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Úvodní slovo

Alena Kolovrátková

Vážení a milí čtenáři KLÁNovin,

začínají dlouho očekávané prázdniny a třeba i Vy si nyní užíváte zaslouženou dovolenou. Rádi bychom 
Vám zpříjemnili chvilky odpočinku prázdninovým vydáním KLÁNovin, které právě držíte v ruce. 

Těší nás, že se společenský život vrací pomalu k normálu a že v těchto dnech zahajuje projekt Živá be-
seda provoz kulturního centra, a proto nemůže chybět rozhovor se zakladatelkou projektu paní Janou 
Pexovou. V pravidelné rubrice Velké dějiny malých Klánovic nás Josef Vokoun provede méně šťastnými 
kapitolami z historie naší obce. 

Pro zájemce o dění v Klánovicích na poli politickém přinášíme mimo obvyklých rubrik méně oddychové, 
ale o to více zajímavé zprávy z posledních dvou jednání zastupitelstva. V tomto vydání se rovněž věnu-
jeme často diskutovanému tématu oprav a  stavu místních komunikací, které bohužel zatím nepřináší 
chodcům ani automobilům pohodovou cestu. Ale třeba se vše časem v dobré obrátí.

Pravděpodobně jste již zaregistrovali, že na farmářských trzích v Klánovicích o prázdninách nenakoupí-
me, ale možná budeme mít příležitost podpořit v sousedském krámku některého z klánovických souse-
dů na trzích V Aleji. Budete to Vy?

A pro ty z Vás, kteří ještě nemáte program na všechny prázdninové dny, přinášíme zajímavý tip na výlet 
do blízkého okolí. Všude se dá stále objevovat něco nového.

Milí sousedé, přejeme Vám krásné léto a těšíme se, že se společně potkáme třeba na nějaké prázdninové 
společenské akci v Klánovicích. Já osobně si nenechám ujít koncert Ondřeje Brzobohatého a jako každý 
rok se těším na nablýskané automobilové veterány na Memoriálu Rudolfa Utěšila.

Původní budova klánovické školy, kde sídlilo Hlavní velitelství generálního štábu.

Velké dějiny malých Klánovic II
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V pokračování Velkých dějin ma-
lých Klánovic se můžete dočíst sice 
o  méně šťastných kapitolách z  his-
torie naší obce, avšak nikoliv méně 
důležitých. Budeme se zabývat kapi-
tolou mnichovské epizody Klánovic, 
příchodem německých vojsk, ale 
i rozvojem za komunismu.  
Začneme tedy dramatickým rokem 
1938, kdy již bylo všem v  naší zemi 

Josef Vokoun

jasné, že se dalšímu válečnému kon-
fliktu s  Německem nelze vyhnout. 
Odhodlání národa a  občanů jednat 
vedlo k tomu, že 23. září vzniklo Hlav-
ní velitelství generálního štábu čes-
koslovenské republiky. Ten se nutně 
musel přesunout na bezpečné místo, 
kde bude skryto před nálety Luftwa-
ffe a bude disponovat dostatečným 
prostorem. Klánovice s  nově posta-

venou budovou Masarykovy školy 
a polohou u železnice navazující na 
Prahu se staly do 26. září místem, kde 
se plánovala obrana republiky. Byla 
to avšak jenom mezistanice na stra-
tegicky výhodnější místo v  Račicích 
u  Vyškova. Nikdy však tato událost 
nezmizí z  dějin Klánovic i  díky pa-
mětní desce na budově naší školy.

Německý postup v  Mnichově vyšel 
a stali jsme se součástí Německé říše 
jako Protektorát Čechy a  Morava. 
S  tím přišlo i  další utlačování židov-
ských obyvatel. Klánovice se němec-
kému útlaku nemohly vyhnout. Do 
početných vil po odsunutých Židech 
se začala stěhovat smetánka NSDAP 
či dokonce SS a  v  místních penzio-
nech se usídlil Hitlerjugend. Golfová 
klubovna byla vyhrazena pro SS a ke 
konci války tam přebývala větší sku-
pina uprchlíků německé národnosti. 
Tohle vše učinilo z Klánovic důležitou 
zastávku pro ustupující jednotky Wehr- 
machtu v  roce 1945. Při Květnovém 
povstání se v obci dramaticky vyjed-
návalo s Němci o jejich odchodu. Bez 
obětí to nebylo a  zazněly i  výstřely, 
například při odjezdu německých 
jednotek byla poškozena pancéřo-
vou pěstí budova č. p. 300 (dnešní 
ÚMČ). 

Po válce se Klánovice rozvíjely dál. 
Stavební ruch nepřestal a  přibývalo 
stále víc místních obyvatel. Za války 
poničené a zapomenuté místo oko-
lo kostelíčka dostalo již v roce 1945 
nový památník a park. V padesátých 
letech vznikla nová podoba nádraží 
s třetí kolejí, ale slávu Klánovic, jako 
za meziválečných dob, se již nepo-
dařilo obnovit. Ledaže pro to něco 
uděláme…

Věhlas meziválečných Klánovic se již nepodařilo obnovit
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Laťka je vysoko a my se budeme snažit ji udržet

Říká v rozhovoru Jana Pexová, nová 
hlavní organizátorka akcí v KC Beseda.

Jano, již z  představení Vašeho projektu 
z  doby výběrového řízení jsem pocho-
pila, že společně s  ostatními členy Živé 
Besedy fungujete jako jeden tým, který 
se navzájem podporuje a doplňuje. Ten-
to tým je zajímavý tím, že je tvořen roz-
ličnými zajímavými osobnostmi. Můžete 
se představit a nastínit, co vás navzájem 
spojuje? Co vás pojí s Klánovicemi?

Spojuje nás odhodlání a pevná vůle vrátit 
obci možnost blízkého setkání s kulturou.
Předešlý provozovatel nasadil vysokou 
laťku a  my máme v  úmyslu nezaostávat. 
V rámci toho, že jsme tým jiný, napneme 
síly, abychom úroveň podrželi, přinesli 
ještě něco navíc. Máme dlouholetou pro-
dukční zkušenost, sílu, chuť i odhodlání.
Jedním z členů týmu je Kateřina Kroupo-
vá, která v Klánovicích vyrostla, žije a učí 
na zdejší základní škole druhý stupeň vý-
tvarnou a dramatickou výchovu, výtvarné 
ateliéry a vede dětský divadelní kroužek. 
Je scénografkou v  různých divadelních 
i  komerčních projektech. Po dlouhole-
té výtvarné spolupráci s  PKF – Prague 
Philharmonia je nyní výtvarnicí koncertů 
pro děti FOK v Obecním domě. Těší se na 
propojení kulturních aktivit Besedy, škol 
a školek s nabídkou divadelní i výtvarnou. 
Přinese výtvarné dílny a  bude se starat 
o to, co v prostorách Besedy u příležitostí 
výstav bude možné vstřebávat (i kupovat) 
vedle požitku z  výborné kávy, skvělého 
vína a příjemného posezení s přáteli.
Další členka je Zuzana Roxerová z Újezdu 
nad Lesy. Miluje Besedu, pravidelně ji se 
svými dětmi a přáteli navštěvovala, a pro-
to přišla s nápadem přihlásit se do výbě-
rového řízení. Pracuje jako vědkyně na 
Geofyzikálním ústavu Akademie věd, kde 
se věnuje také popularizaci vědy. Těší se 
na aktivity pro školy a na veškeré kultur-
ní akce... a  já,  Jana Pexová – budu hlav-
ní organizátorkou akcí. Dlouhá léta jsem 
pracovala v  týmu zpěváka Dana Bárty. 
V Besedě, doufám, zúročím všechny své 
nasbírané kontakty v oblasti kultury. Kro-
mě práce pro Dana jsem se podílela i na 
mnoha jiných projektech. Klánovice mám 
moc ráda, mají šarm a kouzlo!
 Náš dámský trojlístek doplňují dva gent-
lemani: Kristián Flek a  Petr Skočdopole. 
Kristián je původním povoláním psychia-
tr, nyní působí jako ředitel ve společnosti 
Sysmex CZ s.r.o. Má dlouholeté zkuše-
nosti manažera, kouče a  lektora, v  týmu 
bude fungovat především jako poradce 
a  týmová opora. Petr je zkušený novinář, 
7 let působil jako šéfredaktor společen-
ského týdeníku Instinkt. Od 2012 je sou- 
částí projektu motejlek.com svého kolegy 

z Týdne M. Motejlka.  Je kytarista, šachista 
a letec. V Besedě bude mít na starosti PR 
strategii a dobrou náladu :-). 
Na fundraising máme externího porad-
ce Jendu Kroupu (není nijak příbuzensky 
spojen s Katkou). Jan 20 let působí jako 
konzultant, lektor a analytik v oblasti fun-
draisingu a  managementu organizací 
občanské společnosti v České republice 
a  více než patnácti zemích světa, přede-
vším ve střední a  východní Evropě. Je 
spoluzakladatelem Českého centra fun-
draisingu, předsedou NETT, o. s. (nezá-
vislý think tank pro občanskou společ-
nost) a  členem několika správních rad 
neziskových organizací u nás i v zahraničí.

Žezlo přebíráte od Nadosahu, tedy před-
chozích provozovatelek KC Beseda. Ty 
nastavily kultuře vysokou laťku a díky té 
se staly provozovatelem ani ne tak míst-
ním klánovickým, ale pražským, mnohdy 
přesahujícím obvyklý formát kulturních 
center městských částí. V čem hodláte na 
Nadosah navázat, čím si budete podob-
ní a čím se budete naopak lišit? Některé 
sezónní akce si vytvořily tradici (Betlém-
ské světlo, Hurá na prázdniny apod.) – bu- 
dete v nich pokračovat?

Ano, je to tak. Laťka je vysoko a  my se 
budeme snažit ji udržet. Tradiční akce ur-
čitě zachováme, zkusíme i vymyslet nové, 
které se třeba stanou tradičními. Momen-
tálně soustředíme naše síly na otevření, 
není příliš času na přípravu.
V  dalších měsících se budeme věnovat 
dramaturgii kina, rádi bychom uváděli 
nejen “trháky”, ale i  klubové filmy, chce-
me hrát i přes den pro seniory a o víken-
dech pro děti. Máme taky v hlavě pár di-
vadelních představení, která by se nám 

v Besedě líbila, budeme zvát k debatám 
zajímavé hosty - jednáme např. s ekono-
mem Tomášem Sedláčkem. Zařadíme 
i  koncerty různých žánrů, literární čtení, 
vzdělávací aktivity. A plno dalších věcí.

Kultura byla jednou z  oblastí, které 
v době covidové utrpěly dost možná nej-
více. Vy máte od naší MČ přislíbenou do-
taci v každoroční výši 400 tisíc Kč. Může-
te nastínit, jaké další finanční zdroje máte 
v plánu využít?

Podstatná část financování bude posta-
vena na vlastních výdělečných aktivi-
tách: prodej lístků, příjem z  prodeje ob-
čerstvení na akcích, z  provozu kavárny 
a  z  občasného pronájmu celých prostor. 
Zhruba 60 %. Základní roční vklad 400 ti-
síc korun od Městského úřadu Praha–Klá-
novice umožní hrazení nejzákladnějšího 
provozu centra. Tuto podporu vnímáme 
jako skvělý odrazový můstek pro realizaci 
všech záměrů a plánů, které máme: tedy 
propojovat a  obohacovat život místních 
lidí („komunitní práce“) a zároveň do Klá-
novic pravidelně přivádět kvalitní kulturní 
a vzdělávací program.
Dále budeme Besedu financovat z  darů 
a  z  grantů. V  tomto směru počítáme na 
základě zkušeností našich předchůdců 
v Klánovicích a také zkušeností odborníků 
z našeho týmu, s grantovou podporou na 
jednotlivé dílčí programy – tzn. podpora 
MŠMT na vzdělávací programy, podpora 
MŽP na programy ekologického vzdělá-
vání, podpora MK na specifické kulturní 
programy (1/3 příjmů). Zároveň ovšem 
počítáme také s  vytvořením okruhu pra-
videlných soukromých dárců, především 
místních – a to jak firemních, tak individu-
álních. Vybudování klubu Klánovických 

Zleva: Kristián Flek, Kateřina Kroupová, Jana Pexová, Zuzana Roxerová
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lokálních patriotů, kteří se postaví právě 
za Besedu a za její program a vyjádří svůj 
vztah a  zájem o  kulturní a  společenské 
dění v  Klánovicích také pravidelným fi-
nančním darem, vnímáme nejen jako 
zdroj příjmů, ale také jako zásadní formu 
komunitní práce svého druhu.

V minulosti byly některé akce KC Beseda 
předmětem nespokojenosti některých 
bezprostředních sousedů KC. Podařilo 
se vám najít vhodný kompromis a sladit 
požadavek sousedů KC na pokud možno 
nerušivé fungování KC na jedné straně 
a  provozování kulturních akcí na straně 
druhé? Bude vám v tomto směru MČ ně-
jak nápomocna?

Se sousedy jsem se dvakrát sešla a před-
stavila jim náš dramaturgický koncept, 
vyslechla jsem jejich názory a požadavky 
a myslím, že jsme si vzájemně vyšli vstříc 

a  našli kompromis. Provozní řád jsme 
společně s MČ odsouhlasili. Budeme se 
snažit o  přátelské, sousedské vztahy. Vě-
řím, že snaha bude oboustranná, ale vše 
ukáže až čas.

Plánujete vytvoření dětského koutku 
uvnitř kavárny? V  minulosti takový kou-
tek fungoval, později ale zmizel a namís-
to něj přibylo pár míst k sezení :-)

Dětský koutek určitě bude, nicméně vše je 
ještě v plenkách.  Je to skvělé útočiště pro 
děti. Maminky či tatínkové si tak mohou 
vychutnat chvilku klidu s  dobrou kávou, 
fantastickým čajem a přáteli v bezpečném, 
uzavřeném areálu. Je to velká deviza pro-
storu. Dětský koutek jistě povede k  po-
hodlí rodičů malých dětí. Malým dětem 
poskytne zábavu a možnost socializace.

Kdy plánujete otevřít a na co se můžeme 
těšit? Na co se návštěvníci Besedy mohou 
těšit v nejbližších týdnech či měsících?

Oficiální otevření plánujeme na sobotu 
10. 7. Všechny zveme odpoledne na za-
hrádku, budeme grilovat, veselit se, mož-
ná i tančit. A bude nám k tomu chvíli od 
17:00 zpívat Dan Bárta. První filmová pro-
jekce bude skvělý film Chlast dánského 
režiséra Thomase Vinterberga a  máme 
v plánu i Ozvěny karlovarského festivalu 
Šary, Vary, pokud nám to časově vyjde.
18. 7. k  nám na venkovní scénu dorazí 
Bářino toulavé divadlo a zahraje loutkové 
představení pro děti.

5. 8. se představí písničkářka Bára Zme- 
ková. 
1. 9. Dorazí do Besedy Ondřej Brzobo-
hatý se saxofonistou Matoušem Kobyl-
kou,  takový hezký začátek školního roku. 
Kapacita je omezena! Doporučujeme 
koupit lístky s předstihem online na www.
kcbeseda.eu.
V průběhu léta proběhne výtvarná dílna 
pro děti pod vedením Kateřiny Kroupové, 
která také otevře výstavou svých maleb 
naši Galerii v kavárně. Srdečně vás zveme 
na její vernisáž.
Divadlo pro školky a školy nám v prvním 
pololetí obstará např. Divadlo Kampa 
a 30. 9. jsme pozvali divadelní představe-
ní Gedeonův uzel v  hlavní roli s  Vilmou 
Cibulkovou. Těšit se můžeme i  na Mar-
kétu Stivínovou a její hudební trio.
Novinář a hudebník Petr Vizina bude mít 
v Besedě pravi delný pořad se zajímavými 
hosty, jako první do křesla usedne  skvělá 
(a  klánovická k  tomu) Táňa le Moigne. 
Bude to pestré a  těšíme se na všechny 
návštěvníky!
Sledujte nás na našich stránkách https://
www.kcbeseda.eu/.
Těšíme se na Vás!

V minulém čísle jsem článek o  KC 
Beseda zakončovala přáním výher-
ci výběrového řízení panu Nádassy-
mu a  jeho týmu hodně štěstí do 
jejich nové práce. Jak málo jsem tu-
šila, že všechno bude ještě jinak! Na 
zasedání zastupitelstva 14.4.2021 
předložila starostka Starčevičová 
nájemní smlouvu, která měla řešit 
vztah mezi MČ a  Artbufetem, při-
čemž ale smlouva nebrala v  potaz 
naprosto zásadní okolnosti, které 
bylo třeba do smlouvy zohlednit. 
Těmi bylo například předchozí 
rozhodnutí MHMP o  tom, že výše 
dotací pro KC musí být vždy kaž-
doročně schvalována, dále počet 
představení, které provozovatel KC 
provede, co se stane, když ne apod. 
Tyto body opozice smysluplně vy-
pracovala do nového protinávrhu 
smlouvy a dala o něm na zasedání 
hlasovat, přičemž takřka ve všech 

bodech protinávrhu našla opozice 
podporu u koalice. Podoba nájem-
ní smlouvy, kterou nakonec zastupi-
telstvo schválilo, byla tedy výsled-
kem jednání mezi koalicí a opozicí 
a byla dobrým příkladem vzájemné 
spolupráce napříč zastupitelstvem 
(podrobnější informace k  tomuto 
tématu a  jeho prezentaci v  Kláno-
vickém Zpravodaji naleznete v rub-
rice OKNO). 
Politování musím vyjádřit nad tím, 
že na toto zasedání zastupitelstva 
nebyla přizvána protistrana, které 
se smlouva týkala, tedy pan Ná-
dassy. Přeci jenom jednat o někom 
bez jeho přítomnosti nebývá šťast-
né. Dost možná to byla právě ne-
možnost pana Nádassyho vyjádřit 
se ke schválené smlouvě, kterou 
měl následně podepsat, která ved-
la k tomu, že dne 5. 5. 2021 Artbufet 
oznámil naší MČ, že se rozhodnul 

KC Beseda neprovozovat. Požádali 
jsme proto pana Nádassyho o roz-
hovor, ale rozhodl se tuto možnost 
nevyužít. Následovalo rozhodnutí 
oslovit kandidáta, který se ve vý-
běrovém řízení umístil na druhém 
místě, a tím je tým paní Jany Pexové 
s  projektem Živá beseda. Nájemní 
smlouvu mezi MČ a  paní Pexovou 
schválilo zastupitelstvo na svém za-
sedání dne 16. 6. 2021. Provozní řád 
KC Beseda má zohlednit požadavky 
přímých sousedů KC Beseda a pro-
vozovatele na vzájemné soužití. 
Přeji nám všem, aby KC Beseda 
v podání projektu Živá beseda při-
nášela klánovičákům od tohoto léta 
především spoustu radosti, zábavy, 
podařených kulturních akcí a vnesla 
do Klánovic i trochu té pospolitosti.  

Oprava smlouvy byla výsledkem spolupráce 
napříč zastupitelstvem

Veronika Gotthardt

Ptala se
Veronika Gotthardt
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Koaliční transparentnost v praxi

OKNO – Opravník klánovických nepřesností a omylů

V říjnových KLÁNovinách jsme se věnovali neveřejnému zadávání zakázek. Nyní se pojďme podívat na klánovické 
zadávání veřejných zakázek z trochu jiného úhlu pohledu, a porovnejme některé závazky z programové části koaliční 
smlouvy týkající se veřejných zakázek a výběrových řízení se skutečností.  

* Přesné citace z koaliční smlouvy mezi uskupeními Čas na Změ-
nu, STAN Klánovice a Hlas Klánovic zveřejněné na facebookové 
stránce Hlas Klánovic dne 5.11.2018. Porovnávané body byly 
vybrány z programové části Rozvoj Klánovic – 3. 3. Transparentní 
veřejné zakázky a výběrová řízení.

ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z KOALIČNÍ SMLOUVY 
K TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ *
A JAK JE TO S TRANSPARENTNOSTÍ V PRAXI?

Smluvní strany budou požadovat u zakázek nad 20 
000 Kč bez DPH veřejné seznamy účastníků řízení.

Seznamy účastníků řízení se nezveřejňují u žádných 
zakázek nad 20 000 Kč. Zakázky v hodnotě do 50 000 
Kč mohou být realizovány dokonce jen na základě ob-
jednávky od starostky MČ. 

Bude zveřejněn seznam subdodavatelů u jednotlivých 
zakázek.

V případě, kdy jsou výzvy k veřejným zakázkám uve-
řejněny na profilu zadavatele, požadavek na seznam 
subdodavatelů bývá součástí výzvy. Skutečný seznam 
subdodavatelů se ovšem nikde nezveřejňuje. 

Veřejné zakázky budou transparentně zveřejňovány 
v dostatečném časovém předstihu, který odpovídá 
rozsahu zakázky, a to takovými formami, aby byla in-
formace o výběrovém řízení co nejdostupnější pro kaž- 
dou firmu, která může zvažovat podání nabídky.

Zdaleka ne všechny veřejné zakázky jsou transparent-
ně zveřejňovány. A v konkrétních případech lze opráv-
něně pochybovat, že výzva k předložení nabídky byla 
zveřejněna v dostatečném časovém předstihu. Někte-
ré zakázky nejsou zveřejněny vůbec, takže informace 
o  nich nejsou dostupné pro každou firmu, která by 
mohla zvažovat podání nabídky. 

Zadávací dokumentace k veřejným zakázkám budou 
k dispozici pro veřejné konzultace v co největším 
předstihu pro připomínky trhu.

Zadávací dokumentace k veřejným zakázkám nejsou 
k dispozici pro veřejné konzultace. 

Alena Kolovrátková

V této rubrice se snažíme uvádět na pra-
vou míru zveřejněné informace, které 
buď nejsou pravdivé, nebo jde o  prav-
du natolik zkreslenou, že ve svém po-
chopení už pravdou být přestala. Jde 
nám o  fakta, nikoli o  lidi, už jen proto, 
že nemusí jít vždy o  zlý úmysl, ale jen 

o  nepřesnost či omyl. Proto také uvádí-
me dohledatelný zdroj výroku, ale nikoli 
jeho autora.

Zveřejněno (Klánovický zpravodaj 6/2021):
Pronájem KC Beseda se poněkud zkom-
plikoval. Vítězný uchazeč odstoupil od 

spolupráce poté, co se opozici poda-
řilo na zastupitelstvu prosadit úpravy 
smlouvy.
Shrnutí: Text vyvolává dojem, že opozice 
způsobila, že městská část přišla o spo-
lupráci s  vítězným, a  tedy nejlepším 
uchazečem o provozování KC Beseda.
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Karel Loucký

Jak to bylo ve skutečnosti:
Návrh smlouvy byl na jednání zastupitel-
stva předložen proto, že si zastupitelstvo 
již předtím schválení smlouvy s  novým 
provozovatelem Kulturního centra Be-
seda (dále jen „KCB“) vyhradilo; jinak by 
takovou smlouvu připravila a schvalova-
la jen rada. Takto rada připravila výchozí 
návrh. Ten je veřejně dostupný na webo-
vých stránkách městské části v sekci Za-
stupitelstvo – Zápisy a usnesení. 
Než se dostaneme ke konkrétním úpra-
vám smlouvy, které provedlo zastupitel-
stvo, je potřeba říci, že v  patnáctičlen-
ném zastupitelstvu nemůže opozice 
sama prosadit vůbec nic. Aby byl jakýko-
li její návrh přijat, musí se k ní přidat ale-
spoň dva koaliční zastupitelé, protože 
jen tak se může sejít minimální potřebná 
většina osmi hlasů.
Nejvýznamnější navrženou změnou 
bylo, aby se městská část nezavázala 
k  pevné roční dotaci ve výši 400 tis. Kč 
po dobu pěti let, tedy k  celkové částce 
2 mil. Kč, tak jak to obsahoval původní 
návrh. Dvoumiliónový pevný závazek do 
budoucnosti by kromě jiného posunul 
proběhlé výběrové řízení nad limit, daný 
zákonem o veřejných zakázkách, od kte-
rého je již vyžadován jiný způsob výběru. 
Proběhlé výběrové řízení by tak mohlo 
být úspěšně napadeno ze strany jeho 

dalších účastníků. Pokud jde o  praktic-
ký dopad této změny na provozovatele 
KCB, uvedená částka 400 tis. Kč ročně ve 
smlouvě zůstala, pouze byla nově navá-
zána na každoroční rozhodnutí zastupi-
telstva v rámci schvalování rozpočtu. Tato 
úprava tedy ochránila městskou část, aniž 
by provozovatele KCB jakkoli poškodila.
Druhou zásadní změnou bylo, že pro 
případ, že by provozovatel KCB nesplnil 
svůj závazek 100 akcí ročně, bylo navr-
ženo do smlouvy vložit pevný mechanis- 
mus, jak velký podíl dotace může MČ 
požadovat zpátky; původní návrh totiž 
v takovém případě nedával městské čás-
ti do rukou jinou možnost, než odstoupit 
od smlouvy, což by bylo zcela neade-
kvátním opatřením. Tato úprava tedy vy-
tvořila předvídatelné podmínky pro obě 
strany. Ve smlouvě obsažená výjimka, že 
takové pravidlo se vůči provozovateli 
neuplatní v  případě výjimečných situa-
cí, zůstala beze změny. Změna tak dala 
městské části do ruky přiměřený nástroj, 
jak dosáhnout dodržování smlouvy dru-
hou stranou; zájmy provozovatele KCB 
tím nebyly nijak dotčeny, pokud by své 
závazky ze smlouvy řádně plnil.
Za zmínku stojí, že souhrnné usnesení, 
jímž zastupitelstvo schválilo smlouvu se 
zapracovanými změnami, bylo zastupi-
telstvem přijato jednomyslně. 

Závěr: Opozice předložila na jednání 
zastupitelstva návrhy, které napravova-
ly chyby v  předložené smlouvě, kterou  
vypracovala Rada. Změny dávaly do sou-
ladu způsob výběrového řízení s textem 
smlouvy, chránily městskou část před 
možnými budoucími riziky a zároveň ni-
jak nepoškozovaly provozovatele KCB. 
Smlouva upravená podle těchto návrhů 
pak byla schválena jednomyslným hla-
sováním všech patnácti zastupitelů.
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Opravy komunikací na bodu mrazu

Údržbu komunikaci v Klánovicích mají na 
starosti 3 subjekty. Technická správa ko-
munikací (TSK) udržuje Slavětínskou, ob-
čas ji zazáplatují. Místní úřad má na sta-
rosti údržbu všech ostatních komunikací. 
Výjimku tvoři úplné rekonstrukce. Ty má 
na starosti pražský magistrát. Je bohužel 
zřejmé, že současné vedení nedokáže 
vytvořit dostatečný tlak, třebaže politické 
obsazení pražské radnice je velmi blízké 
koalici vládnoucí v  Klánovicích. V  loň-
ském roce na rekonstrukce nikdo ani ne-

sáhnul, třebaže v rozpočtu na to měla Pra-
ha dost peněz. Letos nečinnost pokračuje. 
Je polovina roku a opět na to nikdo ani 
nesáhnul.  Navíc není bez zajímavosti, že 
magistrátem placená studie o zadržování 
dešťových vod uvádí nově magistrátem 
zrekonstruované komunikace s odvodem 
dešťových vod do kanalizace jako příklad 
nevhodného řešení. 
V  minulém volebním období byla řada 
místních komunikací jak na Počernicku, tak 
i v severovýchodní části vyasfaltována. Šlo 

sice o  dočasné řešení bez chodníků, ob-
rubníků, atd. ale určitě řešení funkční, kdy 
se občané po mnoha desetiletích přestali 
brodit v blátě.  Bohužel v tomto volebním 
období neexistuje žádný plán pokračo-
vání. Byla pouze opravena Šlechtitelská 
a  to jen velmi provizorně a  zdaleka ne 
v žádoucím rozsahu. Otázkou také je, zda 
někdo z úřadu kontaktoval TSK ohledně 
stavu vozovky na Slavětinské ulici, která je 
na některých místech v havarijním stavu, 
jak dokládá fotografie jejího povrchu při 
výjezdu od nádraží. Z  dotace magistrátu 
se připravuje obnova povrchu lesní asfal-
tovky směr Úvaly. To ale neřeší problém 
blátivých cest v zástavbě Klánovic.

Petr Šafránek

V předešlém volebním období 
byl vypracován „Návrh techno-
logického řešení oprav klánovic-
kých komunikací“, který zahrnuje 
celé území Klánovic, ale primárně 

v něm jde zejména o provizorní 
opravy ulic na Hornopočernicku, 
kde je stav nejhorší. V letech 2017 
a 2018 se stihly opravit např. ulice 
V Trninách, Jeníkovická, Boušova, 

Malšovická, Chudoměřická, část 
Slatinské, ale také v druhé části 
Klánovic ulice Smidarská, Srneč-
kova a řadu dalších. Plán obsa-
huje fotografickou dokumentaci 

Provizorní opravy aneb proč se brodíme blátem 
a vyhýbáme se výmolům?

Rodovská Černilovská

Havarijní stav vozovky při výjezdu od nádraží na Slavětínskou ulici
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Sousedský krámek na TRHU V ALEJI
Loni v  září se klánovický trh po 
11 letech fungování přestěhoval 
do šestajovické Tyršovy ulice. Zís-
kal tak nejen nové místo v  krásné 
březovo-lipové aleji, ale zejména 
podporu vedení obce a s ní novou 
energii a chuť se dále rozvíjet. Po-
stupně přicházejí nové nápady, jak 

trh vylepšovat tak, aby se lidé cí-
tili ještě více vítaní a  měli silnější 
pocit, že jdou na ten JEJICH trh 
nejen za nákupy, ale také za zážit-
ky. Jedním z  takových nápadů je 
Sousedský krámek. Mezi námi žije 
spousta šikovných lidí, kteří umí 
nejrůznější věci – něco dobrého 

upéct nebo uvařit, něco krásné-
ho vytvořit, něco užitečného vy-
robit. Těmto činnostem se třeba 
věnují jen jako svému koníčku, 
ale třeba si také pohrávají s  my-
šlenkou udělat z  koníčku “koně“ 
a  věnovat se mu profesionálně. 
Jak ale zjistit, zda o jejich výrobky 
nebo um bude zájem? Zda budou 
umět prodávat, protože to není 
zas tak jednoduché, jak se na prv-
ní pohled zdá… Jak na to budou 
sousedé-zákazníci reagovat? Na 
všechny tyto otázky si mohou zá-
jemci zkusit odpovědět právě díky 
Sousedskému krámku – stánku 
2x2 metry, v kterém budou jedno 
sobotní dopoledne pány. Dvě od-
vážné ženy už si to zkusily – paní 
Rollová ze Šestajovic představila 
dekorační věnce a paní Voženílko-
vá z Klánovic zase šperky z minerá-
lů a domácí kosmetiku. Obě dámy 
měly veliký úspěch a určitě mohou 
být inspirací pro ostatní. Přijďte to 
zkusit a  zároveň zažít jedinečnou 
atmosféru TRHU V ALEJI.

Romana Voženílková nabízí šperky z minerálů a domácí kosmetiku Klára Svobodová

Robert Zoulík

jednotlivých ulic, mapy rozdělující 
jednotlivé komunikace podle sta-
vu poškození, typu a plochy po-
vrchu, podle časového horizontu 
předpokládaných finálních rekon-
strukcí a obsahuje i návrhy vhod-
ných technologií na jejich opravy 
(většinou recyklací za studena 
s nanesením asfaltového povrchu). 
Takto provizorně opravené komu-
nikace mají minimální životnost 
10 – 15 let. Výhodou provizorních 

oprav je, že nevyžadují obsáh-
lou projektovou dokumentaci ani 
uzemní či stavební povolení. Cena 
oprav se pohybuje ve středním 
cenovém pásmu (cca 1200 – 1500 
Kč/m2) mezi látáním děr či naná-
šením zpevněného štěrku s život-
ností nejvýše dva roky a totální 
rekonstrukcí vyžadující hloubkové 
vybagrování a tvorbu zhutnělé-
ho podloží. Od roku 2018 však 
k žádným významným provizor-

ním opravám nedošlo, a tak se stá- 
le brodíme blátem a vyhýbáme se 
výmolům. 

Obědovická Zádražanská

Slatinská
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Jednání zastupitelstva 14. 4. 2021

Informace z jednání zastupitelstva
Od posledního vydání KLÁNovin se uskutečnila dvě jednání klánovického zastupitelstva – jedno v dubnu a  jedno 
v červnu. Přinášíme Vám z těchto jednání souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších informací. 

REZIGNACE ZASTUPITELŮ ZA ODS 
NA FUNKCE VE VÝBORECH ZMČ
Předseda Kontrolního výboru (KV) 
Karel Loucký požádal na začátku 
jednání zastupitelstva o  zařazení 
dvou bodů ze své gesce na program 
jednání. Oba body všem zastupite-
lům předem písemně avizoval, za-
slal potřebné podklady a odůvodnil 
jejich předložení.
Prvním bodem bylo „Projednání zá-
pisu o kontrole akce Výstavba víceú-
čelového hřiště v Jehličině“. 
Kontrola této akce byla kontrolním 
výborem řádně provedena, kontrol-
ní zpráva vypracována a  jednomy-
slně členy výboru schválena. Poté 
byla předložena Radě MČ, která k ní 
neuplatnila žádné připomínky ani 
nepodala vysvětlení. To bylo celkem 
překvapivé, protože zpráva je po-
měrně velmi kritická a  obsahuje vý-
čet mnoha zásadních pochybení, ke 
kterým při této akci ze strany vedení 
radnice došlo. Přestože provedení 
této kontroly uložilo Kontrolnímu 
výboru samo zastupitelstvo (kde 
má koalice většinu) a  projednání 
zprávy ukládá zákon, hlasovali pro 
zařazení tohoto bodu pouze zastu-
pitelé za ODS. Koaliční zastupitelé 
naopak jednomyslně veřejné pro-
jednání zprávy odmítli.
Druhým bodem byla „Dovolba čle-
na kontrolního výboru“. Protože kon-
trolní výbor po odvolání Slavomíra 
Jaroše pracoval v neúplném složení, 
požádal jeho předseda Karel Louc-
ký o volbu nového člena výboru, aby 
byl výbor opět kompletní a  mohl 
pracovat v maximálním složení. Ani 
v  tomto případě koaliční zastupi-
telé (až na jednu výjimku, která ke 
schválení nestačila) předsedovi KV 
nevyhověli a zařazení tohoto bodu 
na program jednání odmítli.

Po tomto zcela nepochopitelném 
a těžko obhajitelném jednání koalič-
ních zastupitelů, kteří zřejmě dosud 
nepochopili účel a  práci kontrolní-
ho výboru, který je zřízen ze záko-
na a  za celou dobu od posledních 
voleb pracoval apoliticky a  přísně 
věcně, požádal Karel Loucký jako 
předseda o slovo. Starostka mu slo-
vo odmítla udělit.

V dané situaci se Karel Loucký roz-
hodl rezignovat na funkci před-
sedy a  člena kontrolního výboru, 
neboť bylo evidentní, že starostka 
a  ostatní koaliční zastupitelé po-
važují práci kontrolního výboru za 
zcela zbytečnou, čímž se ostatně 
někteří z  nich ani netajili. Na pro-
test proti účelové politizaci a  pře-
devším dlouhodobé dehonestaci 
práce členů kontrolního výboru 
ze strany starostky a  většiny koa-
ličních zastupitelů se rozhodli na 
své funkce ve výborech rezignovat 
také ostatní zastupitelé za ODS. 
Alena Kolovrátková rezignovala 
na členství v  kontrolním výboru, 
Petr Šafránek a Ferdinand Polák na 
členství ve výboru finančním. Při-
pomeňme, že již dříve na členství 
ve finančním výboru na protest 
proti způsobu jeho vedení rezigno-
vali dva nezávislí členové.

SMLOUVA KC BESEDA
Rada MČ předložila zastupitelstvu 
ke schválení tři smlouvy se spolkem 
Artbufet, který Rada vybrala jako 
nového provozovatele KC Beseda. 
Protože smlouvy obsahovaly velké 
množství faktických chyb, kvůli kte-
rým hrozilo, že je magistrát hl. města 
zruší a KC Beseda zůstane i nadále 
bez provozovatele, navrhli zastupi-
telé za ODS několik věcných úprav 
(podrobněji viz rubrika OKNO). Na-
prostá většina koaličních zastupitelů 
(mimo Z. Starčevičové a G. Maiella) 
tyto úpravy akceptovala a  oprave-
né smlouvy pak byly jednomyslně 
schváleny. Provozní řád zastupitel-
stvo neschvalovalo. Jeho vypraco-
váním, projednáním se spolkem 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Tajemník úřadu MČ Petr Vilgus již 
po několikáté vypracoval a zveřejnil 
zápis z  jednání zastupitelstva v  roz-
poru se zákonem. Tentokrát nejen-
že nedodržel zákonem stanovenou 
lhůtu, ale navíc ignoroval jednoho 
ze zastupitelstvem řádně zvolených 
ověřovatelů, kterému zveřejněnou 
verzi zápisu vůbec nezaslal k  ově-
ření. Zda bude mít pro nejvyššího 
klánovického úředníka, který bez-
precedentním způsobem ignoroval 
vůli zastupitelstva, toto jeho jednání 
nějaké důsledky, záleží na starostce. 
Budeme Vás o tom informovat v ně-
kterém z dalších čísel.

DOTAČNÍ/GRANTOVÝ PROGRAM
Rada MČ předložila zastupitelstvu 
ke schválení rozdělení finančních 
prostředků z  dotačního (dříve gran-
tového) programu. Zastupitelé bo-
hužel neobdrželi zásadní informaci, 
a to na jaké akce a činnosti mají být 
dotace poskytnuty. Dostali pouze 
přehled subjektů, které mají dotace 
dostat, a  přidělené částky. Zastupi-
telstvo tedy schválilo pouze celkový 
objem poskytnutých dotací a rozdě-
lením financí jednotlivým subjektům 
pověřilo Radu MČ. 

Artbufet a  následným schválením 
zastupitelstvo pověřilo Radu MČ. 
Pozn.: Po následných jednáních 
s  Radou MČ spolek Artbufet bez 
dalších podrobností oznámil, že od 
záměru provozovat KC Beseda od-
stupuje.
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PŘIPOMÍNKY K ZÁPISU MINULÉ-
HO JEDNÁNÍ
S  ohledem na skutečnost, že zápis 
z  minulého jednání zastupitelstva 
byl tajemníkem úřadu MČ zveřej-
něn bez řádného ověření dvěma 
zvolenými zastupiteli, bylo pět nej-
zásadnějších připomínek k  zápisu 
předloženo přímo zastupitelstvu. 
S  ohledem na jejich odlišnost po-
žadoval předkladatel návrhu, aby 
bylo o  přijetí/zamítnutí připomínek 
hlasováno jednotlivě. Toto však koa-
lice v čele se starostkou zamítla. Ná-
sledně koalice jedním hlasováním 
všechny připomínky smetla ze stolu. 

VOLBA ČLENŮ FV A KV
Poté, kdy na předchozím jednání za-
stupitelstva na protest proti chování 
starostky a koaličních zastupitelů 
vůči členům kontrolního výboru re-
zignovali na své funkce ve výborech 
všichni zastupitelé za ODS, rozhodla 
koalice snížit počet členů finančního 
výboru ze sedmi na pět a jako jeho 
nového člena zvolit Michala Knihu. 
Novou předsedkyní kontrolního vý-
boru byla zvolena Pavla Fischerová, 
novým členem David Dušek.

SMLOUVA KC BESEDA
Protože spolek Artbufet odstoupil 
od svého zájmu provozovat KC Be-
seda, byly Radou MČ zastupitelstvu 
předloženy smlouvy s dalším zájem-
cem, spolkem Živá beseda. V  textu 
smluv a  provozního řádu bohužel 
radnice ponechala mnoho chyb, ně-
které pasáže si dokonce protiřečily. 
Zastupitelé za ODS proto připravili 
a  včas všem ostatním zastupitelům 
písemně zaslali návrhy na odstra-
nění alespoň těch nejvíce do očí 
bijících chyb a  veřejně deklarovali, 
že podporují uzavření všech potřeb-
ných smluv se spolkem Živá beseda 
a  co nejrychlejší zahájení provozu 
KC Beseda. Přesto koaliční zastupi-
telé odmítly chyby odstranit. Smlou-
vy včetně provozního řádu tedy byly 
schváleny i  se všemi chybami a  ne-
logičnostmi. 
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Palcové zprávy

Přerov nad Labem asi zná každý kvů-
li skanzenu lidové architektury, který 
je nejstarším muzeem tohoto druhu 
v  českých zemích. Jeho základy pře-
kvapivě položil již před více než jeden 
a  čtvrt stoletím soukromý vlastník, vý-
znamný člen habsburského panovnic-
kého rodu Ludvík Salvátor Toskánský. 
Expozice skanzenu rozhodně stojí za 
návštěvu a zasloužila by si samostatné 
povídání. Pokud byste svou cestu do 
Přerova chtěli obohatit o  další zajíma-
vosti, jsou tu minimálně dvě, které stojí 
za shlédnutí. Možná ne tak nápadné na 
první pohled, ale neméně pozoruhod-
né. 
První z  nich je Přerovská hůra. Je to 
jeden z  takzvaných svědeckých kopců 

– název pochází od toho, že jeho ploché 
temeno nám dosvědčuje úroveň, na 
které se kdysi nacházela celá krajina. 
Tu pak postupně odnesla eroze, jen 
svědecká hora zůstala. Naučná stezka 
nás přivede po necelém kilometru ze 
středu obce na pěknou vyhlídku, od-
kud můžeme spatřit další dva svědec-
ké kopce v  okolí – Semickou hůru na 
východě a Břístevskou na jihu, všechny 
tři téměř stejně vysoké. Na jejich již-

Děkujeme za vše, pane řediteli!
Za uplynulý školní rok si zaslouží palec nahoru všichni žáci, učitelé a rodiče, kteří často suplovali roli 
učitelů v průběhu distanční výuky. Velký palec nahoru však dáváme panu řediteli PaedDr. Michalovi 
Černému, který téměř tři desítky let řídil úspěšně Masarykovu ZŠ v Klánovicích a pod jehož vedením 
splnilo školní docházku několik generací klánovických žáků. Děkujeme za vše, pane řediteli!

Údržba zeleně na Slavětínské ulici, výkladní skříni naší obce…

ních svazích najdeme teplomilná spo-
lečenstva se vzácnými či ohroženými 
druhy; na Přerovské hůře žije i popula-
ce kudlanky nábožné. Planina Přerov-
ské hůry navíc skrývá někdejší keltské 
a slovanské hradiště.
Druhou památku nevytvořila příroda, 
ale lidé. Je jí takzvaná Budečská hráz, 
vybudovaná postupně v  polovině 19. 
století k ochraně Přerova před labskou 
velkou vodou. K  tomu účelu dobře 
sloužila až do regulace Labe v  první 
třetině 20. století. Její dodnes zacho-
vaná část začíná na východní straně 
za čističkou odpadních vod při cestě 
z Přerova ke zdymadlu; západním smě-
rem po ní dojdeme až téměř k  Císař-
ské kuchyni, většinou lesem, kde po ní 
zčásti prochází turistická značka a  na-
učná stezka, lemovaná staletými duby. 
Těleso hráze vystupuje nad okolní te-
rén až o 3 metry a splývá s přírodou tak, 
že bychom v ní už lidské dílo neviděli. 
Po obou stranách hráze se zachovala 
řada tůní. Pokud si necháte auto u čis-
tičky, je pěkné pak odbočit k Labi a vrá-
tit se zpátky proti jeho proudu, podejít 
most pro vysokotlaké plynové potrubí 
(pro přechod osob není přístupný) až 

Kolem Přerova nad Labem

ke zdymadlu s  malou vodní elektrár-
nou, které bylo vybudováno v  roce 
1935, a zpět k čističce.

Karel Loucký


