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V tomto
čísle najdete:
- Je vám libo hřbitov?

- Volby 2013




- Informace z rady,
zastupitelstva a úřadu

- Co, kdy, v kolik, kde?

- Fotbal

- Pozvánky na akce

- KC Nová Beseda

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ




K L Á N O V I C K Ý

Je vám libo hřbitov?
Zorka Starčevičová
Už několikrát, i zde v našem zpravodaji, několik občanů vyjádřilo přání,
aby Klánovice měly svůj hřbitov. Jedná se ostatně o pochopitelný požadavek
nejenom těch, kteří se v Klánovicích narodili, ale také mnohých z nás, kteří
jsme zde strávili většinu svého života, nebo alespoň tu krásnou část. Stávající
politická representace se proto rozhodla od června tohoto roku vážně zabývat
možností vytyčit místo pro poslední odpočinek těch, kteří chtějí zůstat
v Klánovicích i poté, co jejich život skončí a analyzovat všechny způsoby
pohřbívání v současnosti v ČR povolené. Možností je více, od rozptylové
louky, spojené hlavně s minulým režimem, přes kolumbária a urnové háje,
až k přírodním hřbitovům, dosud u nás nerealizované, ale čím dál tím víc
oblíbené především v Německu a v Anglii. Teoreticky je možné v Klánovicích
realizovat všechny typy, ale předtím by se měli vyjádřit všichni občané nebo
alespoň většina, zda o klánovický hřbitov opravdu mají zájem a jak by měl
vypadat. A zde samozřejmě začínají komplikace. Politická reprezentace
nejenom není jednotná, ale už jsou i první náznaky, že se otázka hřbitova stává
politickým „tématem“. Pokud ale bude jasné vyjádření ze strany občanů, snad
ho budou politikové respektovat. Náš zpravodaj se bude proto snažit pomoci
občanům, aby si udělali svůj názor a pokud možno se aktivně zapojili
do rozhodovacího procesu.





Foto: R. Kůla
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Jak se v Klánovicích volilo?
Výsledky hlasování
pro parlamentní volby 2013
Volební účast: 69,04 %
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Informace z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha- Klánovice („RMČ“)
zasedala v měsíci říjnu ve dnech
2.10. a 23.10., další jednání bylo naplánováno na středu 6. listopadu.

cí části vybavení Sboru dobrovolných hasičů. (Složení komise: I. Horská, V. Švec, Zd. Dobřický, A. Hermanová, Ant. Rezek).
Uzavření smlouvy o dílo na ošetření
šestnácti stromů (ul. Slavětínská)
s firmou Treemen s.r.o., cena:
50 676 Kč včetně DPH.
Uzavření smlouvy o dílo na dodání
26 ks šatních skříněk do sportovní
haly s firmou Royal Tech s.r.o. Pardubice, cena: 104 104 Kč bez DPH.
Součástí skříněk jsou i lavičky.
Uzavření smlouvy o spolupráci
mezi MČ Praha-Klánovice a Klánovice Spolu o.p.s. týkající se prosincové výstavy „Betlémy“. Součástí
smlouvy je poskytnutí prostoru v KZ
a bezplatný pronájem haly.
Uzavření smlouvy o spolupráci
mezi MČ Praha-Klánovice a Jindřichem Lukášem, vydavatelem připravované publikace „Klánovice
na starých fotografiích“.

•
RMČ mj. schválila:
TOP 09
455
25,92
• Uzavření nové smlouvy na pronájem
zahradnictví (pozemek v sousedství
ODS
295
16,80
KC Beseda) s Ing. Řehákem. RočANO 2011
303
17,26
•
ní nájem 120 tis. Kč + 10 tis. Kč věcKSČM
108
6,15
né plnění. Pro porovnání: dosavadStrana zelených
105
5,98
ní nájemné činilo 42 tis. Kč
+ 10 tis. Kč věcné plnění.
Uvádíme jen strany, které získali ale• Několik rozpočtových opatření, např.
spoň 5 % hlasů, kompletní výsledky
•
navýšení rozpočtu mateřské školy
můžete nalézt na
o přijaté dary na provoz ve výši
www.czso.cz/volby2013.
103 500 Kč, převod finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti na opravu místních komuniSlovo starosty
kací (částka 500 tis. Kč) a přijetí
•
darů ve výši 65 tis. Kč na stejný účel.
Vážené dámy, vážení pánové,
• Potvrzení rozhodnutí hodnotící kov říjnu jsme se věnovali opravám vomise v rámci akce „Klánovice bez
zovek, především v oblasti tzv. Horprachu“ – uzavření smlouvy s firmou
nopočernicka, kde stav silnic byl alarUnikont Group s.r.o, na dodávku zamující. Opravám vozovek budeme věmetacího stroje dle nejvýhodnější ce- RMČ neschválila:
novat velkou pozornost i nadále. Jednové nabídky ve výši 1 094 000 Kč • Žádost společnosti Live in s.r.o.
nání s magistrátem jsou nadějná a věvčetně DPH.
(Restaurace Beseda) o prominutí
řím, že příští rok opětovně pokročíme
•
Realizaci
oprav
výtluků
v
ul.
Šlechtiúhrady penále (částka 2 550 Kč)
v rekonstrukci komunikací započetím
telská
firmou
Opravy
komunikací
Zouza pozdě zaplacené nájemné.
III. etapy stavby. I přes naši snahu jsou
bek s.r.o. (Sadská), cena: 71 390 Kč vč. Chcete se dozvědět více? Kompletní
v Klánovicích stále místa, které jen
DPH, záruka 36 měsíců. (RMČ posu- zápisy a usnesení z jednání RMČ najvzdáleně připomínají pražskou čtvrť.
zovala nabídky čtyř firem.)
dete na internetu: www.praha-klanoVelice si vážíme příspěvků od obča• Jmenování komise, která se bude vice.cz, sekce „volené orgány“.
nů, kteří chápou, že v rámci našeho
zabývat kontrolou odpisu a likvidaJiří Karban
rozpočtu se zázraky nestanou přes
noc a jsou ochotni pro dobrou věc poskytnout finanční dary.
Klánovice se mohou pochlubit zájmem občanů o své okolí, který se projevuje vedle údržby svého okolí i fiKdy
Kdo, kde
Co
nančními dary. Tento přístup byl vySpolek MŠ
7. 11.
Lampiónový průvod
zdvihnut i paní Mgr. Štvánovou, radMechovka, vstup do lesa
ní hl. m. Prahy, která navštívila místní
11. 11.
Club ELF dream
Otevření nového klubu formou
mateřskou školu při příležitosti navýSlavětínská 620
výstavy a hudebního vystoupení
od 15 do 22 h.
šení kapacity o 19 %. Ve svém příNadosah
spěvku pro televizi Metropol paní rad22. až 24. 11.
Filmový víkend
KC Beseda
ní ocenila spolupráci městské části
23. 11.
Nadosah
s rodiči, kteří se na rozšíření kapacit
Velká filmová párty
KC Beseda
od 21 hodin
podíleli finančně. Tento přístup je v Pra27. 11.
MŠ Smíškov
Adventní věnce – tvořivá dílnička
ze výjimečný a v našich podmínkách
Lovčická 322
Rezervace na tel. 608 817 000
od 16 do 18 h.
znamenal, že jsme společnými silami
mohli již v letošním roce pomoci rodiAkce v dalším měsíci
čům, jejichž děti by do mateřské škol4. 12.
MŠ Smíškov
Vánoční jarmark – akce na podporu
ky přijaty nebyly.
Lovčická 322
dětí z mateřské školky
od 16 h.
Pevně věřím, že nám toto společné
8. 12.
KLÁNOVCE SPOLU
Adventní výstava betlémů
úsilí vydrží a bude se nám dařit i s Vaší
od 15 do 19 hod. Hala st. Hanzala
pomocí řešit problémy, na které by jiAkce mimo Klánovice
nak Klánovice chyběly finance.
Clariton Chorale
8. 12.
Vánoční koncert
Petr Soukup
Klub Ilusion, Vinohradská 48, P2
ČSSD

163

9,28

Co, kdy, v kolik, kde???
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ADVENTNÍ VÝSTAVA BETLÉMů
aneb do Betléma půjdeme, dary s sebou neseme…
PRODEJ
BETLÉMSKÝCH
KALENDÁŘŮ

neděle 8. prosince 2013 od 15 do 19 hod.
ve sportovní hale v Klánovicích

Díky velkému zájmu našich spoluobčanů se podařilo shromáždit mnoho desítek různých betlémů z Klánovic a okolí. Zlatým hřebem bude KOLEKCE 30 BETLEMů
PANA KARLA ŠIPOVIČE ze Spolku českých betlemářů. Vystaveny budou
DRUHOU ADVENTNÍ NEDĚLI v hale starosty Hanzala. Součástí předvánočního odpoledne bude i SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VLASTNORUČNĚ VYROBENÝ BETLÉM. Dejte se do stříhání, vyřezávání, modelování, lepení či
pečení a přineste své výtvory do soutěže. Podávat se bude TEPLÝ PUNČ
a čerstvě napečené vánoční dobroty. Děti si budou moci vyzkoušet ruční
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKů. V rámci výDOBROČINNÝ
stavy se uskuteční dobročinný BAZÁREK
BAZÁREK
KNIH,
KNIH, CD, DVD, vinylů a sbírka deskových her
CD, DVD a VINYLŮ.
a stavebnic. Výtěžek bude věnován místní
SBÍRKA
knihovně a škole. Kdo můžete, prosím, doDESKOVÝCH
HER
neste tyto BETLÉMSKÉ DARY během listopadu
A
STAVEBNIC
DO KNIHOVNY nebo přímo s sebou před zahájením výstavy. Děkujeme!!!
Bližší informace na: volesovi@volny.cz.
Šárka Volešová

Stojí vám to za to?
A je to tady. Začal podzim a s ním
i topná sezona. Kde jsou ty časy, kdy se
jezdilo do Klánovických lázní dýchat
zdravý lesní vzduch. Nyní to v některých
místech zapáchá jak u pardubické Synthesie. A čím to? No, někteří z nás si rádi
potají přitopí domácím odpadem. Je tma,
nikdo přece nic neuvidí a ušetří se dvakrát, za odvoz odpadů a za palivo do kamen. A že to venku smrdí? Tak si zavřete okna, stejně je venku zima. A tak jsme
díky několika málo občanům, denně
atakováni toxickým koktejlem vycházející z jejich komínů. Při spalování odpadu
v domácích kamnech, kotli či krbu, tedy
za poměrně nízkých teplot, totiž vzniká
mnohem více nebezpečných škodlivin
než v průměrné spalovně či průmyslovém
podniku, které jsou vybaveny drahými
technologiemi na čištění spalin. Na procházce tak můžeme inhalovat oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny, chlorované furany, kyanovodík, fosgen, těžké kovy, dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd, kyselinu chlorovodíkovou, benzen či styreny, které poškozují
hormonální a imunitní systém, způsobují
krevní abnormality, poškození jater, ra-

kovinu a vady při narození. Proto je stanoveno zákonem o ochraně ovzduší
(č. 86/2002 Sb.), že se smí v každých
kamnech spalovat jen to palivo, které je
předepsané výrobcem (dřevo, dřevěné
brikety, pelety, dřevěná štěpka, uhlí,
uhelné brikety, aj.), rozhodně to tedy nejsou odpady, což je i stanoveno zákonem
o odpadech (č. 185/2001 Sb.). Naši šetřílkové by si měli uvědomit, že všichni
mají možnost zdarma odkládat obaly
do barevných kontejnerů k tomu určených. Při pravidelných akcích sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů
mohou odložit vyjeté oleje, pneumatiky,
židle, skříně i matrace. Tuto možnost
mají celoročně zdarma i ve sběrných dvorech. Naši šetřílkové by také měli vědět,
že se jim pálení odpadů může i pěkně
prodražit. Za porušování zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší
mohou být pokutováni až do výše
1 mil. Kč. Hlavně by si ale měli uvědomit,
že zplodiny pálených odpadů nedýchají jen sousedé, ale také oni sami a jejich
děti. Stojí Vám to za to?
Zdeňka Bubeníková
za Komisi životního prostředí
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Očima zastupuitele

Poděkování
Klánovice jdou nahoru. Pomalu, ale jistě. Vyřešil se golf, ale to nebyl jediný náš
problém. Poslední období se nese v duchu rostoucí profesionality, efektivnějšího
hospodaření, kreativity a týmového úsilí. Každý ze zastupitelů přispívá tím, co
umí. Především za konstruktivnost bych
chtěl všem kolegům poděkovat. Je skutečně jedno, zda je ten který zastupitel
v radě (= klánovické „vládě“), či nikoli.
Všichni se snaží pomoci.
Děkuji zastupitelům z ČASu na změnu
za to, že umožnili zapojení ČSSD a TOP
do práce rady a přispěli tak zásadně
k definitivní tečce za golfovou kauzou.
Rád bych je viděl zase zpět v radě. Děkuji též zastupitelům SPOLU za jejich píli
a snahu o dokonalost. Bohužel asi před
rokem se kolegové ze SPOLU odmítli
podílet na práci rady (rezignace Ing. Voleše). Škoda. Pojďme být všichni o něco
konstruktivnější a zapomeňme na objevující se náznaky destrukce! Žádám
tedy kolegy ze SPOLU, aby zvážili návrat do rady. Prospějí tím daleko více Klánovicím, než jinými kroky.
Rozdělení práce mezi úřadem a volenými zástupci se již zaběhlo. Linie rada
- starosta - tajemnice - úředník funguje.
Za to patří poděkování jak panu starostovi, tak i paní tajemnici. Musím poděkovat i zastupitelům z TOP09 za velmi dobrou práci ve prospěch Klánovic
na magistrátu. Díky jejich krokům, koordinovaným se starostou, se otvírají zajímavé možnosti pro financování větších
klánovických projektů (rekonstrukce komunikací, školství, sportovní areály,
dům pro seniory, nádraží, parkování,
podchod atd.). Podmínkou úspěšného
rozvoje Klánovic je respektování politické
situace na magistrátu. Doufám, že to tak
(jako nyní) bude fungovat i v budoucnu.
A to bez ohledu na to, která parta bude
ve „velké“ Praze vládnout.
Drobné rozmíšky přirozeně existují.
Přijďte občas na jednání zastupitelstva!
Dozvuky pak občas čtete ve zpravodaji.
Ale ten celkový obrázek spolupráce,
společných velkých i malých úspěchů,
je dobře čitelný. Má smysl se zapojit
do veřejného dění a dobrovolnickou
prací (bez nároku na honorář jako
všichni naši zastupitelé) pomoci Klánovicím.
Přidejte se, prosím.
Petr Kubíček, Hlas Klánovic/ČSSD
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Téma měsíce

O hřbitovech
a pohřbívání
Prostředím úcty a vzpomínek k zemřelým je hřbitov. Hřbitov, hrob a s nimi i náhrobek byly a jsou chápány jako symbol věčného života, ale také jako symbol pomíjivosti. Hřbitovy nejsou jen sakrálním prostorem pohřbívání, vypovídají
také o víře a o místních symbolech této víry. Jejich topografie,
uspořádání, formy náhrobků a úpravy hrobů zrcadlí vnější
poměry ve společnosti - proměny postojů ke smrti a zemřelým, historické, sociální podmínky a kulturní tradici.
Hřbitovy jako místa uložení ostatků zemřelých se vyvíjely
v nejrůznějších formách v závislosti na dané epoše. Prosté
obyvatelstvo bylo pohřbíváno do země u kostela a předpokládalo se, že zemřelí jsou pod ochranou relikvií, které byly
uložené v kostele (tzv. pohřbívání ad sanctos). V neposvěcené půdě (v obvodu třiceti kroků kolem budovy kostela) nesměli být pohřbívání zločinci, sebevrazi, cizoložníci, lidé vykonávající nepočestná povolání apod. Vzhledem k tomu, že
hřbitovy byly příliš malé, zřizovaly se kostnice, do nichž se
ukládaly kosterní ostatky vyzvednuté ze země při zakládání nového hrobu.
V 15. století byly hřbitovy umístěné kolem kostela, obehnány zdmi, baštami a poskytovaly ochranu venkovskému obyvatelstvu před nepřáteli. Pro vojáky a cizince byly koncem středověku zakládány hřbitovy mimo pozemky, a to bohatými měšťany. V době morových epidemií se zakládaly zvláštní morové hřbitovy, a to především z epidemiologického důvodu. V masových hrobech byly pohřbívány i vojáci padlí v bitvách. Takovým způsobem vznikaly tzv. všeobecné hřbitovy.
Období reformace přináší zakládání hřbitovů s cestičkami,
jednotlivé hroby však nebyly vyrovnány v řadách. Hřbitov tedy
nabývá i jiný smysl, jak napsal sám Martin Luther „je tichým
místem určeným k rozjímání“.
Zvýšená pozornost pohřbívání se věnuje koncem 18. století, o čemž svědčí i francouzský dekret o pohřebnictví ze dne
12. 7. 1804 - Décret impérial sûr les sépultures, který církvím odnímal právo pohřbívat. Zde je třeba poznamenat, že
oddělení místa pohřbívání od místa bohoslužeb bylo důležitým krokem v historickém procesu zápasu světské moci
s církevní o lidskou duši i o pozůstatky zemřelých.
V habsburské monarchii vyvrcholily pokusy o modernizaci pohřbívání známými patenty Josefa II. (1741-1790). Šlo
o úsporná nařízení, která se týkala užívání otevíracích rakví. Rakve bylo možné opakovaně používat. Toto opatření
narazilo na silný odpor obyvatelstva, takže ho císař musel
krátce poté, co vstoupilo v platnost, zase zrušit. Císař také
odmítal posmrtné pompy, o čemž svědčí i to, že sám se nechal uložit v ušlechtile prosté, téměř nezdobené rakvi. Takto přistupoval i k náhrobkům, jako čemusi nepatřičně vnějšímu a nákladnému. Gesto Josefa II. bylo příkladem osvícenského přehodnocování okázalosti dosavadní kultury, jejíž důležitou součástí pohřební způsoby byly.

Foto: R. Kůla
Na konci 18. století dochází k historické proměně pohřbívání, její příčinou je epochální změna chápání smrti a pohřební kultury. K proměnám pohřbívání dochází především
kvůli nedostatku prostoru a nové úctě vůči lidským ostatkům.
Obecní hřbitovy vznikaly na okrajích měst, protože pohřebiště uprostřed osídlených míst byla nehygienická a byla určena všem lidem bez ohledu na vyznání. V tomto období
vznikaly i specifické hřbitovy, např. vězeňské, vojenské, cholerové, morové apod., které se později staly vyčleněnými součástmi veřejných hřbitovů nebo téměř zanikly. Ve způsobu
uspořádání hrobů lze vidět sociální rozdíly. Místa podél hřbitovních zdí byly majetkem konkrétní rodiny, levné řadové hroby se pronajímaly na určitou dobu. Náhrobky často vypovídaly o sociálních rozdílech obyvatelstva. To, že koncem
18. století došlo ke změně chápání smrti i pohřební kultury svědčí i to, že se historické umění náhrobku stalo příznačnou obětí celkové civilizační krize: „Úpadek náhrobku,
který měl svou poslední velkou dobu kolem roku 1800, kdy
byl vztah ke smrti nejhlubší, patří k nejúděsnějším znakům
19. a 20. století. Pohrdání lidmi se nikde nevyjadřuje tak pronikavě jako v duchu hřbitovů a způsobů pohřbívání moderních velkoměst, nikde není patrná tak ohavná a naprostá
nekulturnost“. Tyto řádky z roku 1842, upozorňují na základní
souvislosti a dalekosáhlé proměny kultury pohřbívání v moderní době.
V 19. století začala vznikat krematoria pro pohřeb žehem.
Venkovské hřbitovy ve srovnání s městskými byly skromnější
a lidé výzdobě nevěnovali velkou pozornost. Naopak městské obyvatelstvo kladlo důraz na úpravu hrobů. Lidé si pořizovali hroby s tumbami či sarkofágy a obstarávali si kamenné náhrobky, které byly různé podle konfese: u příslušníků římskokatolických církví to byly kříže, u evangelíků sloupy (tabulové náhrobníky) a u židů kamenné stély s judaistickými symboly a hebrejskými texty.
V průběhu 20. století dochází k prosazování nových forem pohřbívání, s čímž souvisí vznik krematorií na hřbitovech. V souvislosti s tímto způsobem pohřbívání vznikají kolumbária, urnové háje a od 50. let až do roku 1989 se staly módní rozptylové louky, kde státní instituce přímo vymezovaly místa pro rozptyl popela, i když tento způsob pohřbívání odporoval přesvědčení především křesťanské
části českého obyvatelstva.
Nejmodernějším trendem v západní Evropě jsou tzv. přírodní hřbitovy. Tento způsob pohřbívání spočívá v tom, že tělo
je uloženo do rakve ze snadno rozložitelného materiálu, např.
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proutí, který zároveň urychlí přirozený proces rozkladu těla zemřelého. Přírodní hřbitovy bývají součástí lesního prostředí.
Samotný pohřeb je vyjádřením přirozenosti smrti a návratu těla
zpět do země. Jedná se o druh pohřbívání, který je postaven
na ekologických hodnotách a vyjadřuje zájem o zachování přirozeného prostředí a splynutí těla a duše.
Podle stávajících norem tělo nebo popel může být uloženo
i na soukromém pozemku. Kremace je akceptována i katolickou církví, pokud se nejedná o akt, který se koná za účelem zpochybnění křesťanské piety. Nejsou ale ještě povolené nové technologie, jako plastinace (použití této meto-
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dy jsme mohli vidět v Praze na výstavě Bodies), kryonizace (zmražení těla) nebo kryonizace s vysoušením pomocí
dusíku, kdy je tělo redukováno na prach, ale zároveň neztratí
svoje organické vlastnosti.
Dnešní hřbitovy jsou určeny pro pochovávání všech lidí
bez rozdílu náboženského vyznání, vyjma židovského, sociálního postavení, rasy či národnosti.
Hřbitov zůstává prostředím, které naplňuje potřebu posvátna a jeho uctívání, místem, kde se realizuje spojení světa lidské existence s jeho jinobytím.
Giuseppe Maiello, Zlatica Dorková

Tento prostor je poskytnut pro vyjádření názorů politických uskupení
zastoupených v Zastupitelstvu MČ na otázku měsíce, popř. slouží jako
prostor pro vyjádření názorů na dění v Klánovích.

Podporujete vybudování hřbitova v Klánovicích? Pokud ano, jaký typ a na jakém místě?
Ano, myslíme si, že je to dobrá a úctyhodná myšlenka, která
ale zároveň potřebuje jistou podporu od občanů. Jsme připraveni aktivně spolupracovat s místní samosprávou, máme
know how, jak v krátkém čase a téměř bez nákladů realizovat jak přírodní hřbitov v lese, s nulovým zásahem do životního prostředí, tak i "klasický“ hřbitov s kolumbárii a hrobkami
na okraji obce. Nechceme rozptylovou louku za kostelíčkem,
protože by byla v těsné blízkosti obydlí (místo stávajícího parčíku!), navíc nepovažujeme za korektní vůči křesťansky orientovaným spoluobčanům ji zřídit zrovna u kostela. Zároveň
jsme proti kterýmkoliv stavebním zásahům na území lesa. Myslíme si, že pokud by Klánovice byla první obec v ČR, která by
se připojila k ekologickému trendu pohřbívání, byl by další důvod, abychom byli hrdi, že zde bydlíme.
Zorka Starčevičová, Giuseppe Maiello, Marie Jágrová

Každý klánovický patriot by jistě chtěl být pochován v Klánovicích. Hřbitov rovněž patří ke standardní občanské vybavenosti
každé obce. Tímto úhlem pohledu by mohla být odpověď jednoznačná. Ale jednoduchá není. Předně je to relativně nové
téma, o kterém většina z nás ví stále poměrně málo. Diskuse
teprve začíná. V platném územním plánu zahrnut není. Neznáme
názory občanů a ani mezi zastupiteli neexistuje shoda o způsobu řešení. Jedni kolegové navrhují tzv. přírodní hřbitov (určený
především vyznavačům přírodních alternativ) v lese. Jiní trvají na standardním hřbitově. Ten by byl však vždy na úkor lesa!
Někteří jsou proti. Máme tedy nabito na rozjitřenou diskusi. Vznik
hřbitova v Klánovicích považujeme za zajímavou myšlenku. Není
to však priorita. Jsme pro otevřenou diskusi s veřejností na toto
téma. O tom, zda a jakou cestou projekt realizovat, pak mohou
občané rozhodnout i v rámci komunálních voleb 2014.
Václav Švec a Petr Kubíček (HLAS Klánovic/ČSSD).

Naši radní, tj. p. Soukup, Švec, Karban a pí. Petráčková,
si ustanovili poradní orgán, resp. odbornou komisi, pro
projekt ekologického hřbitova v Klánovicích, a to paradoxně pouze z řad zastupitelů, konkrétně p. Maiella, Karbana, Soukupa a pí. Martinové, viz webové stránky naší
MČ. Přitom je normální a žádoucí komise obecně sestavovat především z občanů, kteří k danému problému
mají jistý odborný vztah a nejen ze zastupitelů. Ale jsme
v Klánovicích, kde pro současné radní něco tak obvyklého není žádoucí. Osobně věřím, že jako se nám podařilo ochránit les před golfisty, že zvládneme i tyto aktivity. Vždyť realizaci takovéhoto projektu v Klánovickém
lese, si lze těžko představit mj. bez parkoviště, vjezdu, náhrobků, oplocení před divočáky a kde je dnes jistota, že
nebude navazovat rozparcelování? Ladislav Hrabal, OK

V chrámu lesa. Přítomnost hřbitova v obci vyjadřuje sounáležitosti jejích obyvatel k tomuto místu a je paradoxně výrazem trvání a potřeby lidí zapustit někde své rodové kořeny. Za nejvhodnější považujeme typ klasického hřbitova v lesním prostředí s náhrobky a možností volby způsobu pohřbení. V této věci jsme velmi konzervativní a hřbitov ekologický nepreferujeme. Na těchto
hřbitovech se pohřbívá jen v rozložitelných urnách, není
zde místo pro pomník, svíčku, květinu, své pohřbené příbuzné hledáme jen podle stromu, pod který byl nebožtík uložen. Máme vizi hřbitova se spoustou zeleně a stromů. Dnes se věci moc nehýbou. Varianta vytvoření komise, kterou nevede člen Rady nefunguje. Odpovědnost
za řešení zda, jaký a kde hřbitov bude by měla v první
řadě přijmout Rada MČ.
Za SPK Jana Martinová

Vybudování hřbitova v Klánovicích není pro ODS prioritou a ani ho nijak nepodporuje. Na základě informací, které jsou k dispozici, se nám všechny možné varianty řešení zdají krkolomné a přinášejí podle nás více negativ
než pozitiv. Za mnohem důležitější považujeme vyřešení stavu klánovického nádraží (včetně parkování), otázku výstavby objektu pro seniory a zlepšení podmínek
pro zdejší sportovní oddíly.
Ferdinand Polák, ODS

První lesní hřbitov v ČR a to v Klánovicích. Nápad, myšlený vážně, vzešlý ze zelených aktivit. Neohraničený, volně přístupný, pouze pro zpopelněné zemřelé a bez obvyklého pomníčku. Nápad podporovaný úředníkem Ministerstva pro místní rozvoj. Prý ve světě takové existují
a nejsou v rozporu s našimi zákony. Náš Zákon o pohřebnictví však takový pojem a takový hřbitov nezná. Nápad tedy není v souladu se zákonem. MUDr. M. Ročeň
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Zprávy z úřadu

KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
budou přistaveny v sobotu 9. 11.
od 9:00 hod. do 13:00 hod.
na těchto místech
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova
za restaurací SAMOS u transformátoru)
Medinská x Smiřická (u bytových
domů)
UPOZORNĚNÍ!
PRAVIDELNÝ SVOZ BIOODPADU
Pražské služby provádí 1 x za 14 dní.
Sezónní svoz bioodpadu končí
dnem 30. 11. V Klánovicích tak poslední sezónní odvoz bude 18. 11.
2013. Od letoška je možné sjednat
celoroční svoz odpadu.

PŘISTAVENÍ NOVÉHO
KONTEJNERU NA TEXTIL
Ke kontejnerům na tříděný odpad v ul.
Všestarská byl přistaven nový kontejner na textil od Diakonie Broumov.

NEJBLIŽŠÍ SBĚRNÉ DVORY:
Sběrný dvůr hl. m . Prahy
Podnikatelská, Praha 21 – Běchovice
tel: 602 202 191
Sběrný dvůr hl. m . Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní
Počernice, tel: 281 924 959
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po–Pá 8:30–17:00 hod.*
So 8:30–15:00 hod.

REFERENDUM
7. listopadu slavíme v Klánovicích
4. výročí referenda o zachování východní části Klánovického lesa. Tenkrát v roce 2009 nikdo nevěděl, kdy
spor o les konečně skončí. Dnes,
po jeho ukončení letos v březnu,
víme, že jsme tenkrát byli pouze
v půli cesty. Ačkoliv většina z nás se
postavila na stranu lesa, je třeba zdůraznit, že všichni jsme stáli na straně demokracie, pokud jsme v referendum věřili a respektovali ho.
Chceme proto u příležitosti tohoto výročí poděkovat všem spoluobčanům, bez rozdílu, za to že se historického referenda zúčastnili a svobodně se vyjádřili.
Redakce KZ
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Klánovice na starých fotografiích
Městská část opětovně zaštítila
pana Jindřicha Lukáše při vydání pokračování úspěšné knihy mapující
vznik a rozkvět Klánovic. Prosíme tím-

to spoluobčany o poskytnutí fotografii,
písemností a jiných zajímavostí,které se
vážou k historii naší obce. Druhý díl knihy "Klánovice na starých fotografiich"
chceme zaměřit na spolky a sportovní ,kulturní kluby. Dále na klánovické vily
a jiné zajímavosti. Pokud se chcete na
vydání této publikace podílet finančně
kontaktujete pana Jindřicha Lukáše, Libřická 726, Tel. 602 810 672 nebo
281 960 205, email. jindrichlukas@atlas.cz, nebo přímo úřad.
Petr Soukup

Už jste si všimli?
Na parkovišti klánovického nádraží se změnil vzhled posprejovaného transformátoru ve vesele namalovaný domeček. Obešla jsem ho
ze všech stran a na každé straně mě
rozesmály dětské malovánky. Když
jsem se ptala známých a přátel, zda
si už všimli veselého domečku, odpověděli, že „ne“.
Takže až přijedete vlakem na nádraží do Klánovic, projdete podchodem a lehce nasměrujete hlavu
vpravo, uvidíte veselý domeček.
Nevím, kdo přišel na tento nápad,
nevím, kdo koupil barvy, nevím,
kdo namaloval na smutný transformátor veselé dětské kresby, ale
vím s určitostí, že to musil být člověk, který má rád Klánovice, který
má rád lidi a který umí rozdávat radost.
Moc děkuji neznámému tvůrci tohoto veselého nápadu za sebe a určitě i za mnohé Klánovičáky.
Marie Mikušová

Informace vyžádané k tomuto článku RR:
PREdistribuce, která je dceřinou společnosti Pražské energetiky, a. s.,
a v Praze se stará o energetickou
síť, dala všem mladým kreativcům
šanci aktivně se zapojit do unikátního
projektu, jehož ideou bylo v první
fázi přetvořit čtrnáct starých pražských trafostanic. Projekt PREdělej to
po svém odstartoval 4. dubna 2012
a v průběhu šesti týdnů se do soutěže přihlásilo více než 400 návrhů. Odborná komise vybrala 14 autorů, kteří dostali jedinečnou šanci změnit
tvář městského prostoru metropole.
Autoři, kromě možnosti realizovat
svou tvorbu, také získali finanční hotovost 10 000 Kč. Projekt pokračuje
i v letošním roce a šanci dostávají
i další návrhy a dosud nepomalované
trafostanice. Jedna z nich je tedy
i v Klánovicích a my máme spolu s autory radost, že se líbí…
Mgr. Petr Holubec
Pražská energetika, a. s.

Jubilanti

Modernizace trati
Praha-Běchovice – Úvaly,
výstavba nového
podchodu v Klánovicích.
Dle sdělení investora stavby bylo
dokončeno zadávací řízení a na
konci října dojde k předání staveniště firmě Viamont DSP, a.s.. Výstavba nového podchodu by tak
měla být realizována v provní polovině příštího roku.
Petr Soukup

V listopadu oslaví své narozeniny
Bohumil Bertl
Václav Chaloupka
Danuše Černá
Marie Dvořáková
Milada Šupová
Marie Králíková
Hana Kutzendörferová
František Dvořák
Alena Hrubá
František Renner
Jaroslav Brzický
Všem oslavencům gratulujeme

Klánovický zpravodaj
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Kultura

Dobrá zpráva pro
všechny milovníky filmu!
Společnost NADOSAH, o.p.s. se
rozhodla založit další tradici
a uspořádat

ve dnech 22. 11. - 24. 11.
v KC Nová Beseda
1. filmový víkend.
"Beseda žije filmem" je název
této víkendové akce. Přijďte žít
filmem i Vy!
Vybrat si budete moci z široké nabídky filmových novinek, chybět
nebudou ani starší "pecky". Do programu jsou zařazeny také filmová
představení pro děti či celou rodinu.
A pro ty z Vás, kteří se chcete dozvědět více o tom, jak vzniká film,
je připravena Filmová škola Ondřeje Kepky. Jedná se o 2 čtyřhodinové bloky, přičemž je možné
navštívit kterýkoliv z nich i samostatně. Více informací naleznete
na webových stránkách
www.kcnovabeseda.cz.
A protože k dobrému filmu patří
i dobrá muzika, bude v sobotu
23. 11. od 21:00 v kavárně KC
Nová Beseda probíhat přehlídka
těch nejlepších a nejznámějších
soudtracků. Věříme, že nebude
chybět ani tanec, zpěv a dobrá nálada. Zapomeňte na listopadové
plískanice, hoďte na sebe kostým
Vaší oblíbené filmové postavy a dorazte na Velkou filmovou párty!
Show must go on!
Za NADOSAH, o.p.s.,
Gabriela Šmerdová
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Ze života „Klértoňat!
Děkuji všem, kdo podporují činnost
dětí, zpívajících v „ Klánovickém dětském
sboru“ a „Prague Vocal ensemble Claireton“. Bez vaší pomoci by asi nebyl tak
úspěšný minulý rok . Podařilo se nám uvést
rodinný muzikál , určený především našim
nejmenším, pod názvem “Krtečkova hudební dobrodružství„ (aranžmá Světlany
Tvrzické), když vzácným hostem byl autor
hudby ke „Krtečkovi“, pan Vadim Petrov,
jehož účasti si nesmírně ceníme a jsme
vděčni, že si našel čas a přišel se na nás
podívat. Stejně tak byla velice vydařená
i druhá část koncertu, určená zejména
dospělejšímu publiku pod názvem „Co
takhle dát si muzikál!“ (vše jako premiéra
v HuDiKlub Ilusion).
Významnou poctou pro sbor „Prague
Vocal Ensemble Claireton“ bylo pozvání
na 11. Mezinárodní festival „Singing World“ v St. Petersburgu, kterého se ve dnech
2. 8. – 8. 8. 2013 zúčastnil. Za své velice
úspěšné opakované vystoupení dostal,
kromě dlouhotrvajícího potlresku, i vysoké ocenění presidenta Ruské Sborové Unii
B. Tarakanova. Vystoupení sboru zaujalo
přítomné hosty natolik, že dostal okamžitě pozvání, kromě jiného, na festival do
Šanghaje. Byl to nádherný a velice úspěšný zájezd, St. Petersburg všechny očaroval a díky sponzorskému daru našeho kamaráda Michala Kačírka (majitele „Restaurant Michal“) se mohl sbor podívat na
fantastické památky tohoto legendárního
velkoměsta, včetně Ermitáže, paláce Petrodvorce jakož i nočního otevírání mostů
apod. Díky jeho příspěvku mohl sbor také
natočit DVD „Claireton in Golden Prague“.
Zakoupením tohoto DVD za cenu 100 Kč významně podpoříte činnost sboru.
Bohužel, stinnou stránkou účasti na festivalech je jejich relativně vysoká finanční

Lampiónový průvod
Koncem září se uskutečnila první akce pořádaná Spolkem přátel klánovické
školky v letošním školním roce. Pod názvem Míčkyáda neboli Míčková
olympiáda mohlo více než 60 dětí vyzkoušet 9 disciplín, k jejichž splnění
bylo vždy nutné prokázat šikovnost, pohotovost, důvtip a vytrvalost.
Mílovými kroky se také blíží další událost v režii našeho Spolku.
7. listopadu je pro všechny školkové děti připraven lampiónový
průvod. Sraz bude v 17:30 u vstupu do lesa z ulice Mechovka.
Průvod pak bude ukončen na zahradě mateřské školky a společně
zazpíváme broučkům ukolébavku před dlouhou zimou. K dispozici
bude i drobné občerstvení včetně tradičních muffinů, které napekly
maminky ze školky. Výtěžek celé akce bude věnován MŠ Klánovice.
Spolek přátel klánovické školky

náročnost (především doprava a ubytování). A protože sbor pracuje bez jakékoliv
státní či municipální podpory, ne všechny
rodiny byly schopné unést takovouto finanční zátěž a k naší veliké lítosti řada dětí
zůstala doma. Přestože jsme nemohli jet
v plném obsazení (jak už bylo řečeno, zájezd na festival je docela drahá záležitost
a mnoho rodičů nemohlo zaplatit za své
dítě a bohužel sbor neobdržel granty ani pro
děti ze sociálně slabých rodin), dostali zpěváci, kteří zůstaly doma, významnou příležitost vystoupit a zazpívat - spolu s Rogerem Watersem v show „The Wall“ , konané v O2 Aréně a zasloužili obrovský potlesk a uznání samotného R. Waterse, který do mikrofonu řekl: “Byly jste úžasní!“
Podívejte se na reportáž http://play.iprima.cz/iprima/399365/all/. A nutno dodat, že
tuto příležitost dostal sbor již podruhé
(v r. 2010 poprvé).
V červnu jsme stihly natočit na Kavčích
Horách pro Českou Televizi 3 písničky
J. Uhlíře a Z. Svěráka pro pořád „Hodina
zpěvu“ - jsme stálí účinkující jíž 10 let/ minioperky „Budulínek“, „Karkulka“, „12 měsíců“, „Šípková Růženka“ a další písničky/.
Tak se dívejte na nás na štědrý večer.
A co nás čeká letos? 6.10.13 od 16.00,
podporujeme pochod Avon v KC Beseda
a 11. 11. 2013 koncert v Divadle Semafor,
a to jako hosté zpěvačky a herečky Dáši
Zázvůrkové, 08. 12. 2013 vánoční koncert
v HuDu Klubu Ilusion (Vinohradská 48).
16. 12 . jsme hosté Big Bandu F. Slováčka
v Divadle Hybernia a 22.12. máme koncert v Plzni se sólistkou Státní opery A. Kalivodovou.
Máme před sebou spoustu práce, která
nás baví a doufáme, že přinese radost
i vám. Všichni jste srdečně vítáni.
Světlana Tvrzická
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Pojďte fandit fotbalistům FK Klánovice!

Fotbal

Mladí bojovníci
Představujeme vám tým, který je nadějí pro blízkou budoucnost klánovického fotbalu. Profil mladšího dorostu,
účastníka pražské I. třídy, jsme připravili ve spolupráci s Tomášem Svobodou, zástupcem FK Klánovice.
Současný kádr klánovického mladšího dorostu tvoří patnáct hráčů. Polovina z nich bydlí v Klánovicích a ostatní pravidelně dojíždějí z blízkého i vzdálenějšího okolí (Šestajovice, Újezd nad Lesy, Černý Most či Říčany). Osm hráčů je z ročníku 1997 a v příští sezoně už v této soutěži nemohou účinkovat, další hráči jsou narozeni v roce 1998
a dva patří věkově ještě do starších žáků (ročník 1999). Zajímavé je, že dvanáct kluků současného kádru je odchováno v klánovickém FK, kde prošli všemi předchozími věkovými kategoriemi. Při nedostatku hráčů (zranění, nemoci…) doplňují tým mladšího dorostu také někteří starší žáci (David Duong, Matěj Šmákal a další), pro které je
to další cenná zkušenost v jejich fotbalové kariéře.
Soupiska mladšího dorostu pro tuto sezonu vypadá následovně: brankář Jakub Radina, obránci Dan Kutzendorfer,
Vladimír Šperl, Jan Parák, Adam Bouček a David Hochmaul, záložníci Tomáš Ulrich, Ondřej Nejedlý, Martin Němec, Martin Kouřil a David Duong, útočníci Stanislav Chyba, Jakub Baláž, Josef Bílý a Marek Halasz.
Největší přednosti mladšího dorostu je skvělý týmový duch
a velká semknutost všech hráčů. Také v letošní sezoně tým
několikrát předvedl, že umí doslova „ubojovat“ těžké zápasy,
ve kterých se fotbalově tolik nedaří. Hráči mají vesměs snahu na sobě stále pracovat a zdokonalovat své fotbalové dovednosti. Největší osobností mladšího dorostu je útočník Josef Bílý, která má v budoucnu šanci hrát i vyšší soutěže. Koneckonců už v loňském ročníku „ochutnal“ dorosteneckou ligu
formou střídavého startu za pražskou Admiru. Jak se prosadí v dalších letech, to záleží hlavně na něm samotném.
Trenérem mladších dorostenců je Jan „Síla“ Silovský (ročník 1968). S fotbalem začínal v Zelenči, v devíti letech si ho
vyhlédl tým pražských Bohemians, kde působil až do svých
dvaceti let. Právě v Bohemians tak okusil dorosteneckou a juniorskou ligu. Následně hrál v Českém Brodě, kde se spolupodílel na postupu do divize a dokonce i 3. ligy. Další část
kariéry pak postupně odehrál v Brandýse nad Labem, Čelákovicích, Jirnech, Zelenči a aktivní hráčskou kariéru zakončil

Spolky
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2. 11.
2. 11.
3. 11.
3. 11.
3. 11.
8. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.

sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
pátek
neděle
neděle
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota

9:00
14:00
11:00
12:00
14:30
15:00
12:00
13:00
14:00
9:00
11:00
11:30
13:30

Klánovice
Klánovice
Běchovice
Klánovice
Klánovice
Klánovice
Zličín
Štěrboholy
Dol. Měcholupy
Klánovice
Klánovice
Březiněves
Klánovice

Bohnice B
Běchovice
Klánovice
Újezd nad Lesy
PSK Union
Kyje
Klánovice
Klánovice
Klánovice
H. Měcholupy B
Ďáblice
Klánovice
Satalice

ml. žáci
muži
ml. přípravka
ml. dorost
starší žáci
ml. přípravka
ml. dorost
ml. žáci
muži
ml. žáci
ml. dorost
ml. přípravka
muži

Aktuální výsledky najdete na internetu – www.fkklanovice.cz

Mladší dorostenci FK Klánovice, semknutá parta
šikovných fotbalistů. Foto: archiv FK.
v Klánovicích (I.B a II. třída). Trenérství se v Klánovicích věnuje desátým rokem, postupně prošel kategoriemi mladších
žáků, starších žáků a mladšího dorostu. Je aktivním členem
výboru FK Klánovice. Na otázku, s jakými problémy se musí
jako trenér mladšího dorostu vyrovnávat, nám Honza Silovský
odpověděl takto: „Dlouhodobě se musíme hlavně vypořádat
s relativně úzkým kádrem dorostenců, občasnými kolizemi
se školními povinnostmi či jinými sporty či kroužky. Občas
také s nelehkým obdobím puberty jednotlivých hráčů.“
Mladší dorost hraje v letošní sezoně I. třídu, což je druhá nejvyšší soutěž v Praze s již velmi slušnou kvalitou jednotlivých týmů i zápasů. Největším favoritem na postup
do pražského přeboru je tým FC Háje, cílem našeho dorostu je umístění do 4. místa tabulky.
Připravil Jiří Karban

STP Klánovice

Říjnová přednáška v našem klubu byla pro všechny nejen zajímavá, ale poučná a hlavně praktická. Navštívila nás pracovnice firmy DMA, která nám předvedla různé kompenzační pomůcky,
které nám seniorům, i ostatním pomohou zvládnout všechny denní problémy. Zájemcům předala i ceníky výrobků a zodpověděla všechny dotazy. Mimo pravidelná pondělní cvičení jsme absolvovali několik pěkných výletů do okolí Klánovic. Nejprve to byl
Jenštejn, kde odvážní jedinci vylezli až nahoru - dolů to ovšem
muselo jít pouze po čtyřech, schody byly opravdu strmé a věž
úzká. V místním malém muzeu jsme vyslechli poutavou přednášku
o historii Jenštejna, procházkou jsme došli až k místnímu Domu
seniorů. Velice mile nás přivítala zástupkyně ředitelky, zodpověděla

všechny naše dotazy, o provozu, počtu ubytovaných, výši úhrady, atd. Opět jsme zjistili, že stále podle platné vyhlášky se cena
za pobyt pohybuje průměrně od 8 - 10 tis.Kč. (Proč tedy u nás
ve zpravodaji uveřejňují zcela jiné informace?). Místní domov seniorů se nám velice líbil. Další týden byly naším cílem Poděbrady, kde jsme zažili správný lázeňský den - vč. kavárny, oběda, procházky podél Labe, každý jak se cítil. Poslední výlet byl vlakem
do Dolních Počernic, odtud přes park kolem rybníka, přes dálnici do Xaverovského háje, kolem hájovny do Běchovic. Počasí
nám přálo, všichni došli ve zdraví. Poslední říjnový výlez je stanoven na 30.10. Jde se "pouze" naším lesem, vzhledem k uzávěrce čísla se nemůžeme o výsledku výletu zmiňovat. Hodláme
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též navštívit nové "hřiště", které pro seniory zbudovaly Lesy ČR.
Těšíme se na bohatou účast našich členů při dalších akcích.
Za výbor MO: Paplhamová
Redakční poznámka:
V článku v KZ9/2003 „Honzo vstávej“ se píše:
„Klient v domově pro seniory vydá za stravu a ubytování cca 11 000 Kč měsíčně” Tento údaj
1. Nepovažujeme za zcela odlišnou informaci
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2. Vychází z vyhlášky 505/2006 Sb. §15 a §16 kde se píše, že maximální výše
úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí
a) 200 Kč denně celkem za ubytování a úklid, praní a drobné opravy ložního
a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) 160 Kč denně za celodenní stravu
Celkem tedy 10 800,- Kč za měsíc. V případě, že by si zařízení neúčtovalo
maximální cenu, mohou být výdaje nižší.
Robert Zoulík

placená inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921

Agelena - Z. Zídková

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců
vinylové podlahy - plovoucí, lepené
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210
www.agelena-parket.com

KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a
př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da č

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. cz

602 260 264
Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím z Prahy východ a okolí,
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
ŠEFLBHAIRSTYLE 7 dní v týdnu.

Otevírací doba: 9:00 - 21:00

Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)
Tel. 604 589 584
www.seﬂ-hairstyle.com r.seﬂ@post.cz

Vedení účetnictví a daňové evidence
Pokud potřebujete dobře, kvalitně a profesionálně
zpracovat účetnictví (včetně mezd a personalistiky),
dále daňovou evidenci, veškerá daňová přiznání
(vč.optimalizace daňové povinnosti, daňového
poradenství a auditu) obraťte se na nás.
ALLFIN GROUP s.r.o.,
Třebětínská 591,19016 Praha 9-Újezd n.Lesy
Mail: lucie.machalickova©allfingroup.cz tel.: 606 638 435
dvorack© volny.cz
tel.: 777 242 643

Pronajmu půl rod. domku 189 m2
v Klánovicích 3+1+jídelna,
dvougaráž, zahrada.
Nájem 25.000,-Kč měsíčně + poplatky.
Tel. 602 200 533

HOSPODYNĚ
777 193 227

Klánovický zpravodaj
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ZAHRADNICTVÍ
V KLÁNOVICÍCH

placená inzerce

ZNOVU OTEVŘENO OD 15. ŘÍJNA 2013

Nabízíme:
• řezané i pokojové květiny
• bylinky
• trvalky
• vánoční vazby, svícny, vánoční perníčky a doplňky
• vánoční stromky řezané i v kontejnerech
• chvojí čerstvé, řezané
• adventní věnce a věnce na dveře

V pátek 29. listopadu AKCE!

• ukázka vánočního aranžmá do interiéru i na zahradu
• od 14 hodin setkání s paní perníkářskou
• ukázka zdobení vánočních perníčků
(děti si perníčky nazdobí sami)
Připraveno je i občerstvení v podobě čerstvých
bylinkových čajů a svařeného vína.
Na akce i do zahradnictví Vás srdečně zve
ZAHRADNICTVÍ CAMPANULA
Ing. Roman Řehák
Otevírací doba: pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin,
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin
Kontakty: mob.tel.: 725 826 344
e-mail: campanula.m@seznam.cz

CELOROČNÍ PROVOZ
KLÁNOVICKÉHO TRHU
Vážení zákazníci.
Rádi bychom vám oznámili, že letos poprvé vyzkoušíme, jak
farmářský trh funguje v zimě. Spousta z vás si prodloužení provozu
přála, stejně tak farmáři nemohou přestat vyrábět a čekat na jaro,
takže je tento krok jen logickým vyústěním. Trh v Klánovicích tedy
poběží do 21. 12., tedy pokud nenastane např. sněhová kalamita
nebo se teploty nepropadnou pod -10°C. Budeme se snažit,
abychom vám i v tomto období poskytli co neplnohodnotnější
nabídku, je však třeba počítat s případným omezením právě
vzhledem k teplotám a počasí (platí zejména pro ovoce a zeleninu).
V sobotu 21. 12. si popřejeme krásné Vánoce a hodně štěstí
do nadcházejícího roku a budeme se těšit na novou trhovou sezónu.
Protože budeme po svátcích všichni přejedení a plní předsevzetí,
říkali jsme si, že v lednu necháme trh odpočívat a rádi vás opět
přivítáme v únoru, pokud nám to počasí dovolí. Aktuální informace
o tom, kdy trh začne a bude-li každou jednotlivou sobotu, budete
nacházet na našem webu www.ceskyfarmarskytrh.cz a na sociálních
sítích, případně v newsletteru, k jehož odběru se můžete na našich
stránkách přihlásit. Plán musí být pružný a nám nezbude, než
reagovat na aktuální vývoj počasí. Věříme, že vám zima nebude
nepřekonatelnou překážkou a budete na trh rádi vyrážet i v chladném
období. Nakonec dobrý důvod k tomu dát si horkou medovinu,
kávu, svařák nebo palačinku.
Přijďte si nakoupit a na kus řeči.
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placená inzerce

stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
*
*
*
*
*
*
*

rodinná firma s dlouholetou tradicí
kvalitní práce vlastními zaměstnanci
vyučenými v příslušném oboru
realizace staveb na klíč
pasivní domy, nízkoenergetické domy,
kryté soukromé bazény
rekonstrukce rodinných domů
rekonstrukce plochých střech,
balkonů a teras
zateplení rodinných domů, chodníčky, ploty

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ
Kancelář:
Dohalická ul. 1043, 190 14 Praha 9 – Klánovice
tel.: 286 588 963, mob. tel.: 603 413 180
e-mail: northtech@northtech.cz

www.northtech.cz
CHOVATELSKÉ POTŘEBY

AKVATERM PROJEKT s.r.o.

Provozovna Praha 9 – Klánovice

Rádi Vás přivítáme v naší
prodejně chovatelských potřeb

V pátém 502, Klánovice
Po – Pá 16 – 19 h
So
9 – 12 h
Tel.: 606 489 717
721 763 987

NABÍZÍME:
• Projekty vytápění
(plynové, tepelná čerpadla,
solární kolektory)
• Vypracování PENBů
• Energetické posudky
• Energetické audity
Kontakt: Jiří Prózr
Telefon: 603 260 644
www.akvaterm-projekt.cz
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placená inzerce

AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

ZLATO PRO RADOST

Vlastnit či darovat zlatou cihlu je snem snad
každého.
Přestože se zdá, že jde v případě zlaté cihly
o sen neuskutečnitelný, opak je pravdou.
Protože zlaté cihličky nemusí vážit kilo a stát
milion. I třeba ty několikagramové zlaté slitky
mají svoji cenu a jsou skvělou ochranou Vašich
prostředků i v nejisté době. Nebo dokonalým
dárkem, který zároveň ohromí i potěší.
A kolik stojí zlato? Gramový slitek koupíte
ve speciálním obchodě odpřibližně 1 250
korun. Vše o možnos) koupě
zlata najdete na

www.zlatoproradost.cz

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Stálá služba:
602 429 913, 606 784 088
tel/fax.: 321 622 488

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
KRÁLOVSTVÍ SLASTNÉHO NICNEDĚLÁNÍ

Úchvatná lehátka i další nábytek a doplňky pro náročné
nabízí portál www.wellnesslehatka.cz. Jde o produkty rakouských specialistů, kteří při výrobě lehátek pro interiéry i exteriéry používají jedinečné nano-technologie. Lehátka jsou na českém trhu zcela unikátní a využívají geniální mechanické nápady. Do lehátek se stačí slastně položit a chcete-li, nepatrným pohybem těla se můžete příjemně houpat. Na zakázku dle přání klienta vyráběná lehátka můžete mít v celé řadě barevných variací. Díky preciznímu provedení se mohou stát rovněž designovým vybavením Vašeho domu či bytu.
Více na www.wellnesslehatka.cz.
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PROGRAM listopad 2013
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9-Klánovice, tel: +420 608 418 494
INFO – e-mail: info@kcnovabeseda.cz, www.kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou),
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

VÝSTAVA MĚSÍCE
JAN PÍSAŘÍK „Co si pamatuji z léta…“
Tvorba tohoto umělce osciluje mezi naivním uměním a surrealismem. Koncentrovanou energičnost a magičnost pláten podtrhuje charakteristická, živá barevnost. Vernisáž se koná v pátek 1. 11. v 19:00.
DIVADLO

3. 11. neděle 16:00
a 4. 11. pondělí, 10:00

KONCERT 4. 11. pondělí, 19:30
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci

STRAKATÉ BAJKY Pohádka o třech českých komediantech,
kteří procestovali celou Francii, a teď přijeli k Vám. Hraje: Divadlo Láryfáry
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

KINO
6. 11. středa, 20:00
NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
V každém podvrhu se vždy ukrývá něco nefalšovaného. Zda to platí i pro lásku, o tom se přesvědčí expert na umění
v podání G. Rushe. It /2013/ drama, romantický /124 min/ přístupný od 12 let /české titulky.
KINO
10. 11. neděle, 16:00
TURBO
Turbo je obyčejný malý šnek, který má velký sen. USA / 2013 / animovaný, komedie / 96 min / mládeži přístupný.
KINO
11. 11. pondělí, 20:00
GRAVITACE
Milovník dlouhých záběrů Alfonso Cuarón natočil technicky dokonalý thriller o znovunalezené chuti žít. USA, UK /2013/
sci-fi, thriller / 90 min / mládeži přístupný / české titulky.
KINO
13. 11. středa, 20:00
LÁSKY ČAS
Další romantická perla od Richarda Curtise, režiséra Lásky nebeské. UK /2013/ komedie, romantický /123 min/ mládeži přístupný /české titulky.
KOUZELNICKÁ SHOW
17. 11. neděle, 16:00

MAGICKÁ NEDĚLE
Kouzelnickou show pro děti i dospělé Vám předvedou Michal Nesveda a Paul Wurcel.

ZÁZNAM FLAMENCOVÉHO DÍLA
CARMEN Poprvé v KC Nová Beseda! Záznam klasického flamencového
18. 11. pondělí, 20:00
díla choreografa a tanečníka Antonia Gadese z madridského Teatro Real. 98 min.
NENECHTE SI UJÍT! 22.-24. 11.

BESEDA ŽIJE FILMEM

1. filmový víkend v KC Nová Beseda

KURZ
26. 11. úterý, 19:30 a 20:30 SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit? Přijďte se přesvědčit, že se domluvíte.
KINO
27. 11. středa, 20:00
KŘÍDLA VÁNOC
Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak rozeběhne směrem, který si sami určili. ČR/2013/drama/110 min/mládeži přístupný.
DIVADLO 29. 11. pátek, 19:30
MYDLIBABA A TY DRUHÉ aneb třikrát do černého
Legendární inscenace tří aktovek s černým humorem. Že tyto tři role ztvárňuje Luba Skořepová bravurně, dokazují
i slova kritika: “Ať si tvrdí, jak chce, že není čarodějka, kouzlo, jak proniknout k lidským srdcím, ovládá bezpečně.”
KURZ KAŽDÉ PONDĚLÍ do ledna 2014 MODERNÍ YOYOVÁNÍ
17-18:00 (začátečníci) a 18-19:00 (pokročilí), 1. hodina 16. 9. 2013
KAŽDÝ ČTVRTEK do ledna 2014 FOOTBAG (hakisak) 16:00-17:00, 1. hodina 19. 9. 2013
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00.
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