
Klánovice milujeme mimo jiné 
především pro jejich les a vzrostlé 
stromy v zahradách. Ty chrání zákon 
č. 114/1992 O ochraně přírody a krajiny 
a vyhláška MŽP 222/2014. V souladu 
s nimi, pokud chceme vykácet zdravý 
strom o průměru více než 130 cm široký 
ve výšce 80 cm, musíme o to zažádat. 
Ve lhůtě do 60 dnů dojde k ohledání 
na místě, a když se nikdo neodvolá, 

tak se může cca do měsíce kácet… V 99 
% případů se u nás ukládá náhradní 
výsadba v poměru 1 : 2 (starý za nové) 
(zdroj: úřednice MČ Klánovice A. J.).

Na pozemku pana starosty to letos 
probíhalo jinak. Dle našich informací, 
které jsme důkladně prověřili, více než 
pět kmenů stromů bezplatně porazila 
magistrátem placená firma Geosan 
(zdr. Ing. Hoření, stavbyvedoucí) z toho 

minimálně jeden měl 130 cm. Za ten 
byla fyzické osobě udělena pokuta 
v dolní hranici z max. sazby 5000 
Kč. Náhradní výsadba není udělena. 
(zdr. úřad Praha 21). Je smutné, že 
nectění zákona se minimálně finančně 
vyplácí, ale veřejně činné osobě by se 
to stávat nemělo.

Zorka Starčevičová (Čas na změnu)
(Kráceno KZ)

V minulém zimním období 
v Klánovicích uklízela sníh firma 
z Horních Počernic, která neplnila 
svoje povinnosti v souladu s uzavřenou 
smlouvou. Smluvní závazek byl proto 
ze strany MČ rozvázán a bylo vypsáno 
nové výběrové řízení, v jehož rámci 
doznal určitých změn i samotný 

kontrakt. Šlo primárně o jiný způsob 
odměny, z hodinové, kde pomalejší 
firmě platíte více peněz, na odměnu za 
odklizené kilometry, což je pevně daný 
parametr. Zároveň bude úřad v rámci 
kontroly zaznamenávat čas konce 
sněžení, od něhož běží provozovateli 
lhůta na dokončení úklidu. Nemělo 

by se tak stát, že některé vzdálenější 
oblasti obce budou uklizeny až druhý 
den nebo vůbec. Zakázku získala 
místní firma se zkušeností s touto 
činností z dob minulých. Věřím, 
že během letošní zimy nebude 
důvod ke stížnostem.

Robert Zoulík (Spolu pro Klánovice)

Dlouholetou snahou naší městské 
části je každoročně vyčlenit finanční 
prostředky na opravy místních 
komunikací. Letošní rok je unikátní tím, 
že Magistrát hl. m. Prahy nerealizuje 
výrazné a finančně náročné stavby 
dopravního charakteru (v minulosti 
např. tunely Blanka), a tak Klánovice 
získaly rekordní množství peněz.

Vedle běžných oprav a vylepšení 
stavu komunikací v Klánovicích 
probíhá generální oprava, resp. 

výstavba komunikací. Jedná se 
o dva odlišné postupy. Jeden známe 
z centra Klánovic, poznáte ho tak, že 
je budována zcela nová komunikace, 
včetně chodníků a odvodnění. Zpravidla 
v zámkové dlažbě. Tuto stavbu zcela 
financuje Magistrát a Klánovice se na 
těchto opravách finančně nepodílejí. 
V současné době tato stavba pokračuje 
III. etapou, do které je zahrnuta 
např. ulice Blešnovská, Karla Křížka, 
Rodovská a další.

Druhý postup poznáte tak, že prašný 
nebo jinak poškozený povrch je opraven 
a vylepšen. Nemění se parametr 
silnice, nebudují se chodníky, neřeší 
se odvodnění. Tento druhý případ je 
zcela hrazen z prostředků Klánovic 
a jedná se o dočasná řešení, neboť nové 
komunikace by měly být vybudovány 
na celém území…

STAN Klánovice, Petr Soukup, 
Pavla Fischerová, Jindřich Lukáš

(Kráceno KZ)

Zdravý člověk chodí po Klánovicích 
a ani si neuvědomí, kolik překážek zde 
číhá na handicapované. Trochu si to jistě 
uvědomil každý, kdo měl nebo má malé 
děti a zápolil s překážkami s kočárkem. 
Nedávno navštívil dopravní komisi pan 
Hradecký, kterého jistě všichni Klánovičtí 

znají, a upozornil nás na asi dlouho 
přehlížený problém detailu přechodů 
na Slavětínské ulici. Skutečně dostat 
se s invalidním vozíkem přes žlábky na 
krajích ulice je poměrně kaskadérský 
výkon. Proto jsme se rozhodli pro úpravu 
přechodu u KC Beseda. Doufáme, že 

tímto zjednodušíme život spoluobčanům 
se sníženou pohyblivostí a i rodičům 
s kočárky. Pokud se toto řešení osvědčí, 
rádi bychom do budoucna upravili takto 
všechny přechody na Slavětínské.

Za SPK Ondřej Voleš, předseda 
dopravní komise

Televize NHK ( japonská obdoba 
britské BBC ) se v říjnu objevila 
v Klánovicích. Japonský štáb hudební 
redakce NHK přijel 9. října natáčet 
obraz ke slavné Vltavě, jenž něžně 
i vznešeně rozezpíval Klánovický 
dětský sbor Claireton Chorale paní 
sbormistryně Světlany Tvrzické.

Vltava se u nás běžně nezpívá, ale 
dětský sbor Claireton Chorale paní 
sbormistryně Světlany Tvrzické ji má 

na reperotáru už třináct let. Textař 
Michal Prostějovský k ní složil slova při 
příležitosti vstupu České republiky do 
Evropské unie a sbor zazpíval společně 
s Leonou Machálkovou a Bigbandem 
F.Slováčka na oslavě našeho vstupu 
do Evropské unie na Staroměstském 
náměstí v roce 2004. Byla to úspěšná 
premiéra a od té doby paní sbormistryně 
Vltavu zařazuje pravidelně na koncerty, 
protože děti ji rády zpívají.

Díky tomu pan režisér NKH 
Fukumoto zde našel ideální naplnění 
svého záměru: představit v Japonsku, 
že po sto padesáti letech od vzniku zní 
u nás Vltava vedle orchestrální podoby 
i v hlasech dětských sborů. A že vize 
Bedřicha Smetany se naplnila a žije dál 
v nejmladších generacích. 

Martin Vačkář
(Kráceno KZ)
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