuje. 
Od roku 2000 se počet trvale hlášených 
obyvatel zvýšil přibližně o 50 % a počet 
bydlících dále poroste. Nárůst počtu oby-
vatel Klánovice úplně mění. Pokud jde 
o  technickou infrastrukturu, tak je proza-
tím dostačující. Jinou otázkou je kapacita 
školky, školy, sportovní haly a  případně 
i tzv. občanské vybavenosti právě s ohle-
dem na nárůst nové výstavby. 

Klánovice by měly vědět,
kam do budoucna směřují
 

Ing. Pavel Vorlíček je vystudovaný ekonom, který se dlouhodobě zabývá urbanistickou ekonomií, územním plánováním, 
ekonomikou staveb a oceňováním nemovitostí. V Klánovicích je členem komise výstavby, v letech 2017—2018 byl jejím 
předsedou. 

Změní se charakter Klánovic po stránce 
velikosti a  charakteru jednotlivých sta-
veb?

Charakter Klánovic se mění trvale, tak jak 
přibývá obyvatel. Pokud jde o stavby, Klá-
novice mění svoji tvář tím, jak jsou původ-
ní domy doplňovány moderními rodinný-
mi domy s převážně plochými střechami. 
Velikost staveb rodinných domů se daří 
v územním a stavebním řízení hlídat. Těž-
ší to je s pokusy umisťovat mezi rodinné 
domy stavby bytových domů. Kromě 
toho se mění zásadním způsobem i náš 
veřejný prostor, tedy především ulice. Pů-
vodní komunikace lemované pásy zeleně 
jsou postupně nahrazovány novými sil-
nicemi s chodníky, které tvoří šedé zám-
kové dláždění od plotu k  plotu a  zeleň 
v ulicích postupně mizí, což je velká ško-
da. Negativně pak Klánovice ovlivňuje 
naprosto extrémní intenzita dopravy na 
Slavětínské ulici. 

Jak může naše radnice, potažmo sami ob-
čané toto ovlivnit?

Radnice ovlivňuje rozvoj Klánovic jednak 
z pozice účastníka všech správních řízení, 
a  pak z  pozice účastníka veřejného pro-
jednání změn územního plánu, návrhu 
Metropolitního plánu nebo aktualizací 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Ob-
čané mají též právo podávat své připo-
mínky a radnice by jim měla situaci ulehčit 
tím, že je bude na běžící lhůty pro podání 
připomínek pravidelně upozorňovat.  Na-

prosto zásadní je role radnice ve vztahu 
k připravovanému Metropolitnímu plánu, 
který by měl nahradit současný územní 
plán od roku 2022. Ten ovlivní rozvoj Klá-
novic na dlouhá léta, a to zásadně. 

A kdy lze schválení Metropolitního plánu 
očekávat? 

Na to neumím odpovědět, protože návrh 
Metropolitního plánu musí být na zákla-
dě připomínek městských částí a  dotče-
ných orgánů státní správy, které vznikly 
z  veřejného projednání v  červnu 2018, 
upraven a  následně ještě projednán 
s  občany. To se zatím nestalo. Stávající 
územní plán má platnost do roku 2022. 
O  případném prodloužení nerozhoduje 
Praha sama, nýbrž Poslanecká sněmovna 
parlamentu ČR.  

Co je po urbanisticko-stavební stránce 
hlavním problémem Klánovic a  jaká ne-
bezpečí na Klánovice v tomto směru číha-
jí? Co se proti tomu dá dělat?

Klánovice čelí dvěma zásadním a již zmi-
ňovaným problémům. První je snaha 
umisťovat mezi rodinné domy v  území, 
které je v  územním plánu vedeno jako 
čistě obytné, stavby velkých bytových 
domů. Územní plán však neumožňuje ta-
kovýmto způsobem měnit charakter úze-
mí. Přesto takovéto projekty jsou opako-
vaně prosazovány. Je třeba říci, že s tímto 
problémem bojují i  další městské části. 
Je potřeba chápat především obyvatele 
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Ptal se:
Ferdinand Polák

sousedních rodinných domů, kterým se 
výstavbou bytového domu naráz z  jed-
noho souseda stane sousedů pět, deset, 
nebo patnáct. Druhým problémem je do-
pravní zátěž na Slavětínské. V současnosti 
Klánovicemi projíždí více než 8 tisíc aut 
denně. To je počet naprosto nepřiměřený 
s  velkým dopadem na životní prostředí. 
O rizicích křižovatky u školy, kde se každý 
den pohybuje množství dětí, ani nemlu-
vě. Kromě toho považuji za velkou chybu 
zřízení parkovacích zón na části území 
Klánovic. Ulice spadající do zóny budou 
zaplaveny lesem dopravních značek, kte-
ré budou vymezovat jednotlivé parkovací 
úseky a auta budou ze zóny vytlačena do 
zbylé části Klánovic. Navíc hlídání dodr-
žování pravidel v zóně je prováděno do-
hlídkovým autem s kamerami, které musí 
neustále ulicemi projíždět a  parkující 
auta snímat. Toto řešení rozhodně kvalitě 
veřejného prostoru nepřispěje a  spole-
čensky je vadné úplně, protože dělí Klá-
novice na dvě části.

Měla by vzniknout nějaká dlouhodobá 
vize či koncepce rozvoje Klánovic? Kdy by 
ji měl vytvořit? Je reálné se jí potom řídit? 
Mají něco takového jiné městské části?

Určitě by střednědobá a  dlouhodobá 
vize vzniknout měla. Městská část musí 
začít se zpracováním demografické 
prognózy, abychom znali budoucí vývoj 
počtu obyvatel a  k  tomu pak uměli plá-

novat budoucí kapacity školky a školy, ale 
i dalších služeb potřebných pro klánovic-
ké občany. Klánovice by měly mít něco, 
čemu se říká program rozvoje. Městská 
část by měla vědět, zda by ráda postup-
ně budovala cyklostezky, které mimo-
chodem v Klánovicích chybí, nebo bude 
stavět knihovnu, sportoviště nebo revita-
lizovat park, nebo bude dělat vše najed-
nou, či něco úplně jiného. Prostě Klánovi-
ce a jejich obyvatelé by měli vědět, kam 
do budoucna směřují. To pak eliminuje 
hurá akce, které občany překvapují a dě-
lají ve společnosti zle.   

Pojďme teď krátce k Praze jako celku. Jaké 
velké či zásadní stavby mají vzniknout 
v  hlavním městě v  horizontu příštích 10 
až 20 let? 

Vzniknout by měly nové obytné zástavby 
velkého rozsahu na Praze 7 v  části Bub-
ny, na Praze 3 v  prostoru nákladového 
nádraží, na Smíchově nebo na Zličíně, 
změnit by se mělo novou výstavbou Ma-
sarykovo nádraží. Připravuje se meziná-
rodní architektonická soutěž na budovu 
koncertního sálu na Praze 7, připravuje 
se několik nových tramvajových tras, 
připravuje se oprava a  dostavba areálu 
Výstaviště Holešovice, v  plánu je výstav-
ba několika mostů. V horizontu 20 let by 
mělo vzniknout i napojení Prahy na vyso-
korychlostní síť železnic.       

Dočkáme se dokončení okruhu? Metra 
D? Vlaku či metra na letiště? Co z  toho 
jsou jen vize a co je naopak reálné?

Kolejové spojení z centra na letiště se plá-
nuje od počátku devadesátých let, tehdy 
se projekt jmenoval PRAK, tedy spojení 
Praha—Kladno. Pražský okruh je v  části 
Suchdol – Letňany plánován od konce 
dvacátých let minulého století. V  trase 
přes Suchdol ani v  části okruhu označe-
né jako č. 511, tedy spojnice Běchovice    
 Modletice, nejsou dosud vykoupeny 
pozemky pro tuto stavbu. Mimochodem 
totéž platí i pro novou trasu silnice 1/12, 
která by měla být obchvatem Úval, Újez-
du nad Lesy a  Běchovic a  měla by vést 
jižně od těchto obcí z Úval přímo ke Štěr-
boholské radiále. Odtud plyne můj pesi-
mismus. Metro D, které Praha též potře-
buje, naopak územní rozhodnutí již má 
a přes celou řadu potíží v přípravě je zde 
velká šance na realizaci.
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Petr Šafránek

Transparentní zveřejňování výdajů. Máme smůlu, 
nebude….
 

Volební sliby 
koalice

Naše koalice má v koaliční smlouvě transparentní zveřejňování výdajů MČ. Trvalo rok, než jsme je dotlačili k realizaci. 
Poprvé byly výdaje zveřejněny za říjen 2019. Bohužel za leden 2020 naposledy. Zlepšení se asi do konce volebního 
období nedočkáme.  

V sousedních Šestajovicích výdaje zveřej-
ňují již řadu let, dokonce v jejich tištěném 
periodiku. U  nás RMČ zveřejňování pře-
rušila z důvodů údajné personální nouze. 
Již řadu měsíců ale nikoho na ekonomic-
ký odbor nehledají. 
Když jsme se na obnovení zveřejňová-
ní dotazovali na jednání zastupitelstva 
1.10.2020, konkrétní odpověď jsme ne-
dostali. Pan tajemník následně odpo-
věděl mailem: „Nemáme dostatečné 
personální kapacity na to, abychom byli 
schopní zveřejnit vše a  přitom vyhověli 
zákonům. Kolegyně by musely řešit vyškr-
távání personálních věcí apod. Popravdě 
si myslím, že dohled zastupitelů a  veřej-
nosti je důležitý, nicméně tato informační 
otevřenost NAD RÁMEC ZÁKONA nesmí 
způsobit, že zaměstnanci nebudou mít 
dost času na svou standardní práci.“
Za pozornost stojí fakt, že ty čtyři zve-

řejněné tabulky zpracovala paní účetní 
v době, kdy tam byla opravdu sama. Nyní 
už dlouho sama na ekonomickém odbo-
ru není. Přesto na to prý nemá čas. 
Myslím, že je každému jasné, že zveřej-
ňování bylo asi příliš transparentní, pro-
stě bylo úřadu příliš vidět na prsty. A tak 
máme smůlu, transparentnost zůstala jen 
prázdným předvolebním heslem.



Co se od září 2020 změnilo pro občany 
Klánovic? 

• Český farmářský trh po 11 letech opouš-
tí Klánovice a stěhuje se do Šestajovic.

• Naše MČ narychlo zve společnost Tr-
hysk.cz, s.r.o., aby zaplnila prázdné místo 
a  zajistila kontinuitu trhu. Výběrové říze-
ní se zatím nekoná a nebylo vypsáno ani 
k  dnešnímu dni (5.10.2020). Nájemné 
100 Kč měsíčně je pro nového provozo-
vatele řádově nižší než pro trhy paní Svo-
bodové (ta platila nájemné cca 4.300 Kč 

Faktické srovnání obou trhů:
Český farmářský trh paní Svobodové 
z  Klánovic: paní Svobodová dbá na pů-
vod potravin a prodejců na trhu. Podpo-
ruje opravdové farmáře, jejich produkty 
zná přímo z  místa jejich produkce. Její 
trhy se těší velké oblíbenosti, o  čemž 
svědčí mimo jiné i  fakt, že velké množ-
ství původních návštěvníků klánovického 
trhu teď nakupuje v Šestajovicích. Zdej-
ší trhy se těší ještě větší oblíbenosti než 
v Klánovicích.
Naopak trhy společnosti Trhysk jsou spí-
še náhodnými stánky, kdy některé typic-

Jak to dopadlo s farmářskými trhy?

V červnovém čísle Klánovin jsme Vám přinesli informace o dění okolo farmářských trhů v Klánovicích. Nyní pro Vás 
máme pokračování.

měsíčně, v závislosti na tom, kolik měsíců 
v  roce pro provozování trhu počítáme). 
Přitom běžná praxe by měla naopak na-
značovat, že dlouhodobá smlouva bude 
mít nastaveny výhodnější podmínky.

• Trhy v Klánovicích nejsou zdaleka tak na-
vštěvované jako trhy v Šestajovicích. Do 
Šestajovic míří velké množství návštěvní-
ků jak z původních trhů v Klánovicích, tak 
také návštěvníků nových. Trhy zde žijí ješ-

tě těsně před polednem, kdy už bývalo 
v Klánovicích sbaleno.

• Původ všech potravin a prodejců na tr-
zích v Klánovicích není návštěvníkům jas-
ný. Existují vedle sebe jak poctiví farmáři, 
tak prodejci zboží, které by se na Český 
farmářský trh nedostalo, a  to z  důvodu 
původu nebo prostě proto, že se nejed-
ná o farmáře.

ké farmářské produkty nejsou takřka za-
stoupeny, jindy se zase vyskytují výrobky 
nefarmářského původu.

Budoucnost trhů v Klánovicích
Pokud MČ Klánovice opravdu vypíše 
slibované výběrové řízení, budeme sle-
dovat, jak budou nastaveny podmínky 
pro nového provozovatele. Opravdu se 
podaří našemu vedení vylepšit kvalitu 
potravin, navýšit příjmy do místní kasy, 
omezit ekologický dopad trhů, „zatočit“ 
s  překupníky a  ještě omezit nevhodné 
parkování návštěvníků? A měly by Kláno-

vice ještě vůbec usilovat o  další farmář-
ské trhy, nebo raději najít jiný typ akcí, na 
kterém by se lidé mohli neformálně se-
tkávat? Co takhle festival jídla? 

Veronika Gotthardt  

Klánovice a společnost 
Dobrý trh paní Svobodové

Lokalita

Počet stánků

Marketing

Přístup na WC

Nájemné pro 
obec

Parkování 
návštěvníků

Parkoviště vedle školy 

20—30

Pravidelné pozvánky na trh 
nebývaly zveřejněny

Poskytování dle smlouvy WC 
v hale, ale jen do „doby před-

koronavirové“, pak bez náhrady 
a změny smlouvy zrušeno.

Nájem činí cca 49.000 Kč 
ročně (po započtení inflace), 

což je cca 1.050 Kč za sobotní 
dopoledne

MČ vysílá směrem k Dobrému 
trhu požadavek organizace 
parkování návštěvníků. Dost 
nezvyklý a především špatně 
realizovatelný požadavek pro 

soukromý subjekt.

Parkoviště vedle školy 

do 20

Pravidelně se objevující 
pozvánky na trh na Fb MČ

Poskytování WC zřizuje MČ 
a hradí organizátor

Nájem činí 25 Kč za sobotní 
dopoledne

Parkování návštěvníků nyní MČ 
neřeší, v minulosti se objevila 

červeno-bílá páska upravu-
jící stání vozidel. Problém se 
vyřešil částečně i proto, že 

počet návštěvníků se výrazně 
zredukoval.

Tyršova ulice (uzavřená pro 
dopravu)

Cca 40

Podpora trhu probíhá na webu 
obce

WC si zařizuje a hradí Dobrý 
trh sám.

55.000 Kč ročně

Pro parkování návštěvníků 
zřídila obec parkoviště, kde 

posekala trávu, upravila povrch 
a je i nadále ochotna investovat 

prostředky do zajištění parko-
vání. Obec upravila zídku mezi 
parkovištěm a trhy, aby umož-
nila pohodlnější vstup motori- 

stů na trh. Dále poskytla 1 člena 
Městské policie, který dohlíží 
na dopravu a parkování aut.

Klánovice a společnost
Trhysk.cz pana Koukolíčka

Šestajovice a společnost 
Dobrý trh

11
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Palcové zprávy

Jen kousek od východního okraje Prahy 
leží ves založená na oblíbeném středo-
věkém půdorysu: okrouhlou náves ob-
klopují štíty domů, za nimi zahrady se 
stodolami a od nich se táhla pole jed-
notlivých statků. Malebné Byšičky jsou 

Občanská výzva k odstoupení starostky

Na začátku prázdnin byla zveřejněna petice žádající odstoupení starostky Zorky Starčevičové (v součas-
né době má již téměř 400 podpisů). Tento nebývale důrazný projev spontánní občanské nespokojenos-
ti odráží závažnost situace v naší obci a vyslyšení této výzvy by znamenalo pozitivní krok pro zodpověd-
né řízení Klánovic. Cesta k možným scénářům racionálního řešení  je vždy otevřená.

Angažovaní občané

Zájem o věci veřejné se nepochybně projevuje i v účasti ve volbách. Stojí to víkendový čas a výsledek 
je zdánlivě tak nepatrný – co zmůže jeden můj papír mezi tisíci dalších? Tím víc potěší, že Klánovice 
mají vždy relativně vysokou volební účast. V letošním prvním kole senátních voleb to bylo přes 43,1 % 
(o jedno procento víc voličů přišlo jen v Dolních Počernicích), zatímco průměr obvodu byl jen 33,5 %. 
Ve druhém kole přišlo k urnám v Klánovicích 29,1 % voličů (v celém obvodu to bylo 19,5 %). Nadprů-
měrná volební účast je přitom v Klánovicích jevem trvalým. Je milé žít mezi lidmi, kteří se o věci kolem 
sebe zajímají.

Obohacené zastupitelstvo

Od května letošního roku má zastupitelstvo naší MČ nového člena, který nahradil odstoupivšího kolegu 
z uskupení Čas na změnu. Tento staronový zastupitel Giuseppe Maiello, životní partner starostky, vnesl 
do jednání ZMČ nový rozměr: aroganci, konspirační fabulace, lživé osobní útoky na zastupitele i některé 
občany Klánovic. Nemůže být právě takovéto hulvátské chování důvodem, který slušné lidi odrazuje od 
účasti na místním politickém dění?  

ale novější: právě před třemi sty třemi 
lety je založil majitel zdejšího panství 
hrabě František Antonín Špork na mís-
tě starší vsi, poničené husity a definitiv-
ně zaniklé v  třicetileté válce. Ano, týž 
hrabě Špork, který vybudoval proslulý 
špitál v Kuksu a pozval do Čech socha-
ře Matyáše Brauna. Východně od Byši-
ček postavil menší špitál Karlov, dnes 
hospodářský dvůr. Necelé dva kilome-
try západně pak komplex zahrad a sta-
veb pro jejich udržování, tehdy téměř 
na břehu Labe; z  nich dnes zbyla jen 
výklenková kaple sv. Václava s barokní-
mi sochami.
Byšičky leží u Byšické tůně, mrtvého ra-
mene Labe, které spolu s dalšími tvoří 
přírodní rezervaci Hrbáčkovy tůně. Až 
do narovnání Labe ve 20. století byly 
tyto vody jeho hlavním tokem. Ten zde 
kdysi překračovala zemská stezka ve-
doucí do Kladska mostem, zmiňova-
ným již ve 14. století. Zachoval se z něj 
jen zvýšený nájezd na břehu pár metrů 

Byšičky – svědek starého Labe

Karel Loucký

od nejbližšího domu. Je tu zastávka 
naučné stezky „Údolím Labe“, která 
po břehu tůně vesničku těsně obchází 
a pokračuje ke kapli sv. Václava. Přitom 
jde po terénní hraně, která není lid-
ským dílem. Vyšší část je štěrková tera-
sa z poslední doby ledové. Nižší terén 
představují mladší usazeniny, které 
sem až do regulace Labe pravidelně 
přinášely povodně. Jejich vlhčí charak-
ter se prozradí odlišnou vegetací. A na 
podzim z  neposekané trávy vyrážejí 
světle fialové krčky ocúnů.


