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Zhodnocení volebního období
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Vážení čtenáři, milí sousedé, 

držíte v ruce třetí letošní číslo KLÁNovin. Periodika, které již osm let do-
stáváte od klánovické ODS do svých schránek. V posledních čtyřech le-
tech jsme se jako konstruktivní opozice snažili Vám zde přinášet objektivní 
a  srozumitelné informace o  dění v  naší městské části, vysvětlovat naše 
myšlenky a postoje, seznamovat Vás se zajímavými lidmi a nabízet Vám 
tak korektní alternativu k radnicí vydávanému Klánovickému zpravodaji. 
Zda se nám to dařilo, můžete posoudit jen Vy sami. 

V tomto čísle se s ohledem na blížící se volby nemůžeme vyhnout zhod-
nocení uplynulého volebního období, které si vzal na starosti Petr Šafrá-
nek. Porovnání výsledků dvouletého vládnutí ODS se čtyřletým vládnutím 
současné koalice se za pomoci strohých objektivních parametrů věnuje 
Karel Loucký. Ten také na jiném místě vysvětluje, jak správně označit vo-
lební lístek, aby Vaše volba byla dle zákona platná.

Aktuálním tématem je komunitní energetika. Pod  její pokličku jsme nahlédli s  odborníkem Františkem 
Vaškem. Dopravu má zase na starosti Slávek Jaroš, který si s ministrem Martinem Kupkou potvrdil aktuální 
stav projektu Klánovické spojky. 

Sedmi klánovickým osobnostem jsme na konci léta položili tři otázky z jejich oboru, podrobněji jsme pak 
vyzpovídali nadšenou kynoložku a znalkyni našeho lesa Zdeňku Vorlíčkovou. 

Uprostřed čísla najdete fotoreportáž z Modrého dne, který jsme pro Vás začátkem září uspořádali na Přím-
ském náměstí. A chybět nemohou ani tradiční rubriky – historické okénko Josefa Vokouna, tip na výlet 
od Karla Louckého, informace o jednání zastupitelstva a palcové zprávy.

Věříme, že Vás zaujalo nejen toto číslo KLÁNovin, ale i naše práce v uplynulých čtyřech letech. Přejeme 
Vám krásné babí léto a 23.-24. září jistou ruku při výběru těch správných kandidátů.

Ferdinand Polák

Starostové 
Klánovic
S blízkým příchodem komunál-
ních voleb rád v  článku připo-
menu starosty Klánovic během 
prvních let jejich samostatné 
existence. Jména jako Kočí, Lí-
bal nebo Křížek. Kdo ale byli 
tito obchodníci a  živnostníci? 
Kdo se zasloužil o rozvoj obce? 
Podrobně se podíváme na nej-
déle sloužícího starostu Karla 
Křížka, který se o blaho i rozvoj 
Klánovic staral s vizí do budouc-
nosti a s horlivým odhodláním.

Úvodní slovo
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Prvním starostou Klánovic byl 
pan Ferdinand Kočí, komerč-
ní rada ve výslužbě, který vy-
budoval na svém pozemku 
vilu poblíž kostelíčka někdy 
během léta páně 1909. Vý-
znamně se zapojil do procesu 
osamostatnění Klánovic od 
Šestajovic. Byl jmenován sta-
rostou roku 1920, svou funkci 
vykonával čestně a úplně za-
darmo. Zemřel v  roce 1926 
a  vilu prodala jeho žena ar-
chitektu Utěšilovi, majiteli 
klánovických lázní. Jeho funk-
ci převzal Josef Líbal, vlastník 
nemovitostí v  Klánovicích. 
Patřila mu třeba budova č.  1 
na Slavětínské ulici a  dnes 
již zbouraná budova hotelu 
Sokol, později hotel Praha, 
nebo známá budova filmové 
školy. Šlo o nejstarší stavební 
objekt v Klánovicích. Z důvo-
du těžkého onemocnění od-
stoupil z  funkce a  v  těžkých 
dobách nadcházejících byl 
zvolen 7. června 1929 Karel 
Křížek.

Pan Karel Křížek navázal jako tře-
tí starosta obce s  pochopením 
na budovatelskou práci svých 
předchůdců. V život uváděl každý 
dobrý námět svých spolupracov-
níků, sám svému úřadu přinášel 
bohatou iniciativu, rozhodnost, ži-
votní zkušenosti a vždy jasný plán 
do budoucna. Dovedl Klánovice 
vést na onen stupeň dokonalos-
ti, jakým jsou známé i  dnes. Byl 
členem prvorepublikové Národ-
ní demokracie. Strany, ve které 
byl Alois Rašín. Ve stejném duchu 
vedl Karel Křížek úřad v  Klánovi-
cích.

O jeho úřadování se může říct ně-
kolika slovy to, že původní malin-
kou víkendovou osadu připodob-
nil formě vilového sídliště, jako 
byla ta pražská. Je nutno dodat, že 
Klánovice nebyly zdaleka součás-
tí Prahy. Zajímavé je, že dnes jsme 
sice nejvýchodnější části Prahy, 
avšak dříve byly Klánovice nejjiž-
nější obcí Brandýského okresu. 
Tím pádem i  příjem financí byl 
omezený. To se pak i promítlo na Josef Vokoun

velmi rozumném hospodaření 
úřadu Karla Křížka. Za jeho pů-
sobení byla postavena Masary-
kova základní škola, v té době 
vysoce moderní a obdivuhod-
né dílo. Samotná budova je 
odrazem jeho starostovských 
schopností. Zemřel 4. května 
roku 1942 po 23 letech poby-
tu v Klánovicích. Zbytek svého 
života odevzdal právě obci.

Na závěr řeknu své přání, ať 
jsou lidé se zájmem o pomoc 
veřejnému dění podporová-
ni, a především aby ve vedení 
obce stáli lidé moudří, s  jas-
ným plánem do budoucna 
a schopní naslouchat.
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Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím
V minulých volbách jednoznačně zvítězila ODS, ale v patnáctičlenném zastupitelstvu díky poměrnému 
volebnímu systému se zvýhodněním menších subjektů získala pouze šest mandátů. V povolebních jed-
náních se Čas na změnu paní Starčevičové odmítl s vítěznou ODS vůbec bavit, vznikla koalice slepená ze 
zbylých volebních stran, které daly v součtu dohromady devět mandátů. Tento postup bohužel pozname-
nal celé volební období, kdy nemalý potenciál šesti zastupitelů zůstal zdaleka ne tak využitý, jak by mohl.

ZASTUPITELSTVO MČ

Vrcholem arogance pak bylo 
odvolání Slávka Jaroše jak 
z  Kontrolního výboru, tak 
i  z  Dopravní komise. Iniciáto-
rem byl pan Maiello. Je jasné, 
že Slávek jako jediný právník 
v  Kontrolním výboru tehdy 
i  nyní velmi vadil. Nakonec 
koalice v rozporu se zákonem 
odmítla projednat zprávu 
o činnosti Kontrolního výboru, 
což vedlo k  opuštění výborů 
všemi členy za ODS, včetně 
Karla Louckého z  pozice kva-
litního předsedy Kontrolního 
výboru.

Za pozornost stojí působení 
v  zastupitelstvu MUDr. Jágro-
vé a  RNDr. Bubeníkové. Obě 
za celé čtyři roku na jednáních 
prakticky nepromluvily. Paní 
MUDr. Jágrová toto praktiko-
vala již třetí volební období.

Ze zastupitelstva hned na 
první schůzi rezignoval Jin-
dřich Lukáš pro nesouhlas 
s  paní Starčevičovou. Násle-
doval Luboš Palata na protest 
proti průběhu výběrového 
řízení na rekonstrukci kadeř-
nictví, kdy byla jako vítězná 
vybrána firma, která nabíd-
ku podala po uzávěrce. Jako 
poslední rezignoval Radomír 
Kůla, údajně pro nesouhlas 
se způsobem revitalizace lip 
v  ulici K  Rukavičkárně. V  řa-
dách opozice vydrželo všech 
6 zvolených zastupitelů celé 
volební období.

PROJEKTY

Celé volební období bylo 
poznamenáno neustálým vra-
cením se do toho minulého 
a  hledáním chyb v  minulosti. 
To nemá široko daleko ob-
doby. Odmítnuty byly také již 
rozpracované projekty. Multi-
funkční hřiště bylo nahrazeno 
rekonstrukcí volejbalového 
hřiště u  koupaliště. Projekt 
na nové zázemí Fotbalového 
klubu byl prohlášen za mega-
lomanský s tím, že je nereálné 
získat 35 milionů na jeho re-
alizaci. Projekt byl přepraco-
ván, částečně zmodernizován 
a stál již cca 40 milionů. Kupo-
divu Praha na to peníze dala.

Přístavba Mateřské školy 
z  roku 2017 dokonce skonči-
la trestním oznámením, což 
nemá v  moderní historii Klá-

novic obdoby. Přitom je napří-
klad veřejným tajemstvím, že 
prosklená střecha sportovní 
haly je více než problematic-
ká. Ta ale nebyla realizována 
v  minulém volebním období, 
tak se o  tom mlčí, a  letos se 
v tichosti vydá 800 tisíc na její 
opravu bez veřejného výběro-
vého řízení. Za úspěch lze po-
važovat modernizaci techniky 
našich dobrovolných hasičů, 
kteří si to opravdu zaslouží. 
Škoda jen, že se kvůli velikos-
ti druhého objednaného auta 
musí zvětšovat zbrojnice, kte-
rá je jako budova neperspek-
tivní. Výstavba nové budovy 
IZS snad po 6 letech dospěla 
do fáze finálního projektu.

OSTATNÍ

Podařilo se zatím odsunout 
výstavbu tzv. Klánovické spoj-
ky, která by bez nadřazených 
komunikací představovala ne-
únosnou zátěž Slavětínské.

Bohužel nikam nepostoupila 
změna územního plánu, navr-

RADA MČ

Neuvěřitelnou novinku záhy 
zavedla Rada MČ, kdy se při 
jejím jednání vždy jeden člen 
zdrží hlasování. Díky tomu 
nelze brát nikoho z  radních 
k osobní odpovědnosti za při-
jatá usnesení, protože hlaso-
vání je neveřejné. V  minulém 
volebním období Rada ve 
většině případů hlasovala jed-
nohlasně, všichni radní tedy 
nesli osobní odpovědnost za 
přijatá usnesení. A to se paní 
starostka Starčevičová nesty-
dí hovořit o  transparentnosti 
naší současné radnice.

COVID A UKRAJINA

Ocenit je třeba zvládání krizo-
vých situací, zejména zajištění 
očkování seniorů proti Covidu 
ve sportovní hale. Dále pak 
péči o ukrajinské děti, kde ov-
šem zásadní roli nesehráli naši 
radní, ale občané z  o.p.s. Klá-
novice spolu.
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Petr Šafránek

Slavomír Jaroš

Klánovická spojka je pasé
Beseda s ministrem dopravy Martinem Kupkou v KD Jirny

V  úterý 6. září 2022 se v  kultur-
ním domě JIRNY uskutečnila pod 
záštitou místní organizace ODS 
beseda s ministrem dopravy Mar-
tinem Kupkou (ODS). Hlavním té-
matem byly „Jirny a doprava“. Byť 
se témata debaty točila hlavně 
kolem možných řešení dopravní-
ho přetížení Jiren, tak pro kláno-
vické občany jsem se přímo pana 
ministra zeptal na projekt, který 
se týká nás. A  z  jeho úst zaznělo 
jasné a velmi důležité sdělení, že 

„Klánovická spojka“ je jako pro-
jekt pasé. Bylo zastaveno i  pro-
jednávání EIA. Bylo to podle něj 
i z důvodů, že se ukázalo, že ji zde 
místní nechtějí a možná ji ani ne-
potřebují, byť zástupci Šestajovic 
byli trochu jiného názoru. V  tuto 
chvíli tak kraj tuto propojku vysta-
vět neplánuje.

Lze si jen přát, aby voliči vybrali 
takové zastupitele, kteří dokáží 
vzájemně spolupracovat a budou 
se dívat do budoucnosti namísto 
neustálého řešení minulosti. Vo-
lební kampaň ukazuje, že jeden 
jediný kandidující subjekt se bez 
neustálého osobního napadání 
neobejde. Snad se obejdeme 
bez něho.

žená již v minulém volebním 
období a  mající omezit vý-
stavbu bytových domů.

V  budově hotelové školy se 
podařilo instalovat bankomat 
patřící přímo bance, což je 
malý zázrak. 

Za celé čtyři roky se vůbec ni-
kam neposunulo zázemí pro 
seniory ani výstavba nové 
knihovny.

Zoufalý byl i  přístup Magist-
rátu k  rekonstrukci místních 
komunikací, dnes už je jas-
né, že odpovědný politik pan 
Hlubuček (STAN) měl zřejmě 
jinou práci.

Léta fungující a již tradiční far-
mářský trh byl po 11 letech 
jeho fungování vyštván do 
sousedních Šestajovic. Dva 
pokusy o jeho nahrazení spo-
jené s poskytnutím pozemku 
zdarma se nepodařily. 

Problematický je návrh mod-
rých zón jako řešení parkování 
u nádraží. Připomíná to vyslání 
slona na komára.

Zásadní problém, který opět 
nebyl vůbec řešen, je to, že 
Klánovice nemají žádný stra-
tegický plán rozvoje. Vše tady 
probíhá nahodile bez ohledu 
na nějakou ucelenou dlouho-
dobou koncepci.
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Tři otázky pro klánovické osobnosti
V této rubrice se ptáme klánovických osobností na tři otázky z jejich oblasti a na aktuální témata. Tentokrát 
převažovaly otázky letní, prázdninové a dovolenkové.

ONDRA BROUČEK

JARDA BROM

Letos v létě jsi s rodinou podnikl velkou cestu autem po Evropě. Už 
v minulosti jsi přitom hodně cestoval. Překvapilo Tě nyní něco?
Cestování je naše velká láska, už jsme s manželkou dvakrát objevili vše-
možné kouty Evropy, nyní poprvé s tříletým synem. Takže to bylo o hodně 
jiné, ale krásné. Cestování dá možnost vidět kromě spousty zajímavých 
míst i to, jak se žije v jiných krajích, jaké jsou zvyky, ochutnat místní jídlo. 
Letos jsme strávili skoro měsíc v Portugalsku a překvapily nás zejména 
extrémní teploty, množství požárů a ohromný boom cestovatelů, kteří spí 
v autě. Na cestě jsme ale viděli i jednu etapu Tour de France a mnoho 
dalšího zajímavého.

V  říjnu nás čeká 7. ročník Klánovického 1/2Maratonu, který tady 
s partou kamarádů pořádáš. Zůstávají trasy stejné jako minule, nebo se máme těšit na něco nového?
V oblasti organizace sportovních akcí se pohybuji už hodně let. S naší partou kamarádů 3+ je orga-
nizujeme v okolí Klánovického lesa od roku 2007 a Klánovický terénní 1/2Maraton je vždy jeho vy-
vrcholením a největší sportovní akcí v okolí. Opět budou připraveny dětské závody včetně těch pro 
nejmenší na 60 m. Součástí programu je i Klánovický Canicross – 5 km běh se psem. Hlavní závod na 
půlmaratonské trase (21,1 km) je doplněn 10km trasou a tradičně i štafetou (11+10 km). Trasa vede 
v obou částech Klánovického lesa a  je totožná jako minulé roky – snažíme se ji zachovat kvůli mož-
nosti porovnání výkonů z předchozích let. Zváni jsou všichni – začátečníci, rekreační sportovci i profíci. 
V úterý 20. 9. pořádáme proběhnutí trasy, sraz je v 18 hodin u haly a přijít může každý. Info včetně trasy 
závodu najdete na www.klanovickypulmaraton.cz.

A co ostatní závody Tři pro zdraví?
Loni jsme si po 15 sezónách (a dvou letech s Covidem – odkládáním akcí, omezeními apod.) řekli, že letos 
uspořádáme jen Klánovický 1/2Maraton. Ono taky pořádat akce ve volném čase s rodinou, zaměstnáním... 
ale uvidíme. Po sezoně máme každoročně výroční schůzi, tak se nechme překvapit:)

V Klánovicích provozujete s manželkou obchod s potravinami a ob-
čerstvovací „okénko“ na fotbalovém hřišti. Co z toho Tě nejvíc baví?
V tom nemám favorita. Za ta dlouhá léta, co podnikáme v Klánovicích, máme 
již vybudovanou stálou klientelu a sázíme na osobní přístup k zákazníkům.

Jsi známý svou péčí o sportovce. Ty sám nějaký sport děláš?
Od dětství jsem sportoval a ani teď si život bez sportu nedovedu před-
stavit. Jen se mi už výběr aktivit zmenšuje. Plavání, cyklistika a poslední 
dobou turistika jsou sporty, které provozuji.

Co bys přál Klánovicím do budoucna?
Klánovicím přeji zklidnění politické atmosféry po obecních volbách, a aby se do budoucna využil potenci-
ál moderní obce. Mám na mysli zejména oblast kultury, sportu a ostatních volnočasových aktivit.
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IVA ANTOŇŮ

V Klánovicích jsi založila gymnastický oddíl Astra Klánovice. Kolik dětí Ti 
tu dosud prošlo rukama?
Astru Klánovice jsem založila v  září 2014, ale již od ledna 2013 jsem 
děti trénovala moderní gymnastiku v rámci kroužků v klánovické školce. 
A vzhledem k tomu, že máme letos v roce 2022 již 160 registrovaných 
členů, tak počítám, že během těch 9 let působení v Klánovicích mi prošlo 
rukama přes 300 dětí.

Jak vznikla myšlenka rozšířit činnost oddílu ještě o rope skipping (závod-
ní skákání přes švihadla)?
Moderní gymnastika je krásný, ale náročný sport - jak na koordinaci, 
ohebnost, kondici, disciplínu, tak i na čas. A výsledek této práce je vidět 
až tak za dva tři roky. Jako trenér vím, že ne každý toto vše zvládne a chce 

obětovat. Vždy jsem ale chtěla vést děti k  lásce ke sportu. Jednou, když jsem připravovala tréninkový plán 
pro všechny nadšené děti, zaujalo mne na mezinárodních webech video s dovednostmi skákání přes švihadlo. 
Měla jsem jasno, že švihadlo nadchne všechny. Pak už zbývalo jen najít a absolvovat kurz skákání pro trenéry 
a myslím si, že se mi povedlo nadchnout i dospělé, kteří se dnes stali trenéry rope skippingu, i když si na začátku 
přišli jen zaskákat s vlastními dětmi.

Jaké jsou Tvoje, resp. oddílové ambice a cíle do budoucna?
Ambice a cíle do budoucna? Po dvou covidových letech mám cíl jediný, a to přivést a nadchnout další děti 
pro sport a se stávajícími členy se pravidelně účastnit soutěží, protože pro spoustu dětí je radost z medaile 
okouzlující.

DANA RADINOVÁ

Jak trávíš léto?
První polovinu července a druhou polovinu srpna trávím zpravidla ve 
školce. V prvním měsíci máme totiž prázdninový provoz a v tom dru-
hém už se zase pomalu chystáme na nový školní rok. O dovolené je 
pro mě zásadní klid a ticho, které jsou ve školním roce tak vzácné. Re-
lax je pro mě proto zahrada a péče o ni, miluji květiny. Další část dovo-
lené ráda trávím aktivně s rodinou. Máme rádi pěší túry, cykloturistiku 
a přírodu, kde si nejvíce odpočinu a naberu síly na další školní rok.

Co nového ve školce děti čeká?
Každý si pod pojmem „nové“ představíme něco jiného... U  nás ve 
školce provází děti každý rok jiné zvířátko našeho patrona barona Ge-
rharda. Letos to bude pejsek Áronek, se kterým budou děti objevovat krásu našeho domova i okolních 
států. K těmto tématům se vážou i akce a různé programy nejen pro děti, ale i pro celé rodiny, a to je každý 
rok trochu jiné, nové. Pokud jde o materiální vybavení naší školky, myslím si, že je celkově nadstandardní. 
Každý rok doplňujeme nové didaktické pomůcky, hračky, vybavení přírodních i vnitřních učeben nebo 
prvky herní zahrady. Také v oblasti personálního obsazení školky máme několik změn, v neposlední řadě 
proto, že nám odešly tři členky týmu na mateřskou dovolenou. Prvního září tedy děti i rodiče přivítá tým 
malinko pozměněný, nový.

Z naší školky už je skoro kolos. Máš ještě čas na samotnou práci s dětmi nebo „jenom“ řediteluješ?
Při kapacitě 155 dětí a 29 zaměstnanců je ředitelského úřadování opravdu hodně, ale dvě dopoledne 
v týdnu mám vyhrazená pro děti ze třídy Soviček. Práce s dětmi je pro mě jistý druh odpočinku a já si ji 
velmi užívám.
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MICHAL FUCHS

Kvalita našeho fotbalového trávníku je pověstná široko daleko. Jak 
se Ti to, navíc takhle blízko lesa, daří? Mělo letošní sucho na kvalitu 
trávníku vliv?
Udržet trávník v  našich podmínkách je opravdu časově a  finančně 
náročné. Pravidelné sekání, vertikutace, provzdušňování, kropení, 
hnojení, postřiky, propískování, servisní práce závlahy atd. stojí klub 
opravdu hodně peněz. To nepočítám práci. Trávník je v každodenní 
permanenci, takže nějaký pronájem jiným subjektům se po zkušenosti 
z minulých let opravdu nevyplatí. Tráva nemá čas na regeneraci. Blíz-
kost lesa se samozřejmě projevuje – mechy se rozšiřují rychle a všude. 
Letos jako loni byla díky horkům práce ještě náročnější. Buď nekropit 
a tráva se spálí, nebo kropit a zase je tu nebezpečí plísně a nežádoucí 
trávy lipnice. Začátkem srpna nám trávu plíseň napadla, naštěstí jsem 
ji celkem včas podchytil a rychlým zahnojením a následným postřikem 
zastavil (navíc 18.000,- Kč). Tři dny jsem plísní spálená místa ručně vy-
hrabával a zasel novou trávu. Takže zatím spokojenost.

Každý rok pořádáte v Klánovicích fotbalové soustředění pro vlastní mládežnické oddíly. Kolik budoucích 
Ronaldů jsi tu letos měl?
Letos jsme opět zvolili soustředění v našem areálu, kde jsme využili plně všechna sportoviště i sousední 
bazén k regeneraci (tím moc děkuji za vstřícnost a skvělou spolupráci s provozovateli koupaliště). Zúčast-
nilo se celkem 70 dětí v kategoriích miníků, přípravek, žáků a dorostu. O děti se staral tým patnácti trenérů, 
zdravotníka a „členů provozního zajištění“. Ještě jednou moc děkuji všem za skvělou práci v době čerpání 
dovolených. Podle ohlasů trenérů, rodičů a hlavně dětí se soustředění opravdu povedlo!

Jsou loňské a letošní výborné výsledky klánovického dospělého „A“ týmu motivací pro žáky a dorosten-
ce? Nebo se zhlížejí jenom ve Spartě, Bayernu a Barceloně?
Výsledky týmu mužů jsou určitě motivací pro ostatní. Vždyť už od loňské sezony pravidelně s „áčkem“ tré-
novali tři, čtyři v té době mladší (!) dorostenci, kteří pak za muže v některých zápasech i nastupovali. V le-
tošní sezoně už tři dorostenci pravidelně s muži nastupují v zápasech. V sezoně 2022/2023 máme v sou-
těžích obsazeny všechny kategorie, i když od starších žáků dál je to početně limitní. Proto je potřeba, aby 
si kluci a hlavně rodiče uvědomili, že se jedná o kolektivní sport a v den zápasu neplánovali jiný program 
(oslavy, výlety, babičky atd.). V případě neodehrání utkání je kontumace, nemalá pokuta, otrávení trenéři, 
funkcionáři a hlavně zbytek týmu.

JINDRA LUKÁŠ

Jak jsi spokojen s letošním ročníkem Memoriálu Rudolfa Utěšila?
Letošní ročník byl zatím nejúspěšnější ze všech. Rozdali jsme 132 star-
tovních čísel a celkem se fyzicky zúčastnilo 178 vozidel.

Setkání a jízdu historických vozidel pořádáš v Klánovicích už dlouho. 
Pokolikáté to bylo letos?
Setkání u Klánovického kostelíčka proběhlo počtvrté a předtím bylo 
18 ročníků „kolem Vidrholce“. Takže celkem 22 setkání historických vo-
zidel a z toho jsem 16 roků dělal ředitele této akce.

Co bys přál Klánovicím do budoucna?
To je úplně jednoduché. Přál bych jim schopného starostu.
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KATEŘINA KROUPOVÁ

V  klánovické škole učíš výtvarnou výchovu a  vedeš umělecky za-
měřené kroužky. Jaké jsou současné děti v porovnání s „bezmobi-
lovou“ generací?
To jako učitelka posledních pěti let těžko posoudím. Učím gene-
raci mobilním telefonem podpořenou. Záměrně užívám toto slo-
vo, protože ve výuce i volnočasových aktivitách mobil jako přístup 
k internetu skutečně podporou může být. Z pohledu učitele VV je 
to i výtvarný svět, který nabízí vše možné – od galerií celého světa 
přes nekonečno předloh až po domácí pokusy poprat se s uměním 
a všemožnými výtvarnými technikami. Časová dotace hodin VV by 
v  žádném případě nemohla obsáhnout tolik zpracovaných témat, 
možností a účinné motivace k tvorbě. Mnoho dětí se kresbě věnuje 
doma. Zkouší. Neviděny. To jejich kresbu formuje, posouvá. Když 
se mi pochlubí, mám radost. Zbavují se studu a divně uloženého 

bloku, že kreslit neumí. To je hloupost. Kreslit umí každý. Ráda je podporuji v  tom, co považují za 
svou jistotu. Snažím se pak rozlévat jejich pozornost na jiná témata, zvyšovat sebedůvěru, zkoušet 
nové, důvěřovat vlastní invenci. Baví mě naše společné křížení optik a možností. Estetika se mění. To 
je přirozené. Ráda nelpím na té své. Vedeme dialog v čarách a plochách, barvách, náladách, snahách 
o dokonalost... Máme všichni štěstí, že na ZŠ v Klánovicích je nám tato umělecká svoboda dovolena. 
Tak se pokouším žákům oblit Minecraft a hrotit Manga. Výtvarka by měla být relax. Doufám, že ho žáci 
se mnou mají.

Od loňského roku jsi součástí týmu KC Beseda. Jaká je tam Tvoje role?
Souhra týmu KC BESEDA je základem jejího fungování. Každý máme něco (rozuměj – na starost). Je 
potřeba uvést, že skeletem je Jana Pexová. Vazivem Kristian Flek. My ostatní snad fungujícím sval-
stvem. Osobně mám na starost především produkce divadelní pro mateřské a základní školy. Covi-
dové období nám situaci velmi ztěžovalo. Děkujeme MŠ V Žáčku, že nás navštěvovala, protože sama 
obsadila sál. To byla radost, že něco vůbec můžeme. Dnes se těšíme, že bez omezení nabídneme sál 
i menším kolektivům. Spojovat je vždy výzvou. Možnosti nové komunikace mezi vzdělávacími institu-
cemi je potřeba pěstovat. Ať se baví, a ať se baví... U nás je to možné. Bylo by fajn, kdyby v KC BESEDĚ 
mohla vzniknout platforma pro společnou komunikaci všech blízkých škol. Prostor pro výměnu názorů, 
skepsí, plánů, radostí. Propojit blízké ve stejném úkolu. Se supervizí odborníka. To by se mi líbilo. Chci 
na tom pracovat.

A co Tvoje vlastní umělecká dráha?
Moje umělecká dráha? Haj hou. To je právě to, co mám! Devítiletá dcera. Celý druhý stupeň učím 
na zdejší ZŠ výtvarnou a dramatickou výchovu. Vedu divadelní kroužek. Připravuji soukromě žáky na 
přijímací zkoušky výtvarných škol. Stoupající tendence kariéry v divadle, filmu a komerční sféře jsem 
dávno stopla. Občas si k  tomu odběhnu, abych neztratila návaznost a potkala se se svými blízkými. 
Ze všeho jsem si nechala jen scénografickou práci pro svůj oblíbený FOK – Symfonický orchestr hl. m. 
Prahy a sídlo v Obecním domě. Co jsem potkala, snažím se vetknout do výuky, snažím se to žákům 
nabídnout. Prošla jsem režií, scénickým i kostýmním výtvarnictvím. Mnohé tou výtvarkou začíná. To je 
teď má umělecká dráha. Teď jsem pro své žáky. A baví mě to. Mám je ráda. Jednomu půjčit lepší tuž-
ku, druhému podat jinou předlohu, třetího pobízet v barvách, čtvrtému dovolit návštěvu WC, pátému 
hudbu do uší, šestému psa na mobilu, sedmému spolupráci se sousedem v lavici, osmému svačinu, 
devátému Manga, desátému džbán pro cvičnou kresbu, jedenáctému sušenku .... dětí je 30 v jedné 
třídě.... Je to dnes mnohdy téměř individuální výuka. Tak vlastně zde mohu komparovat. Učila jsem 
kdysi jeden rok na ZŠ v Praze 5. To bylo ještě bez mobilů. Určitě jednodušší. Pro učitele. Jednosměrný 
tah. Něco zadávám. Žáci pracují. Hodnotím. Hotovo. Střih. Dnešek. Je to obtížnější. O dost jiné. Ale 
ráda té svobodě vyhovím, ráda ji pěstuji. Tohle mě baví. Systém musí reagovat na posun. Systém by ho 
měl umět předejít. No a než se to stane, budu mít ráda žáky, umění, odskakovat k malířskému stojanu, 
spisbě a životu vůbec. A ta moje jiná umělecká dráha? Tiše. Něco se pomalu chystá...
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Klánovice se baví
První zářijový pátek jsme Přímské náměstí oblékli do modré. V rámci společensko-zábavního odpoledne 
a večera si, jak pevně věříme, na své přišli úplně všichni. Po technické přípravě Slávka Jaroše a Honzy 
Hrubého si menší děti pod dohledem Karla Louckého a Petra Naidra zaskákaly na skákacích hradech, 
zasoutěžily s Andy, Viki a Alex Polákovými a od Zdeňky Vorlíčkové si mohly nechat namalovat nějaký 
hezký motiv na obličej. Větší holky a dospělé ženy se zase s Kristýnou Erben naučily vyrábět šperky 
z květin. A kdo chtěl, mohl si za pomoci Pepy Vokouna, Kuby Erbena a virtuální reality prohlédnout, 
jak Klánovice vypadaly před sto lety. Bohatý výběr občerstvení měl pod palcem Standa Sikora a jeho 
Bazar tým, který perfektně doplňovala Oxana Gustus. A hudba? Skupiny Bengas, Ventil SK a Medvěd 
009 předvedly svá umění v plné kráse – taková hudební kvalita naživo v Klánovicích hodně dlouho 
nebyla! Díky Vám, muzikanti! Máme radost, že se s námi lidé na Přímáku dobře bavili. Přesně to bylo 
totiž naším cílem. Největší pochvalou pro všechny organizátory pak byla přání návštěvníků, abychom 
„Modrý festival“ uspořádali za rok znovu. Sice to nebylo v plánu, ale nikdy neříkej nikdy! Nasadili jste 
nám modrého brouka do hlavy.
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Komunitní energetika. Co to je?
Ceny energií letí nahoru a většina lidí se dívá do budoucna s obavami. Instalace fotovoltaických pan-
elů na střechy nebo náhrada plynového kotle tepelným čerpadlem je dnes už v podstatě standardem 
moderního bydlení. Jenže to problém řeší jen z části. Pokud chceme situaci řešit skutečně efektivně 
a dostáhnout podstatných úspor, musíme najít nová a přelomová řešení. Jednou z cest je komunitní 
energetika.

V poslední době sice termín komunitní energetika používá kdekdo, ne každý však ví, co si pod tímto 
pojmem představit. Copak může malá obec nebo městská část pro své občany ovlivnit ceny energií? 
Není to celé nějaký humbuk? Pojďme si k tomuto tématu říct pár slov.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
KOMUNITNÍ ENERGETIKY? 

V komunitní energetice jde, struč-
ně řečeno, o dobrovolné zapojení 
lidí a  veřejných subjektů z  jedné 
nebo několika blízkých obcí do 
projektů, jejichž cílem není jen 
levná a  k  přírodě šetrná výroba 
elektřiny nebo bioplynu například 
z  přírodního odpadu. Mnohem 
důležitější je chytré řízení spotře-
by a  akumulace energie v  reál-
ném čase, aby výroba a spotřeba 
energie byly v souladu. Něco, co 
na úrovni republiky dělá Česká 
energetická přenosová soustava 
(ČEPS). Jde totiž o to, že flexibilita 

neboli řízení výroby, akumulace 
a spotřeby energie začíná mít vět-
ší hodnotu než samotná komodi-
ta, tedy elektřina. 

Bateriová úložiště, tepelná čer-
padla, elektromobily, klimatizace, 
ale i obyčejný bojler mohou ener-
gii nejen spotřebovávat, ale mo-
hou i vydělávat peníze. Baterie či 
elektromobily například tím, že se 
v případě potřeby budou vybíjet 
zpátky. Tepelné čerpadlo a bojler 
zase mohou posunout spotřebu 
energie v čase třeba v závislos-
ti na meteorologických datech 
a potřebách sítě.
A většího efektu lze dosáhnout 

společně než každý jednotlivě. 
Předpokladem je samozřejmě ko-
ordinovaný postup a výběr vhod-
ného technického řešení.  Mnozí 
z vás teď zvažují nebo investují do 
nového zdroje pro vytápění a in-
stalují fotovoltaiky s cílem vlastní 
soběstačnosti, která je však zá-
vislá na individuálním životním 
rytmu. Vaše přebytky by přitom 
mohla spotřebovat např. ško-
la nebo jiný dům ve vaší obci. 
V souhrnu lze říct, že ve fungující 
komunitní energetice zůstane víc 
elektřiny uvnitř obce a sníží se tak 
nároky na zatížení nadřazené sítě 
a s tím spojené náklady.

zdroj: https://energiegemeinschaften.gv.at/energiegemeinschaften-in-oesterreich/
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Ferdinand Polák a František Vašek

JAK JE TO S LEGISLATIVOU?

Zatímco např. v  Rakousku, Ně-
mecku a Holandsku už potřebná 
legislativa pro rozvoj komunitní 
energetiky (tedy na úrovni níz-
kého napětí) existuje, v  České 
republice se teprve rodí. V  nej-
bližších letech bude muset naše 
země reagovat na schválené 
směrnice EU v  této oblasti, ze-
jména na směrnici EU 2018/2001/
EU "Renewable Energy Directive 
II". Měla by být transponována 
do novely energetického zákona, 
na které již Ministerstvo průmyslu 
a obchodu pracuje. Dále je třeba 
jako součást transformace ener-
getiky do roku 2030 zmínit stra-
tegický dokument Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ) o  bu-
doucím modelu trhu s elektřinou 

– https://www.eru.cz/sites/default/
files/obsah/prilohy/navrhkon-
cepceitsvkp.pdf. Od 1.  1.  2023 
by u  nás měla, jako jakási první 
legislativní vlaštovka v této oblas-
ti, platit vyhláška upravující pravi-
dla pro komunitní sdílení energie 
v bytových domech.

JSOU S TÍM NĚKDE PRAKTICKÉ 
ZKUŠENOSTI?

Na úrovni vysokého napětí (v prů-
myslu) už i v České republice po-
dobné principy fungují od 1. 1. 
2021. Na úrovni nízkého napětí 
se zatím musíme učit v  zahraničí, 
kde jsou již v  provozu komuni-
ty na úrovni domů a  obcí, které 
šetří desítky procent nákladů za 
distribuci a  vydělávají na aktiv-
ním zapojení do energetiky, což 
pomáhá snížit celkové náklady 

na energie. V České republice je 
průkopníkem takového uvažová-
ní např. vznikající brněnská měst-
ská část Chytré Líchy nebo obce 
Kněžice, Hostětín či Litultovice.

LZE TOTO APLIKOVAT I  V  KLÁ-
NOVICÍCH?

Samozřejmě lze. Časem to bude 
pravděpodobně běžná věc ve 

většině měst a  obcí. Čím dříve 
v  Klánovicích začneme, tím lépe. 
Bude potřeba sledovat vývoj 
výše zmíněné legislativy a tržních 
možností a  být připraven pružně 
a rychle reagovat. Začít s příprav-
nými pracemi můžeme ale už teď. 
Zvláště proto, že už teď startují 
pilotní projekty, do kterých se 
mohou zapojit i  stávající objekty 
a celé obce. Pokud se chceme za-
pojit i  my, bude potřeba zmapo-
vat celý místní potenciál.

JAKÉ LZE OČEKÁVAT REÁLNÉ ÚSPORY A KDY?

V horizontu osmi let, tedy do roku 2030, lze předpokládat snížení 
celkových nákladů na veškeré energie a paliva pro vytápění, ohřev 
vody, přímou spotřebu a mobilitu okolo 30%.

V PŘÍPADĚ KLÁNOVIC BY TEDY MOHLO JÍT O:

• celkové snížení ročních nákladů na ener-
gie a paliva ze současných zhruba 150 
mil. Kč na přibližně 100 milionů Kč, 

• snížení uhlíkové stopy 2 tis. tun CO2 ekv, 

• významné snížení závislosti  
na centrálních zdrojích, 

• ochranu proti volatilitě cen na trhu.

OPRAVA
V  posledním vydání KLÁNovin bylo uvedeno v  článku „Aktuální stav plánovaných staveb v  okolí“ 
nepřesně, že investorem komunikace 1/12, která bude spojovat Úvaly s Pražským okruhem, je hlavní 
město Praha. Ve skutečnosti je investorem stát prostřednictvím ŘSD a hlavní město Praha zajišťuje in-
vestici do tzv. zelených pásů, které se týkají především stavby 511 Pražského okruhu a  části stavby 
zmíněné komunikace 1/12. Za chybu se omlouváme.
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BĚŽNÝ PROVOZ

Většina přijatých usnesení rady 
se týká běžného obecního provo-
zu. Musí fungovat nejen samotný 
Úřad, ale zejména jeho příspěv-
kové organizace, tedy základní 
a  mateřská škola. Běžné úkoly, 
jako je údržba veřejných prostran-
ství nebo drobné opravy budov, je 
třeba řešit průběžně; porouchaný 
kotel se prostě musí opravit nebo 
vyměnit. Zabývejme se nadále jen 
tím, co překračuje běžný provoz.

KDE SE MINULÉ A  SOUČASNÉ 
VEDENÍ NELIŠÍ

Pro začátek je možné vyjmenovat 
věci, ve kterých se od sebe „minu-
lé“ a  „současné“ vedení (dále už 
bez uvozovek) nijak neliší. Je to 
jednak soustavná péče o  provoz 
školy a mateřské školy a také trva-
lá podpora klánovických hasičů. 
Též programy na průběžnou pod-
poru sportu a dalších volnočaso-
vých aktivit. Také v sociální oblasti, 
včetně podpory seniorů, bychom 
těžko hledali rozdíly. Jak minulá, 
tak současná rada například pod-
pořila sportovní aktivity seniorů 
dotací vstupenek na koupaliště 
a není rozdíl ani v podpoře služeb 
poskytovaných neratovickou Cha-
ritou. Jak minulé, tak i  současné 
vedení bylo jednotné v postojích 
ke změnám územně plánovací 
dokumentace, kam spadá i otáz-
ka tzv. Klánovické spojky. Jak 
minulá, tak i současná rada v pod-
statě respektovala stanoviska ko-
mise výstavby.

Obě vedení se také zasloužila 
o  výstavbu nových fotbalových 
kabin. Minulé vedené projekt 
vymyslelo, odborně připravilo, 
zajistilo k  němu stavební po-
volení a  první část financování. 
Současná rada nejprve nechala 
původní projekt upravit, zajistila 
druhou část financí (několik mili-
onů ale ještě bude třeba sehnat), 
následně vysoutěžila zhotovitele 
a  dovedla akci blízko kolauda-
ce (předpoklad říjen-listopad 
2022).

ROZDÍLY 

V čem se minulé a současné ve-
dení liší, jsou výsledky zejména 
v  oblasti stavebního a  urbanis-
tického rozvoje samotné měst-
ské části a v oblasti dopravy.

Porovnání „minulého“ a „současného“ vedení Klánovic
strohou objektivní optikou přijatých usnesení

Z  veřejných výstupů koaličních zastupitelů lze vycítit určité zaujetí chybami „předchozího vedení MČ“. 
Výslovný odkaz na „minulé vedení“ se dostal dokonce do formulací několika usnesení rady, což je velmi 
neobvyklé. V  usneseních z  předchozích volebních období bychom každopádně něco takového hledali 
marně.
Nejobjektivnějším měřítkem výstupů vedení obce, tedy jak zastupitelstva, tak i jím podporované rady, jsou 
přijatá usnesení. Jiným způsobem totiž městská část přijímat rozhodnutí ani nemůže. Zkusme tedy vyjít 
z těchto usnesení, abychom o práce radnice získali co objektivnější obraz.

„Minulé vedení“ je nejčastěji 
spojováno s  osobou starosty 
Ferdinanda Poláka (ODS), pří-
padně jeho zástupkyně Jany 
Martinové (dříve SPK, nyní 
KLIK 22), kteří stáli v čele Klá-
novic po dobu necelých 22 
měsíců.

„Současné vedené“ v  čele se 
starostkou Zorkou Starčevičo-
vou (dříve Čas na změnu, nyní 
Čas na Klánovice) řídí naši MČ 
k dnešnímu dni již přes 46 mě-
síců.

Minulé vedení zmodernizova-
lo budovu Úřadu, rozšířilo zá-
kladní školu i  mateřskou školu 
– a  to, včetně zajištění financo-
vání (celkem okolo 80 mil. Kč). 
V  oblasti sportu vybudovalo 
kurt na plážový volejbal, fitpark 
v  Medinské a  dětské hřiště na 
Nepasickém náměstí. Připravi-
lo projekt, financování a  doda-
vatele víceúčelového hřiště ve 
Vodojemské, který současné ve-
dení prakticky zrušilo rozhodnu-
tím zastupitelstva v červnu 2019 
z  údajného důvodu nesouhlasu 
sousedů, který byl doručen pou-
hý den předtím, jak je zřejmé 
z příslušného usnesení rady.

Velký rozdíl je v přístupu k opra-
vám komunikací. Usnesení při-
jatá minulým vedením dávají 
za uvedené necelé dva roky 
v  součtu přes 13 mil. Kč na 
opravy klánovických komunika-
cí a  2,3 mil. Kč na opravu cyk-
lotrasy. Současná rada opravy 
místních komunikací řešila vět-
šinou jen jako „opravy výtluků“ 
v  řádu několika desetitisíců Kč, 
nově vyasfaltovala pouze část 
lesní cesty k Úvalům.

V  oblasti dopravy lze součas-
nému vedení vytknout zjevnou 
nekoncepčnost. Zatímco minulé 
vedení připomínkovalo magis-
trátní návrhy týkající se parko-
vání požadavkem jednotného 
celopražského systému, nové 
vedení postupovalo poněkud 
chaoticky. Nejprve v  květnu 
2019 bez domluvy se soused-
ním Újezdem nejprve schválilo 
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podání žádosti o  zřízení parko-
vacích zón na polovině území 
Klánovic, o  rok a  půl později, 
v únoru 2021, si pak rada objed-
nala studii dopravních režimů. 
Jako by dopravní režimy a  par-
kovací zóny byly nějaké odlišné 
světy. Podobně neúspěšně do-
padl zkušební provoz tzv. školní 
ulice, kdy možná dobrá myšlen-
ka byla zničena chaotickou a ne-
připravenou realizací.

Dalším rozdílem byl přístup 
k  farmářským trhům. Minulé ve-
dení i přes komplikovanou situa-
ci v době přístavby základní ško-
ly našlo cestu, jak zde farmářské 
trhy udržet (usnesení schvalující 
přesun ze školního dvora na par-
koviště u haly). Současné vedení 
smlouvu s  provozovatelem trhů 
naopak ukončilo a ani přes opa-
kované pokusy nového nenašlo. 
Trhy tak v  Klánovicích po více 
než deseti letech skončily.

Rozdílné přístupy jsou i ve zdán-
livých drobnostech. Minulé ve-
dení souhlasilo s  poskytnutím 
tzv. indispozičního volna pro 
zaměstnance úřadu. Současné 
vedení nejprve odsouhlasilo pro 
zaměstnance pružnou pracovní 
dobu, aby ji po devíti měsících 
zase zrušilo. Kuriozitou je zadání 
„auditu na činnost tajemníka za 
roky 2018 a 2019“ v lednu 2020, 
když rada s  tajemníkem spolu-
pracovala po celý rok 2019. Po-
kud jde o finanční hospodaření, 
současné vedení zvýšilo daň 
z  nemovitých věcí, aniž by tyto 
peníze občanům nějakým vidi-
telným způsobem vrátila.

Karel Loucký

SHODA NEBO MALÉ ROZDÍLY

péče o seniory

stavba nových fotbalových kabin (35-40 mil. Kč)

podpora hasičů

nesouhlas s Klánovickou spojkou

provozní podpora kultury a sportu

běžný provoz MŠ a ZŠ

ROZDÍLNÝ PŘÍSTUP A VÝSLEDKY

MINULÉ VEDENÍ 
(2017-2018)

SOUČASNÉ VEDENÍ 
(2018-2022)

systematické opravy 
místních komunikací 

(celkem cca za 13 mil Kč)

připravený projekt 
multifunkčního hřiště

podpora farmářských trhů

zrekonstruovaná budova 
úřadu včetně klimatizace 

a vybavení kanceláří

zrušení projektu 
multifunkčního hřiště

zrušení farmářských trhů

navýšení daně z nemovitosti 
(ročně cca 3 mil. Kč) 

"rozpuštěné" na běžný 
provoz úřadu

ad hoc opravy výtluků 
(několik zakázek v cenách 

v řádu desetitisíců Kč)

DOKONČENÉ VĚTŠÍ STAVBY

MINULÉ VEDENÍ 
(2017-2018)

SOUČASNÉ VEDENÍ 
(2018-2022)

přístavba školy (cca 65 mil. Kč)

přístavba školky (cca 13 mil. Kč)

nový fitpark v Medinské ulici

nové dětské hřiště na 
Nepasickém náměstí

nové hřiště na plážový volejbal

0

0

0

0

0
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Poslední předprázdninové jednání zastupitelstva Klánovic se uskutečnilo 21. června. Přinášíme z  něj 
nejdůležitější informace.

SCHVÁLENÍ HOSPODAŘENÍ ZŠ A MŠ

Zastupitelstvo schválilo hospodaření základní 
i mateřské školy za rok 2021 a u obou škol také 
rozdělení zisku z doplňkové činnosti. Zastupitel 
Polák (ODS) se přítomné ředitelky ZŠ Štěpánky 
Rajové zeptal, zda souhlasí s  navrženým rozdě-
lením, jehož součástí je nulový příspěvek do 
fondu odměn pro zaměstnance, zda se neobává 
jejich odchodu a zhoršení personální situace ve 
škole. Paní ředitelka odpověděla, že finančních 
prostředků na platy zaměstnanců má dostatek.

Klánovický les.
Sedmá připomínka požaduje v Klánovickém lese 
upřednostnit biologickou, ekologickou, envi-
ronmentální a krajinnou hodnotu lesa před důra-
zem na jeho rekreační potenciál.

Poslední připomínka se týká Přímského náměstí, kde 
návrh MP počítá se změnou využití oproti součas-
nému stavu. Nyní je zde většina plochy vedena jako 
všeobecně smíšená, tedy určená k možné výstavbě. 
Návrh MP počítá s tím, že by zde vznikl park. S ohle-
dem na to, že většina předmětného území je soukro-
mým majetkem, nepovažuje většina zastupitelů za 
možné takto administrativně změnit charakter území, 
a tím podstatně zasáhnout do práv vlastníků pozem-
ků způsobem, který nemá daleko k vyvlastnění.PŘIPOMÍNKY K METROPOLITNÍMU PLÁNU

Zastupitelstvo projednalo navržené připomínky 
Klánovic k návrhu Metropolitního plánu a osm jich 
schválilo. 

První se týkala plochy mezi Klánovicemi a dálnicí 
D11, se kterou MP počítá jako s  rozvojovou plo-
chou (změna číslo 413/379/2035) určenou k  zá-
stavbě. Klánovice požadují zakotvit tuto plochu 
jako nezastavitelnou.
Druhá připomínka požaduje do podmínek výstav-
by na rozvojové ploše západně od Slavětínské 
(číslo 415/379/4020 (06) 35 – 20) doplnit mj. pod-
mínku dostatečného počtu míst v  místních ško-
lách a školkách a existenci obslužných komunikací 
mimo Slavětínskou ulici. Rozvojové plány nesmějí 
vést k  přetížení infrastruktury, jak ukazují špatné 
zkušenosti z mnoha jiných míst.
Třetí připomínka požaduje na stejné ploše, ke kte-
ré se vztahuje připomínka první, před případnou 
výstavbou vypracování regulačního plánu nebo 
územní studie.
Ve čtvrté připomínce naše MČ požaduje stanovit 
v  lokalitě 379 (Klánovice) jednotnou hladinu ma-
ximální podlažnosti 2 NP (dvě nadzemní podlaží).
V  páté schválené připomínce požaduje zastupi-
telstvo pro celou lokalitu 379 (Klánovice) stanovit 
tyto podmínky nové výstavby: dostatek míst ve 
školkách a školách, zákaz výstavby bytových domů, 
velikost pozemku nejméně 800 m2, neméně 60 % 
plochy pozemku musí tvořit zeleň.
Šestá připomínka požaduje stanovit vymezení 
plochy určené pro vysokorychlostní trať mimo  

POČET ZASTUPITELŮ NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 
2022 – 2026

U tohoto bodu proběhla velmi živá diskuse, ve 
které část zastupitelstva (Starčevičová, Maiello, 
Soukup) kvůli snížení finančních nákladů prosa-
zovala snížení počtu zastupitelů ze současných 
patnácti na devět, což by znamenalo vyloučení 
možnosti ustanovení Rady městské části a prak-
ticky veškeré její pravomoci by převzal starosta. 
Druhá část zastupitelstva (Polák, Šafránek, Kolo-
vrátková, Gotthardt, Bek) naopak požadovala za-
chování současného modelu, přičemž hlavním 
důvodem byla transparentnost (Rada MČ musí 
zveřejňovat svá usnesení/rozhodnutí, zatímco 
samostatně „vládnoucí“ starosta nikoliv).
Bývalý starosta Polák uvedl své velmi dobré zku-
šenosti s  modelem, kdy může vzniknout Rada 
MČ, protože při dobré spolupráci v radě je mož-
né docílit mnohem lepších a  kvalitnějších vý-
sledků v  řízení městské části. Současná starost-
ka a bývalý starosta Soukup naopak prosazovali 
neexistenci rady a vládnutí samotného starosty.

V hlasování nakonec zvítězila varianta zachování 
současného modelu patnáctičlenného zastupi-
telstva, která umožňuje vznik Rady MČ, tak jak to 
v Klánovicích funguje nepřetržitě od roku 2010. 
Tuto variantu podpořil celý zastupitelský klub 
ODS a dále koaliční zastupitelé Bek a Gabriel.

Informace z jednání zastupitelstva



17

Celý průběh voleb se řídí záko-
nem č. 491/2001 Sb., o  volbách 
do zastupitelstev obcí. Hlasovací 
lístek obsahuje název volební stra-
ny a seznam jejích kandidátů. Před 
názvem volební strany a právě tak 
před jménem každého kandidáta 
je rámeček. Svou volbu vyjádříte 
zaškrtnutím příslušného rámečku 
křížkem. 

Jsou tyto možnosti:

a) Označit křížkem pouze volební 
stranu, a  to jen jednu (pokud by 
takto bylo označeno více voleb-
ních stran, byl by hlasovací lístek 
neplatný). Váš hlas tím dostává 
každý kandidát této volební stra-
ny (a  celá strana tak dostala pat-
náct hlasů, které pak vstupují do 
přidělování mandátů, viz níže).

b) Označit křížkem konkrétního 
kandidáta z  libovolné volební 
strany či z  více volebních stran, 
přičemž celkově nesmí být takto 

označeno víc než 15 kandidátů 
(tj. počet členů klánovického 
zastupitelstva); označení většího 
počtu by způsobilo neplatnost 
hlasovacího lístku. Váš hlas tím 
dostává označený kandidát 
a každý tento hlas se pak započítá 
při přidělování mandátů straně, 
na jejíž kandidátce je uveden.

c) Kombinace obou způsobů: 
označit křížkem jednotlivé 
kandidáty a  zároveň označit 
celou volební stranu. V  takovém 
případě dostává Váš hlas každý 
označený kandidát, a  pokud jich 
je označeno méně než 15, zbytek 
do 15 se připíše kandidátům 
označené volební strany v pořadí, 
jak jsou uvedeni na kandidátce.

Jak se pak Váš hlas uplatní?

Každý hlas odevzdaný pro konk-
rétního kandidáta je jedním 
hlasem pro volební stranu, za 
kterou kandiduje. Všechny hlasy Karel Loucký

odevzdané pro volební stranu 
kterýmkoli z  výše uvedených 
způsobů se pak sečtou a  z  to-
hoto součtu Český statistický 
úřad vypočítá počty mandátů, 
které daná volební strana získa-
la (způsob výpočtu respektuje 
počty odevzdaných hlasů, není 
to ale přímá úměra). Mandáty se 
pak přidělí podle tohoto výpoč-
tu kandidátům podle pořadí 
uvedeného na kandidátce. Toto 
pořadí se změní pouze v případě, 
že některý z  kandidátů konkrét-
ní volební strany získá nejméně 
o 10 % hlasů více, než je průměr 
pro danou volební stranu. Pak se 
posune při obsazování mandátů 
před kandidáty, kteří takového 
zisku hlasů nedosáhli.

Jak volit v Klánovicích aneb Co se stane s Vašimi hlasy
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Trápí mě přemnožení divočáci a špatný stav lesních cest
rozhovor se Zdeňkou Vorlíčkovou 

Zdeni, léto a  čas dovolených je 
skoro za námi, prozradíš, jak sis ho 
užila?

Jak to tak bývá každý rok, i  letos 
mi přišlo, že prázdniny utekly jako 
voda. Holky sice byly na táboře a na 
příměstském táboře, ale i tak, je to 
stále stejný kolotoč. Vymyslet co 
uvařit, poté to nakoupit, a vymyslet, 
co budu vařit další den. Na začátku 
července jsme měli strach, že bude 
léto, jak si ho pamatujeme z dětství 
(zima), a  tak jsme si objednali last 
minute do Španělska, abychom se 
ohřáli. Ovšem, to jsme ještě netuši-
li, že nakonec v Čechách bude tep-
leji než ve Španělsku.

V  Klánovicích žiješ skoro dvacet 
let. Proč ses rozhodla žít právě tady 
a jak se Ti tu žije?

Když jsme jeli na svou první návště-
vu Klánovic z Újezda nad Lesy přes 

železniční trať, měli jsme s  man-
želem pocit, že jsme vjeli do kou-
zelného kraje. Byli jsme ohromeni 
tím, jak silnici lemují statné stromy, 
které poskytují stín, historické vily, 
které nikdy nevyřknou svůj příběh. 
Přidanou hodnotou byl les v  blíz-
kosti domu, který se nabízel jako 
možnost pro venčení našeho, teh-
dy ročního psa. V  Klánovicích se 
nám žije krásně.

Klánovice jsou obklopeny lesy a Ty 
jsi vystudovala na vysoké škole 
obor lesního inženýrství. Ovlivni-
ly Klánovice Tvůj výběr studijního 
oboru?

Rozhodně ano. Byl to ten hlavní dů-
vod. Ta „hmatatelnost“ lesa. Má vize 
byla vystudovat lesní inženýrství 
a dát náš les do pořádku. A nejen 
les. Trápí mě přemnožení divočáci. 
Čísla hovoří jasně. Celou Evropu 
trápí přemnožená prasata, těžko 
můžeme říci, že se to Klánovické-
ho lesa netýká. K  útokům dochází 
čím dál častěji, jen se o nich většina 
z lidí nezmiňuje. Nemá potřebu se 

s tím svěřovat veřejnosti, což chápu. 
Kolikrát, když se zmíním, resp. upo-
zorním pejskaře na výskyt prasat 
v konkrétních místech, se mi dosta-
ne komentáře typu – jak mohu být 
překvapená, že jsou v lese prasata, 
když tam prasata patří atd. atd.

Vím o Tobě, že jsi velká milovnice 
psů. Zdálo by se, že na procházky 
se psem jsou lesy okolo Klánovic 
jako stvořené. Ale je tomu opravdu 
tak? Zejména v poslední době byly 
mnohokrát zmiňovány střety s  di-
vokými prasaty, u  kterých přítom-
nost psa většinou hrála roli. Jakou 
zkušenost máš Ty? 

Jak si již zmínil, v Klánovicích žiji už 
skoro dvacet let. Již s prvním ridge-
backem jsme měli „tu čest“ setkání 
s divočákem na vlastní kůži. Bohužel 
se mu nevyplatila jeho zvědavost 
a bachyně mu vytrhla kus svalu na 
zadku a udělala mu díru do břicha. 
Oproti jiným dopadl pořád lépe. 
Již v tu dobu (a je to více než deset 
let) jsem registrovala útoky divočá-
ků na psy. Jednoho labradora v tu 

Asi není v  Klánovicích dítě, 
kterému by Zdeňka Vorlíčková 
nevyčarovala na tváři krásný 
obrázek. Malování na obličej ale 
není jedinou Zdenčinou vášní. 
Tou jsou hlavně psi a les. Proč se 
rozhodla vystudovat obor Lesní 
inženýrství na České zemědělské 
univerzitě v  Praze a  nebo třeba 
jak se bránit proti přemnoženým 
divokým prasatům, o  tom všem 
se rozpovídala v  rozhovoru pro 
KLÁNoviny.
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dobu u cvičáku prase rozpáralo, ale 
jak to tak bývá, na vše negativní se 
snaží člověk zapomenout a zacho-
vat si jen ty příjemné chvíle. Držet 
se cest dle doporučení, abychom 
předešli setkání s  divočákem, je 
nesmysl. Divočákovi je jedno, zda 
je na cestě nebo v lese.

Je pravda, že pes musí být v lese za 
každých okolností na vodítku? 

Dle mysliveckého zákona 
č. 449/2001 Sb. je to tak. Cituji. Dle 

§ 10, odst. 1 je zakázáno vlastníkům 
domácích zvířat, včetně zvířat ze zá-
jmových chovů a zvířat z farmových 
chovů zvěře, nechat je volně pobí-
hat v honitbě mimo vliv svého ma-
jitele nebo vedoucího. Myslivecká 
stráž je pak oprávněna usmrcovat 
v  honitbě toulavé psy, kteří mimo 
vliv svého vedoucího ve vzdále-
nosti větší než 200 m od nejbližší 
nemovitosti sloužící k bydlení pro-
následují zvěř; pokud je tato ne-
movitost umístěna na oploceném 
pozemku, počítá se vzdálenost od 
jeho oplocení. Toto oprávnění se 
nevztahuje na psy ovčáckých a  lo-
veckých plemen, na psy slepecké, 
zdravotnické, záchranářské a  slu-
žební. Žádný myslivec si nedovolí 
vypustit na volno ve své honitbě 
psa.

Na druhou stranu, z mého pohledu, 
je tento paragraf přežitek. V dnešní 
době, kdy trh zaplavil elektrický obo-
jek, proč nezavést zkoušky ovlada-
telnosti psa s elektrickým obojkem? 
Nebo si úplně neumím představit 
čivavu, jak před sebou štve srnu. My-
slím, že zrovna volné pobíhání psů 
v honitbě by se mělo upravit.

Co můžeme my jako obyvatelé 
Klánovic udělat pro to, aby v  bu-
doucnu k podobným střetům mezi 
divokou zvěří a lidmi či psy pokud 
možno nedocházelo?

Pro to, aby se divočáci nezdržovali 
v  blízkosti obytného území, stačí 

tak málo. Nevozit posekanou trávu 
a zbytky ze zahrady do lesa. Navíc 
nechat si k domu přistavit popelni-
ci na bioodpad nestojí v Praze víc, 
než pár minut času.

S jakou vizí a plány kandiduješ do 
letošních komunálních voleb?
Ráda bych se aktivně podílela na 
řešení palčivé problematiky Klá-
novického lesa. Pojďme vyřešit 
všeobecný strach z  přemnožené 
divoké zvěře, špatnou situaci neu-
držované lesní cestní sítě a nešetr-
né hospodaření v lese.

Aby les plnil všechny své funkce 
tak, jak má, aby byl bezpečným 
místem odpočinku, je důležité se 
o  něj aktivně a  s  rozumem starat. 
Proto jedním z  našich základních 
programových bodů je zásadní zin-
tenzivnění jednání s Lesy ČR a Lesy 
hl. m. Prahy, s myslivci a s Magistrá-
tem hl. m. Prahy.

Pojďte tedy spolu s  námi změnit 
prostředí, ve kterém vychováváme 
svoje děti, pečujeme o  své blízké 
a kde chceme trávit své volné chví-
le. Anebo prostě jen žít.

ptal se
Ferdinand Polák
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Klánovickým lesem na rozhlednu

Vypravíme se přes Klánovický les 
východním směrem, na jeho konci 
projdeme několika úvalskými ulice-
mi, překročíme potok Výmola a vy-
stoupáme do kopce lesem. Půjde-
me-li nejkratší trasou, například za 
pomoci mobilní aplikace, po nece-
lých šesti kilometrech se před námi 
objeví rozhledna na kopci zvaném 
Vinice. K  ní již budeme docházet 
po cestě, značené Městská naučná 
stezka Úvaly, která jako celek tvoří 
osmikilometrový okruh a  spojuje 
zajímavá místa v blízkém okolí.

Rozhledna tu stojí od roku 2015, na 
její vyhlídkovou plošinu ve výšce 21 
metrů vede 113 schodů. Při pěk-
ném počasí odtud dobře uvidíme 
Milešovku či Ještěd, vzdálené přes 
70 km, a samozřejmě také bližší vr-
choly jako Říp, Vlhošť, Bezděz nebo 
Ralsko. Při opravdu dobré viditel-

nosti lze dohlédnout až na hřebeny 
Krušných hor a Krkonoš, vzdálené 
přes 100 km. Přehlédneme tak úze-
mí o  rozloze asi desetiny celého 
Česka. Směrem na jih leží Úvaly 
a přes střechy jejich domů nás za-
ujme nápadná stavební zajímavost, 
devítiobloukový viadukt postavený 
Janem Pernerem při stavbě první-
ho železničního spojení mezi Víd-
ní a Prahou v roce 1844 a dodnes 
dobře sloužící pro dvoukolejnou 
trať. Teprve v padesátých letech mi-
nulého století k němu těsně přista-
věli tvarově stejný železobetonový 
most pro třetí traťovou kolej.

Po hřebeni Vinice se vyplatí jít ješ-
tě asi šest set metrů dál na východ, 
k  rozlehlému a  dobře udržované-
mu parku „Na Vinici“ s hřištěm pro 
menší i větší děti. Po pravé ruce při-
tom máme okraj prastaré třešňovky 

Karel Loucký

založené na místě někdejší vinice, 
která zde existovala už v  15. sto-
letí a  od níž mají kopec i  rozhled-
na jméno. A  než dojdeme k  hřišti, 
mineme při cestě vyhlídkový bod, 
kde jsou všechny kopce, které jsme 
viděli z  rozhledny, označeny jmé-
nem i vzdáleností.

Od hřiště je nejlepší se vrátit zase 
zpět k rozhledně a pro cestu domů 
pak můžeme použít buď jinou tra-
su lesem, nebo s využitím naučné 
stezky dojít k  úvalskému nádraží 
a svézt se jednu stanici vlakem.

Všichni voliči 

Palec nahoru dáváme tentokrát – výjimečně s  předstihem – všem voličům, kterým 
není osud jejich městské části i samotného hlavního města lhostejný a přijdou 23.-24. 
září k volbám odevzdat svůj hlas. Všem, kteří si k tomu dají navíc tu práci, že se pro-
koušou předvolebními sliby a porovnají je s minulou prací a činy slibujících, zaslouží 
si palec nahoru klidně dvakrát. Další směřování Klánovic i celé Prahy totiž máme ve 
svých rukou.

Palcové zprávy

Neférový způsob vedení předvolební kampaně

Volební kampaň téměř vždy a téměř všude přináší kromě férového souboje myšlenek, 
programů a prezentací představ budoucích realizací také drobné fauly. Když si nějaká 
volební strana dá v noci před konáním akce pro veřejnost organizovanou svými konku-
renty tajně svůj plakát na místo této akce a chce se tak na jejím úspěchu pirátsky přiživit, 
je to spíše úsměvné. Když však dojde na ničení a krádeže soukromého majetku protikan-
didátů včetně billboardů a dalších propagačních materiálů, tak už jde nejen o porušení 
etiky, ale i zákona. Je škoda, že to po čtyřech letech opět vidíme i v Klánovicích.


