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V tomto
čísle najdete:
- Slovo starosty a sloupky
zastupitelů
- Zápis z jednání RMČ,
Informace z úřadu

zpravodaj

2014

K L Á N O V I C K Ý

Klánovické kontrasty
Stav českých silnic je obecně nevyhovující, od dálnic po místní komunikace.
Jde-li o stav klánovických komunikací, žijí občané v odlišných realitách –
od vydlážděných ulic s chodníky a zelení po výmoly a bahno bývalých lesních
cest. Pro ty druhé není nejbližší budoucnost příliš optimistická, vlastník silnic –
hlavní město Praha má svůj harmonogram, ale také nelze úplně přehlížet snahu
městské části. Zda, a kdy se propásla příležitost získat finance z městského
rozpočtu, se lze přít, současný stav však zůstává realitou. Podívejme se, jak
tento stav vypadá - přinášíme informace uvnitř čísla.
Yvona Olšanová, šéfredaktorka

- Klánovický kaleidoskop
- Otázku měsíce –
naplnění volebních
programů stran a hnutí
- Hlavní téma –
Rekonstrukce
a opravy komunikací
Ulice V Trninách, foto Radomír Kůla

- Komunální volby
- Úřad odpovídá
na otázky občanů
- Klánovické nádraží –
nové nástupiště
- Klánovické střípky
Ulice Mechovka, foto Radomír Kůla

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
měsíc květen byl velmi bohatý na kulturní akce. Klánovice mohou být
hrdé na to, že spolkový život ožívá.
Velké poděkování patří již tradičně oddílu STOPA za jarní úklid lesa.
Do úklidu lesa se dále zapojili OS
za Klánovický les a soukromá školka – Lesní klub v mechu a kapradí.
Běh naděje úspěšně pokračoval dalším ročníkem a tradicí se stává i Den
sousedů v KC Beseda.V závěru měsíce se děti, opět pod vedením oddílu
STOPA, mohly projít Lesem plném
zvířátek. Všem organizátorům těchto akcí jménem MČ děkuji.
Sochání pro Hedviku již potřetí obohatí Klánovice o nové sochy, díky
nadačnímu fondu Klánovické fórum
a panu Karlovi Vilgusovi.
V poslední době jsem dostal rady, že
bych měl tento svůj sloupek využívat k tomu, abych vyzdvihnul a zvýraznil své zásluhy. Chvíli jsem o této
radě přemýšlel, důvody k tomuto kroku se zdají být rozumné a správné.
Je možné, že mnozí z Vás nemají
úplné informace o tom, co bylo vykonáno, kolik času a úsilí bylo vynaloženo na dostavbu školy, zřízení
nové autobusové linky, obnovu alejí, rekonstrukci kina, opravu silnic, navýšení kapacity školky atd. Co vše
obnáší agenda úřadu, kolik jednání
se skrývá za jednotlivými výstupy,
kolik času je potřeba, aby se dobrý
nápad proměnil v reálnou věc.
Co všechno vlastně stojí za tím, že
Klánovice fungují a dále se rozvíjejí.
Bylo by politické, abych své „slovo“ využil k výčtu toho, co se „mi“ podařilo
a bylo by i žádoucí označit viníky, pokud se něco nerealizuje ke spokojenosti Vás, občanů. Pokud bych uvěřil radám, že je to potřeba, ztratil bych
část svých hodnot, na kterých mi záleží. Je pravdou, že zjevné lži, polopravdy a manipulativní články mně
vadí, ale to je zřejmě daň za to, že
mám tu čest Vám dělat starostu.
Petr Soukup, starosta

XXIII. ročník

strana

2

Informace z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha-Klánovice („RMČ“) v posledním období zasedala ve dnech
28. 4. a 14. 5., další jednání (28. 5.) bylo na programu až po uzávěrce tohoto
vydání KZ. Červnová zasedání RMČ jsou naplánována na 9. 6. a 25. 6. 2014.
RMČ mj. schválila:
• Vypsání poptávkového řízení na dodávku 3 ks plynových kotlů pro bytové
jednotky v majetku MČ v ul. Smržovská a Slavětínská.
• Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prodejny potravin Bazar mezi MČ
a panem Vitaliyem Andrishkem (sídlo Praha 6). Doba nájmu: 5 let, nájem:
25 tis. Kč/měsíc.
• Žádost Klánovice Spolu o.p.s. na umístění dvou orientačních tabulí –
na otočce u koupaliště a u cyklostezky směr Horní Počernice (stejná tabule
byla v loňském roce instalována před budovou základní školy).
• Účetní závěrky příspěvkových organizací - Masarykovy základní školy
a Mateřské základní školy za rok 2013 a jejich předložení Zastupitelstvu
MČ Praha – Klánovice na nejbližším zasedání.
• Účetní závěrku MČ za rok 2013 a její předložení ZMČ na nejbližším zasedání.
• Výzvu pro nájemce restaurace Beseda týkající se sdělení termínu očekávaného zahájení obnoveného provozu.
• Požadavek na rozšíření pravidelných zpráv o činnosti Místní knihovny předkládaných RMČ: podrobnější informace o využití knižního fondu s důrazem na jeho novější část.
• Stavební úpravy v prodejně Bazar (např. vybourání dělící příčky mezi prodejní plochou a skladem z důvodu zvětšení prodejní plochy, zřízení úklidové komory…) s podmínkou, že nájemce provede práce na vlastní
náklady.
• Uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ a Klánovice Spolu o.p.s. v souvislosti s konáním akce „Veletrh kroužků“, která se uskuteční dne 3. 9. 2014
ve sportovní hale a jejím okolí.
• Darovací smlouvu mezi MČ a Ing. Petrem Soukupem (starostou) – poskytnutí finančního daru ve výši 3 tis. Kč pro Místní knihovnu Klánovice.
• Vypsání poptávky na pořízení sekačky pro údržbu zeleně na území MČ.
• Poskytnutí provozní dotace pro Farní Charitu Neratovice ve výši 200 tis. Kč
za účelem plnění dohody o poskytování sociálních služeb.
Chcete se dozvědět více? Kompletní zápisy a usnesení z jednání RMČ najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz, sekce „volené orgány“.
Jiří Karban, člen Rady MČ

Informace z úřadu
Dle §92 zákona č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze v platném znění

SV O L ÁV Á M
Veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice
na den 11. 6. 2014 od 19:00, které se koná v tělocvičně Beseda, Praha-Klánovice
PROGRAM:
1. Zahájení, schválení programu jed- 6. Úpravy rozpočtu MČ Praha-Klánonání
vice za leden-květen 2014
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zá- 7. Stanovení počtu členů Zastupitelstva
pisu
MČ Praha-Klánovice pro volební ob3. Volba návrhového výboru
dobí 2014 – 2018
4. Schválení „Závěrečného účtu MČ 8. Analýza výstavby nové knihovny
Praha-Klánovice za rok 2013
9. Různé
5. Schválení hospodaření MŠ a ZŠ 10. Závěrečné usnesení
Praha-Klánovice za rok 2013
11. Závěr
23. 5. 2014
Ing. Petr Soukup, starosta MČ Praha-Klánovice
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Klánovický kaleidoskop
AKCE V ČERVNU
1. 6. 2014 - neděle
Pohádkový les pro děti od 2 do 8 let
a jejich dospěláky. Start v 9:00 na hřišti
FK Klánovice, konec cca 12:00. Pohádková cesta lesem, výtvarné dílny, skákací
hrady a další program. Pořádá Pohádkové
Klánovice o.p.s.
5. 6. - čtvrtek
LADIES´ NIGHT - je tady červen a s ním
i další večírek pro ženy! Promítání romantické komedie Jedna za všechny 18:00 v KC Nová Beseda

17. 6. - úterý
Cesty za tradiční Afrikou - povídání
z nedávné expedice „Kaokoland 2014“ především o životě kmene Himba v severní Namibii - 19:00 v KC Nová Beseda
12. 6. 2014 - čtvrtek
Gastronomický večer SŠ hotelnictví
a gastronomie. Blížící se léto připomenou speciality italské kuchyně. Informace
a menu na www.hotelova-skola.cz
19. 6. 2014 – čtvrtek
Každoroční pasování klánovických
prvňáčků rytířem Knihoslavem na čtenáře proběhne u místní knihovny
od 16:00 (1. A) a od 17,00 (1. B).

7. 6. – sobota
Výlet do lázní Mšeno, zahájení koupací
sezony, slavnostní vernisáž výstavy
„Zašlá sláva klánovických lázní“.
Pořádá Klánovice SPOLU o.p.s., informace tel.: 604 554 270, Autobus zdarma.

20. 6. - pátek
Hurá na prázdniny – přijďte oslavit
konec školního roku.
15:00 v KC Nová Beseda

8. 6. – neděle
Koncert sboru Claireton Chorale, Divadlo na prádle, 18:00 – hudební pohádky J. Uhlíře a Z. Svěráka

31. 5. – 8. 6.
SOCHÁNÍ PRO HEDVIKU.
Pořádá Klánovické fórum a Karel Vilgus.

31. 5. - sobota
Zahájení prací studentů a pedagogů –
dedikační sochy v aleji Hany Benešové
4. 6. – středa
Zahájení sochání – 5 žen sochařek, téma:
Má nejoblíbenější pohádková postava
4. 6. – středa
Vystoupení Miroslav Paleček a Ivo Jahelka, 19:00, KC Nová Beseda
8. 6. – neděle
Předání soch MČ Klánovice,
16:00 před ZŠ
POSLEDNÍ ZÁPASY FK KLÁNOVICE
NA DOMÁCÍ PŮDĚ
7. 6. – sobota 9:00
mladší žáci: FKK – Kbely
7. 6. – sobota 11:00
mladší dorost: FKK – Zličín
7. 6. – sobota 17:00
muži: FKK – Dolní Měcholupy
8. 6. – neděle 16:00
starší žáci: FKK – Slivenec
13. 6. – pátek 17:00
mladší přípravka: FKK – Březiněves

Prázdninové aktivity pro děti 2,5 – 13 let
Příspěvek Klánovického kaleidoskopu rodičům – přehled aktivit zařízení na území Klánovic využijte jako vodítko, bližší
informace získáte přímo u kontaktních osob. Všechny informace jsou zveřejněny po dohodě a se souhlasem jednotlivých zařízení. Neuvádíme akce MŠ Klánovice – pro velký zájem nestačí pokrýt ani zájem z vlastní školky a RC Montík – probíhá rekonstrukce a příprava na další školní rok.
PT - příměstský tábor.
Zařízení
Červenec
Krteček
MC
MC
Smíškov
Smíškov
Smíškov
Smíškov
V mechu
V mechu
V mechu
Srpen
Krteček
ZŠ
ZŠ
Smíškov
Smíškov
Smíškov
V mechu
V mechu

Datum

Od - Do

Lze umístit na
jeden/část dne

1.-31.
30.6.- 4.
7.- 11.
7.- 11.
14.-18.
21.-25.
28.-1.8.
30.6.- 4.
7.- 11.
21.-25.

7:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
7:30 - 17:00
7:30 - 17:00
7:30 - 17:00
7:30 - 17:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

1.-31.
4.-8.
11.-15.
4.-8.
11.-15.
18.-22
18.-22.
25.-29.

7:00 - 17:00
8:00 -17:00
8:00 -17:00
7:30 - 17:00
7:30 - 17:00
7:30 - 17:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Zařízení název
ZŠ Klánovice
MŠ Krteček
MŠ Smíškov
MC Klánovice - Šestaj.
DLK V mechu a kapradí

Věk

Rezervace
do

Cena/turnus

Blok šachový, pohádkový, hudební, indiánský
Prázdninová školička
Prázdninová školička
PT-výtvarný týden
PT -vaření, kuchtění
PT-cesta za dinosaury
PT-princezny
PT
PT
PT

2,5 - 8
3-7
3-7
3-8
3-8
3-8
3-8
3,5-8
3,5-8
3,5-8

20.06.
neomez.
neomez.
15.6.
15.6.
15.6.
15.6.
22.6.
22.6.
22.6.

5000 +stravné
1600/1900
1600/1900
Na vyžádání
Na vyžádání
Na vyžádání
Na vyžádání
2500
2500
2500

Blok přírodovědný, dopravní, zeměpisný, kuchařský
PT CK Robinson
PT CK Robinson
PT-keramika a golf
PT-pohádky
PT -logopedický
PT
PT

2,5 - 8
5 - 13
5 - 13
3-8
3-8
3-8
3,5-8
3,5-8

20.06.
1.8.
8.8.
15.6.
15.6.
15.6.
11.8.
11.8.

5000 +stravné
2290
2290
Na vyžádání
Na vyžádání
Na vyžádání
2500
2500

Druh akce

Adresa
budova Smržovská 1
Lovčická 322
Lovčická 322-přízemí domu
Revoluční 13, Šestajovice
Šlechtitelská 193

Klánovický kaleidoskop připravuje Yvona Olšanová

Kontaktní telefon
739 465 490
734 477 159
608 817 000
604 315231, 605 255581
732 731 484

Kontaktní osoba
Lucie Brettschneiderová
Ing. Milada Stárková
Mgr.Petra Klapáková
Rákosníková
Tomáš Frieb
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Komunální volby - volby do místních zastupitelstev
V době vydání tohoto čísla se bude hodnotit účast a výsledky voleb do Evropského parlamentu. Zde se však zaměříme na volby, kterým až 85% voličů přisuzuje největší důležitost – volby do místních zastupitelstev, které se budou konat na podzim
tohoto roku. Ke komunálním volbám je rovněž směřována otázka měsíce. Dá se předpokládat, že nás až doby konání voleb budou jednotlivé strany a hnutí oslovovat a představovat svoje programy na volební období 2014 - 2018. Podívejme se
na význam zastupitelstva a dalších orgánů místní samosprávy.

Samospráva – hlavní orgány a jejich postavení
ZASTUPITELSTVO je základní orgán městské části v oblasti samosprávy. Ostatní orgány městské části jsou od zastupitelstva odvozeny – zastupitelstvo volí starostu a radu
městské části. Zastupitelstvo zřizuje své pomocné orgány - výbory a komise, ze zákona zřizuje dva výbory- finanční a kontrolní, volí jejich předsedy a členy, rozhoduje
o významných a zásadních záležitostech týkajících se
městské části. Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného
zastoupení na čtyřleté funkční období.

konává úkoly samostatné působnosti – uložené zastupitelstvem a radou i úkoly přenesené působnosti – dle zákona o hl. městě Praze.
TAJEMNICE ÚŘADU odpovídá za koncepci a organizaci úřadu z hlediska pracovněprávních vztahů. Koordinuje
výkon státní správy v přenesené působnosti. Ve věcech samostatné působnosti provádí činnost na základě rozhodnutí samosprávných orgánů městské části. Je nadřízená
všem pracovníkům zařazeným do úřadu.

RADA je výkonný orgán městské části, za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro zasedání
zastupitelstva, plní úkoly svěřené jí zákonem. Její hlavní
úlohou je zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu.

DO SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI patří záležitosti, které
jsou v zájmu městské části a jejich občanů – program rozvoje obce, rozpočet a účetní závěrka, zřizování příspěvkových organizací organizačních složek, rozhodování o veřejných zakázkách, o pronájmu, převodu a nabytí nemovitých věcí a další.

STAROSTA zastupuje městskou část navenek. Volí jej zastupitelstvo, má jednoho či více místostarostů. Starosta je ze
své funkce členem rady a stojí v čele úřadu městské části.

V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI vykonává městská část
státní správu, která byla jejím orgánům svěřena státem
a jménem státu plní jeho úkoly.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI je orgánem městské části. Vy-

Yvona Olšanová

Podíl současných zastupitelů, stran a hnutí na práci samosprávy Klánovic
(ve výborech a komisích pracuje více občanů, najdete na webu MČ):
Samospráva Městské části Praha Klánovice
Orgány samosprávy Výbory
Komise Rady městské části
ZastuFinan- Kon- Výstavba, Sociální, Životní Senior Repitel- Sta- Ra ční trolní doprava, zdravotní, pro- cen- dakční
Příjmení, jméno
stvo rosta da výbor výbor bezpečnost bytová středí trum rada
x
x
x
xP
Soukup Petr, Ing.
x
x
Petráčková Martina, Ing.
x
x
xMP
Polák Ferdinand, MUDr.
x
Martinová Jana, Ing.
x
x
x
Zoulík Robert, Mgr.
x
x
Voleš Ondřej, Ing., Ph.D.

Přehled politických stran
a členů orgánů samosprávy

Politická strana
Nezařazení

Členství
nestr.
nestr.

ODS
SPOLU pro Klánovice

ODS
nestr.
nestr.
nestr.

Čas na změnu - sdružení
SZ a nezáv. kandidátů

nestr. Starčevičová Zorka, Mgr.
nestr. Jágrová Marie, MUDr.
LES

TOP09

Maiello Giuseppe Ph.D.

nestr. Ruda Tomáš, Ing.
TOP09 Karban Jiří, Mgr.
nestr. Ročeň Milan, MUDr.

HLAS KLÁNOVIC - sdružení
ČSSD a nezáv. kandidátů ČSSD Kubíček Petr, Ing.
ČSSD Švec Václav

Občané Klánovic - OK

nestr. Hrabal Ladislav, Ing., CSc

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
xMP

x
x

x
xP

x
x

x

x

x

x

xP

xP
xP
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Otázka měsíce

Jak se Vám podařilo naplnit volební program 2010 – 2014?
ODS strávila uplynulé období v opozici. Soustředili jsme se tedy především na kontrolu práce starosty,
radních a úřadu MČ. Žádali jsme zejména větší profesionalitu práce na
radnici, bojovali proti cenzuře v KZ
a kritizovali často „velmi nestandardní“ postupy při zadávacích/výběrových řízeních – např. při kácení a výsadbě lip či pronájmech obecních pozemků. Rovněž jsme usilovali
o lepší správu a hospodaření MČ –
mj. jsme sami zpracovali, navrhli
a prosazovali vyrovnaný rozpočet.
Na magistrátu hl. města Prahy jsme
pomohli zajistit grant na rekonstrukci
tréninkového fotbalového hřiště, takže se po mnoha letech mohlo konečně začít s budováním umělého
povrchu. I přes velmi obtížnou spolupráci se současným vedením radnice ODS byla (a po zbytek volebního období také bude) opozicí konstruktivní, ale přísnou.
Ferdinand Polák, ODS

Stranické mrákoty.
To je dobrá otázka, ale především pro
voliče. V případě, že veřejnost zaregistrovala profesionálnější fungování
radnice, potom jsme částečně s naším programem uspěli. Dovolím si připomenout ukončení kauzy les, vypracování generelů dopravy či rekonstrukci budov škol a KC Besedy,
které jsou výsledkem našeho SPOLUpůsobení v Radě MČ první dva
roky od voleb.V té době jsme také voličům pravidelně skládali účty z naší
činnosti na webových stránkách, aby
mohli rozlišit mezi sliby a skutečností. Role opozice je především kontrola
a nabízení alternativ. Snažíme se vyburcovat Radu z mrákot, do kterých
upadla zřejmě pod vlivem politických sekretariátů. Leč bez úspěchu.
Kolik je slibovaná dotace na školu –
0 Kč!! Co je se zónou u nádraží- nic!
Investice MHMP do silnic? Skoro
žádné! Připravované projekty? Žádné!
Robert Zoulík, SPOLU pro Klánovice

Odpověď na tuto otázku není pro
nás příliš složitá. Můžeme jednoznačně prohlásit, že v rámci plnění
volebních programů, jsme byli nejúspěšnější uskupení v Klánovicích.
Naše sliby a závazky vůči spoluobčanům byly pro nás vždy na prvním
místě: co jsme slíbili, to jsme splnili a nikdy jsme se nesnažili vzbuzovat falešné naděje. Naší hlavní
prioritou byl Klánovický les, jehož
transformace byla definitivně zažehnána v březnu roku 2013. Následovalo prosazení nulové tolerance hazardu. Úřad pracuje efektivněji a společně s ostatními stranami se nám daří bránit výstavbě
na Hornopočernicku. Pokud bychom
bývali měli možnost zůstat ve vedení
obce, snad bychom dokázali ještě
více. Nezbývá než doufat, že současné vedení (starosta, ČSSD, TOP
09) podporované „Spolu“, nezanechá za sebou vážnější škody.
Giuseppe Maiello – Čas na změnu

Volební program TOP 09 byl koncipován pro čtyřleté období a jeho naplňování bylo podmíněno uzavřením
koaliční smlouvy. Jenže koalici dojednaly jiné volební strany a my
jsme se na dva roky ocitli v izolaci.
Do užšího vedení naší městské
části jsme byli „povoláni“ v prosinci
2012 – to když se část tehdejších
koaličníků vyděsila, že bez naší pomoci nelze na MHMP dojednat změnu územního plánu pro záchranu
lesa. Když jsme v této věci posloužili, ukázalo se, že nám sice zůstane křeslo v Radě MČ, ale o vzniku
nové koalice fungující dle nové
smlouvy nemůže být ani řeč (většina zastupitelů si začala hrát na
opozici). Snažil jsem se této „improvizaci“ přizpůsobit a pomáhat
starostovi v jednáních na MHMP.
Za hodně nadějných příslibů a minimum dotažených skutků si však dávám spíše horší než lepší známku.
Jiří Karban, TOP 09

ČSSD vždy přicházela s jasnými vizemi a dokázala realizovat. Zvláště za éry starosty Hanzala.
V r. 2006 jsme přišli s programem
Vize pro Klánovice. K našemu potěšení se tato stala inspirací i pro
ostatní. S realizací to však za éry
p. Hrabala vázlo. Projekty jako mikrobus na Hornopočernicku, rekonstrukce KC Beseda či promenáda se sochami na Slavětínské
byly nejvíce vysmívané. Dnes běží.
Od r. 2011 tedy vidím pozitivní
posun. Ale až po našem vstupu
do klánovické „vlády“ v roce 2012
jsme mohli přikročit k vyřešení
nejpalčivějšího problému – ukončení golfové kauzy a obnově investičního rozvoje. Rekonstrukce
nádraží započala. U rekonstrukce
komunikací byla dokončena 2. etapa a jsou zajištěny peníze na
3. etapu. Čeká se „jen“ na stavební povolení. Dočkáme se!
Petr Kubíček, Hlas Klánovic/ČSSD

Především se podařilo rozhospodařit přes 10mil.Kč na dům seniorů
z prodeje Švestkovy vily. K tomu byly
pozoruhodné i snahy Kubíčkovy komise v posuzování dalších variant
místo Kavrisu. Naštěstí květinářství u Besedy a pozemek u Šestajovic při hlavní silnici, kde má vést
navíc i jižní spojka (tangenta), nakonec přeci jen nevyšly. Kupodivu
nedošlo na Kolomaznou pec u nádraží. Prostě to, co Hanzal a Hrabal
považovali za nejvhodnější, tj. jednoznačně dům seniorů na Kavrisu,
Kubíčkova komise několik měsíců
prověřovala. A jak asi za dané situace uvítali naši senioři záměr
p. Maiella a p. Karbana zbudovat
alespoň v lese hřbitov? Avšak přesto je tu možný i jistý optimismus,
a sice že se těžko zadaří navolit
příští zastupitelstvo horší než současné. A snad se už i lípy v aleji nebudou plošně kácet.
Ladislav Hrabal, OK.

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.

Klánovický zpravodaj

Sloupek zastupitele
Můj poslední příspěvek, jako zastupitelky městské části v tomto
volebním období, nebude bilancovat a zdůrazňovat úspěchy, jak
by se dalo předpokládat. Vím, že
by takový druh příspěvku nalákal
hlasy, ale já, a snad ani moji voliči, toto nemáme zapotřebí. Dovoluji si tedy využít tento prostor
k vyjádření se jako občan, který
v naší obci něco postrádá. Chybí
mi například besedy s občany ke
konkrétní problematice, kde by
se vedení obce mohlo nejen seznámit s názory a přáním veřejnosti, ale především by bylo nuceno k větší akceschopnosti
a tedy zvolit nejlepší řešení podstatných problémů.
Dále postrádám zodpovědnost
za vyřčené sliby, které ne vždy
bývají naplněny. Schází mi etický
postoj ke zpravodaji. Není korektní, aby ho jakékoli uskupení
ovládalo a využívalo pro své partikulární zájmy. Samozřejmě vím,
že není vůbec lehké zpravodaj řídit, zvláště když se tam kříží tolik
politických individualit.
Co postrádám od zastupitelů?
Ne vždy mě přesvědčili, že je
pro ně na prvním místě blaho
obce. Těch, kteří mají ambici stát
se profesionálními politiky je
pouze pár, někteří však jen uspokojují svou potřebu se zviditelnit
a předvést před svými sousedy.
Přála bych těmto lidem, aby
spíše než v klánovické politice
svou seberealizaci hledali a nalezli jinde, např. ve své rodině,
v zaměstnání.
Poslední věcí, která věřím, že
nevadí jen mně, ale i drtivé většině občanů, je míchání občanského sektoru s politikou. Jistě
jsme všichni pyšní na to, že
v Klánovicích působí tolik neziskových organizací. Považuji však
za krajně nemorální chtít si koupit
voliče aktivitami, jejichž primárním cílem není prospěch obce
a jejich obyvatel, ale skupiny,
která tuto akci organizuje. Snad
se podaří i tyto nedostatky brzy
odstranit.
Zorka Starčevičová,
Čas na změnu
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Rekonstrukce a opravy
klánovických komunikací
Komunikace v Klánovicích jsou majetkem hlavního města Prahy a naše MČ
je má ve svěřené správě (kromě ulice Slavětínské). Z toho titulu Magistrát hl.
m. Prahy zajišťuje a financuje komplexní rekonstrukci komunikací. V konečné
podobě mají komunikace jízdní pruhy, chodníky a zelené pásy. Nezbytnou
součástí je odvodnění a řádné uložení inženýrských sítí. Komplexní rekonstrukce
je naplánována do 5 etap:
0001 – hotovo
0002 – hotovo vyjma ulice V Pátém – v úseku V Soudním – Šlechtitelská
0003 – čeká se na stavební povolení
0004 - zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení
0005 - je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení
Jakkoliv může tento plán vypadat optimisticky, nejsou magistrátem stanoveny, ani potvrzeny žádné konkrétní termíny. Není známo, co brání zveřejnění
časového harmonogramu a spíše se domníváme, že jde o „hudbu budoucnosti“.
V této situaci, a zejména z důvodu, že mnohé komunikace jsou doslova v dezolátním stavu, přistoupila městská část v období 2010 – 2013 k částečným
opravám. Opravy jsou však limitovány výší rozpočtu MČ a v některých případech zejména technickým stavem – bez řádného odvodnění komunikace se
oprava zcela míjí účinkem a životnost takové opravy je minimální. Navíc některé provedené opravy jsme museli již reklamovat – Obědovická, Rodovská,
Všestarská, V Trninách a Želkovická.
V současné době se chceme soustředit na ulici Chudoměřickou v její nejníže položené části a na ulici V Trninách (za Trávnickou). U obou úseků musí dojít nejdříve k řešení odvodnění, bez něhož je oprava pouze plýtváním finančními prostředky.
Ulice
Aranžérská
Axmanova

MHMP
hotovo
hotovo

MČ Ulice
Libřická
Lochenická

MHMP MČ Ulice
MHMP MČ
5
Šlechtitelská
0005
hotovo
Trávnická
0004
asfalt
Bělečská
hotovo
Lovčická
0003 /část Třebechovická 0004
Blešnovská
0003 asfalt Malá Smidarská 0005
U Besedy
hotovo
vialit
Boušova
0003 /část Malšovická
0003
U Trativodu
hotovo
Bydžovská
hotovo
Medinská
hotovo
Úprkova
0004 vialit
Černilovská
0004 vialit Mechovka
hotovo
Utěšilova
hotovo
Čibuzská
0004
Nepasické nám. 0004
V Březině
0005
Čmelická
0005
Nové dvory
hotovo
V Cestkách
0004
Divecká,
0004
Obědovická
0004 vialit V Jehličině
0005
vialit
Dobřenická
0003 vialit Plačická
hotovo
V Jezevčinách 0004 /část
Dohalická
0004 vialit Podlibská
0003 vialit V Koutku
0005
Habrovská
hotovo
Probluzská
0004
V Olšině
0005
Holohlavská
0004 vialit Přímské nám.
0005
V Pátém
II/hotovo
Chatařská
0004
Riegrova
0003
V Soudním
hotovo
vialit
Chudoměřická 0004
Rodovská
0004 vialit V Trninách
0004 /část
Jeníkovická,
0004
Řepečská
0003
V Žáčku
hotovo
K Rukavičkárně 0003/4 asfalt Sendražická
0003
Vodojemská
0005
asfalt
Karla Křížka
0003 /část Slatinská
0004
Volšovská
0004
Ke Kostelíčku rek/část
Slavětínská
hotovo
Voňkova
0003
Ke Znaku
hotovo
Smidarská
0003/4 vialit Votavova
hotovo
asfalt
Krňovická
0004
Smiřická
hotovo
Všestarská
0003 /vialit
Krovova
0003
Smržovská
hotovo
Výravská
0004 vialit
Kuchařská
hotovo
Sobětušská
0004
Za Břízami
0005
vialit
Kunčická
0003
Srnečkova
0005
Zádražanská
0004 /část
vialit
Libčanská
0005
Stádlecká
hotovo
Želkovická
0004 /část

Klánovický zpravodaj
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Sloupek zastupitele

Proč Klánoviny lžou?

Tabulka informuje o stavu komunikace v konkrétní ulici, plánek je orientační
s rozdělením na jednotlivé etapy.
Z podkladů ÚMČ připravila Yvona Olšanová.

Účast v Klánovicích
patří k nejvyšším v ČR
ČR se v účasti voličů ve volbách do Evropského parlamentu propadla na předposlední místo, poslední je Slovensko. Naopak Klánovice se zařadily mezi
místa s nejvyšší volební účastí. Děkujeme občanům Klánovic.

Volby do EP v číslech
Kde

Účast %

Počet voličů

Počet platných hlasů

Evropa

43,09

ČR

18,20

1 527 367

1 515 492

Praha

25,82

237 976

236 605

Klánovice

30,25

781

776

Strana

ČR %

Praha %

Klánovice %

ANO

16,13

14,47

14,81

TOP 09 a STAN

15,95

26,96

29,38

ČSSD

14,17

9,99

6,95

KSČM

10,98

6,20

3,35

KDU-ČSL

9,95

5,15

5,41

ODS

7,67

8,59

11,85

Strana svobodných občanů

5,24

7,27

7,98

Česká pirátská strana

4,78

6,24

6,70

Strana zelených

3,77

7,05

5,54

Podtitulek Časopis pro (nejen) pravicového čtenáře určitě zaujal nejen mě.
Bulvár nás ale naučil, že mezi titulkem
a obsahem nemusí být vůbec žádná
vazba. Bohužel to je případ i Klánovin,
přestože jsou vydávány pod hlavičkou
ODS - subjektu, jehož renomé se podobnými aktivitami nadále propadá.
Část tohoto bulletinu slouží k manipulacím a slušně řečeno velmi kreativnímu publikování nepravd.
V Klánovinách vyšel rozhovor s panem senátorem Tomášem Kladívkem, který se mimo jiného vyjadřuje
i k mé osobě, osobě pana starosty
Soukupa a také bývalého starosty,
pana Jiřího Hladíka. Vzhledem
k tomu, že jsem se s panem senátorem nikdy nesetkala, následoval logický dotaz, co jej vedlo k takovým vyjádřením? Odpověď byla překvapující - pan senátor tuto část rozhovoru panu Duškovi vůbec neposkytl,
redakce Klánovin si jej „dotvořila“.
Proč místní organizace ODS, která je
vydavatelem Klánovin, potřebuje psát
nepravdy?
Jakou relevanci asi mají ostatní informace zveřejněné v Klánovinách?
Bývalý starosta pan Hladík se „provinil“ jedinou věcí - spolu s dalšími 6 ti
členy ODS prohlásil, že s člověkem
morálního profilu pana Poláka nechce mít nic společného a z ODS
po 20 letech členství vystoupil.
Já a pan starosta Soukup jsme kromě
výše zmíněného také iniciátory zamítavého postoje zastupitelstva ke
klíčovému problému současnosti výstavbě UBM na Hornopočernicku.
Tento náš postoj pan Polák v minulosti
několikrát kritizoval s tím, že není
možné bránit podnikatelským
záměrům. Nyní, těsně před volbami
však prohlašuje, že svůj názor mění.
Ve světle těchto faktů si tedy znovu
kladu otázku: Jaký je důvod dezinformování klánovické veřejnosti?
Je možné za tím hledat pouze osobnostní problémy pana Poláka, ambice bývalého místostarosty pana Duška nebo něco více? Každopádně je
smutné mají-li tito pánové pocit, že přízeň klánovických občanu nezískají jinak než manipulací, publikováním
nepravd a osobními útoky.
Martina Petráčková

Klánovický zpravodaj

Jubilanti
V červnu oslaví své narozeniny
Božena Cónová
Miroslav Ruda
Jiřina Štichová
Anna Dubská
Božena Průchová
Zora Grohmanová
Danuška Tůmová
Karel Suchar
Jiří Vohnout
Jiří Turek
Wanda Gonzúrová
Všem oslavencům gratulujeme

Kontejnery
na objemný odpad
budou přistaveny
v sobotu 21. 6. 2014
od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Všestarská ul.
(křižovatka s ulicí Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
Medinská x Smiřická
(u bytových domů)

Pálení čarodějnic
Již tradiční akce se opět podařila,
sešlo se kolem 300 občanů.
Děkuji paní Šarce Volešové za její
sponzorský dar, který byl využit
pro nákup buřtíků pro nejmenší.
Na dětském programu se podíleli
a poděkování si zaslouží - klub
ELF Dream, rodinné centrum Montík, fotbalový klub Klánovice, oddíl
stolního tenisu Klánovice, Lesní
klub v mechu a kapradí, mateřská
školka Minisvět u Krtečka a Venesa Hardi.
Poděkování patří i místním dobrovolným hasičům za jejich profesionální dohled. Ke zdaru akce rovněž
přispěla společnost Pražská plynárenská, která poskytla odměny
pro děti. Akci dále podpořily společnosti Viamont, a.s., PRE, a.s.
a místní Obchod u Katky- zdravá
výživa.
K poslechu a pro lepší náladu nám
hráli muzikanti z klánovické kapely
Blues Klan.
Petr Soukup
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Informace z úřadu

Úřad odpovídá na dotazy občanů
Vážení občané,
Je mnoho témat, o kterých by se dalo psát a také mnoho oblastí, ve kterých potřebujeme Vaši pomoc a pochopení. Budu se snažit dnešní článek pojmout jako „otázky
a odpovědi“, se kterými se nejčastěji setkáváme.
• Proč jsou na trávnících a veřejných prostorách psí exkrementy?
Je nutné říci, že většina majitelů psů si po svých miláčcích uklízí. Na veřejných prostranstvích jsou umístěny koše na psí exkrementy včetně mikrotenových rukavic. Jsou
i tací, kteří od hromádky, kterou vytvořil jejich pes, bez mrknutí oka obejdou. Žádáme
tedy tyto majitele psů, aby se nad svým chováním zamysleli a po svých miláčcích se
naučili uklízet jako ostatní.
• Jak jsou trestáni majitelé psů, kteří své psy nezvládnou (někdy se o to ani
nesnaží) a tito napadají kolemjdoucí?
Tito majitelé se dopouští přestupku, za který mohou být postiženi finanční pokutou.
• Kdy bude znovu otevřena prodejna potravin „Bazar“?
Prodejna je již otevřena, zákazníky je hodnocena velice dobře.
• Kdy bude znovu otevřena restaurace „Beseda“?
Nový nájemce přislíbil otevření restaurace nejpozději od 1. 7. 2014. Otevření je i v jeho
zájmu, protože již nyní platí nájemné a energie.
• Kdo se stará o úklid Klánovic?
Úklid Klánovic zajišťují 4 pracovníci. V Klánovicích je 15 stanovišť s kontejnery na separovaný sběr, která jsou pravidelně objížděna a je prováděn úklid odpadu v jejich
okolí (pneumatiky, papíry, krabice, mísy na WC, umyvadla a další). Dále jsou prováděny úklidy zastávek autobusů, chodníků, komunikací, veřejných prostranství.
• Kdo se stará o sekání trávy v Klánovicích?
Opět jsou to naši 4 zaměstnanci. V letošním roce jsme sice měli málo sněhu, ale jaro
a teplé dny přišly mnohem dříve než jiné roky. Ti, kteří mají zahrady, a starají se o ně,
vědí, že tráva roste i v nepříznivých podmínkách, což se nyní říci opravdu nedá.
Za měsíc duben naši zaměstnanci posekali cca 28 tis. m2 zelených ploch a v měsíci
květnu zatím cca 21 tis. m2 ploch.V současné době se vypisuje poptávkové řízení na zakoupení traktoru se sekačkou, protože stávající vybavení je zastaralé a chceme předejít situaci, kdy by nebylo čím sekat. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat občanům,
kteří si nechodí stěžovat na to, že před jejich domem není posekáno, ale pomáhají nám,
a když si posekají zahradu, vyjedou i před dům a posekají zelený pás. Pro nás je to veliká pomoc a ještě jednou za ni děkujeme. V loňském roce se pracovníci úřadu (úředníci a starosta) snažili také trochu pomoci kolegům z údržby a uklidili jsme park před
základní školou a dětské hřiště. V letošním roce budeme tuto akci opakovat a chtěli bychom kompletně uklidit dětské hřiště na nám. Hedviky Vilgusové, kde již proběhla pracovníky údržby celková oprava pískoviště, a byl vyměněn starý písek za nový certifikovaný.
• Máme nové informace k podaným žádostem o dotace?
U Nadace ČEZ, kde jsme podávali 2 žádosti o dotace na zřízení dětských hřišť a hřiště
pro seniory. V minulých dnech jsme obdrželi informaci, že správní rada žádosti zamítla
(neuvádí se důvody zamítnutí). Žádost o dotaci na rekonstrukce a zřízení dětského hřiště,
dětského dopravního hřiště a hřiště pro seniory, kterou jsme podávali k MHMP - o hodnocení této žádosti zatím žádné informace nemáme. Žádost o dotaci na komunální techniku podaná u SFŽP. Žádost je akceptována, ale nové informace jsme neobdrželi.
• Kdo se stará o uvedení překopů na komunikacích do původního stavu?
V současné době se dokončuje celkový přehled výkopů (fyzická kontrola pracovníky
úřadu) a bude důsledně vyžadováno jejich uvedení do řádného stavu. Stejně tak se
toto opatření bude týkat propadajících se komunikací a chodníků ze zámkové dlažby.
Do současné doby jsme nezveřejňovali výstupy z těchto šetření. V dohledné době
bude přehled zveřejněn na www stránkách MČ.
• Dodržuje se rychlost jízdy zejména v obytných zónách?
V obytné zóně je povolena rychlost 20km/hod. Opakují se stížnosti, že (zejména mladé
maminky se silnými vozy) jezdí rychlostí podstatně vyšší a to i přesto, že mají vedle
sebe na sedačce malé dítě. V této záležitosti požádáme o pomoc městskou policii
a Policii ČR a nebudeme čekat, až dojde k úrazu.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Klánovický zpravodaj
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Zprávy z jednání zastupitelstva MČ
Dne 26. května 2014 se konalo 28. zasedání Zastupitelstva městské části
Praha - Klánovice již v šestém volebním období od roku 1990. Na tomto zasedání museli zastupitelé vyřešit nelehký úkol, a to, zda přijmout schválenou a přidělenou dotaci na zateplení KC Beseda (kino a tělocvična).
Proč nelehký úkol? Protože dotace sice byla schválena a přidělena, ale její
větší část byla označena jako neuznatelné náklady tzn., že částku cca
2,2 mil. Kč by musela městská část financovat ze svého rozpočtu a ze zbývající částky cca 1,3 mil. Kč by ještě hradila cca 200tis.Kč. Všichni jsou
si vědomi, že stávající obalové konstrukce objektu jsou morálně a technicky
dožilé snad jen s výjimkou oken v tělocvičně a střechy nad kinosálem. Fasáda i střecha vykazují různé stupně poškození. Například opadávání omítek, drobné zatékání, prorezlé klempířské prvky. Tepelná izolace také nesplňuje současně platné požadavky, a tím dochází ke ztrátám tepelné
energie. Přínosem dotace je částečné pokrytí nákladů zateplení – 30 % dotace a 70 % rozpočet městské části. Rizikem je závazek financování akce
v celém rozsahu. Zastupitelé se zabývali všemi pro a proti a rozhodli, že dotaci nepřijmou, ale souhlasí s podáním nové žádosti, kde budou neuznatelné náklady činit max. 20 % z celkové investice a MČ Praha-Klánovice bude mít finanční spoluúčast max. ve výši 15 % z uznatelných nákladů.
Zastupitelé projednávali též zprávu komise pro Senior centrum a možné
varianty řešení jeho příp. výstavby. Vyjádřili také souhlas s připojením
na vodovod a kanalizaci pro projekt výstavby 16 rodinných domů na pozemku s parcelním číslem 4106/64, kat. území Horní Počernice, hlavní
město Praha, stavby pod názvem “Rodinné domy Klánovice – 16 RD
v ul. Slatinská, Rodovská, V Jezevčinách – 1. etapa” v územním řízení vedeném Úřadem městské části Praha 20 pod sp. zn. 683/STAV/2009, za podmínky, že … více se dočtete po zveřejnění zápisu a usnesení z jednání ZMČ
na www stránkách MČ.
Dne 11. června 2014 se od 19:00 v zasedací místnosti ÚMČ bude konat
další veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice a naše
zastupitele čeká projednání například „Závěrečného účtu MČ Praha-Klánovice za rok 2013“ nebo stanovení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období 2014 – 2018.
Městská část musí zveřejnit a schválit závěrečný účet. Jedná se o skupinu dokumentů vyjadřujících celoroční hospodaření. Nedílnou součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje
o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích. Součástí je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a příp. jiným rozpočtům.
Zastupitelstvo městské části musí 85 dnů před konáním voleb stanovit počet členů zastupitelstva pro následující volební období 2014 – 2018.
Pro Městskou část Praha-Klánovice s 3 340 obyvateli je rozpětí zastupitelstva 11 – 25 členů. Je na rozhodnutí současných zastupitelů, zda stanoví
pro další volební období počet zastupitelů v uvedeném rozpětí. Pokud by
současné zastupitelstvo počet členů zastupitelstva neurčilo, volí se počet
členů zastupitelstva podle dolní hranice rozpětí. V tomto případě by se v Klánovicích volilo 11 členné zastupitelstvo oproti současnému počtu 15.
Zastupitelé budou projednávat další body programu jednání, ale výše uvedené jsou pro Klánovice a jejich samosprávu celkem zásadní.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
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Sloupek šéfredaktorky

Jak to „chodí“
Vím, že porušuji svoje slovo
o sloupku šéfredaktorky, ale situace mně nedá. Mám čtyřměsíční zkušenost v Klánovickém
zpravodaji. Musím říci, že pozitivní
– nikdo na mě nevyvíjí žádný nátlak, nenutí mě uveřejňovat to či
ono nebo dokonce manipulovat
s informacemi. Redakční rada je
dělná i přes pracovní vytížení
a mnohé politické funkce jejích
členů, mnozí mi byli velmi nápomocni při startu a jsou i nadále.
Někteří sami přispívají do zpravodaje dle svého zaměření. Klánovické spolky, oddíly, KC Nová Beseda, škola i školky, dětská centra
a také městská část praha-Klánovice jsou aktivní a pořádají mnoho
zajímavých akcí. To můžete nakonec nyní sami posoudit ze stránky
Klánovický kaleidoskop. A právě
díky členům redakční rady, její tajemnici, dodržování termínu uzávěrky pravidelných přispěvatelů
úřadu, rady i zastupitelstva se podařilo posunout termín vydávání
zpravodaje o týden a vy jej dostáváte do schránek před začátkem
příslušného měsíce.
A přesto…. Po své krátké zkušenosti z nového, politicky orientovaného prostředí musím konstatovat,
že kritika práce a úsilí aktivních
stran a jednotlivců přichází většinou
ze strany těch, co se zapojují do
spolkového, sportovního i kulturního
dění méně. Ze strany těch, co jsou
rádi slyšet v pravý čas, stále něco
negují, předkládají rádoby ožehavé
problémy
postrádající
fakta
a souvislosti či jen „vhodně“ překroutí informace. Čeho se od nich
nedočkáte, jsou vlastní návrhy řešení problémů a chybí taky vůle ke
kompromisům, která je na místní
úrovni tolik potřebná k rozvoji.
Vím, že to tak „chodí“, jenom
jsem se chtěla s Vámi podělit
o skutečnost, že to tak „chodí“
i v Klánovicích. Brzy budou nové
volby do místních orgánů, tak
abychom na to nezapomínali.
Yvona Olšanová

Klánovický zpravodaj

Sport

Fotbalisté míří
do cíle
V polovině června jsou na programu
závěrečná kola mistrovských fotbalových soutěží sezony 2013 / 2014.
Poslední červnové zápasy odehrají týmy FK Klánovice na hřištích
soupeřů (pozvánky na domácí utkání najdete v rubrice Klánovický kaleidoskop).
Mladší dorost se v sobotu 14. 6.
(10:30) představí na půdě Ďáblic.
Muži ve stejný den (od 17:00) hrají
v Satalicích. Starší žáci se v neděli
15. 6. postaví proti domácímu PSK
Union (výkop v 15:00). Mladší žáky
čeká poslední bitva na hřišti vršovického Unionu, kde si taktéž v neděli
od 15:15 zahrají s tamním céčkem.
Až po posledních hvizdech soudcovských píšťalek se dozvíme, zda
si mladší dorostenci a starší žáci udrželi lichotivá postavení ve svých soutěžích (třetí, resp. druhé místo) a jestli se „ostře sledované“ A-mužstvo
ve II. třídě alespoň přiblížilo „medailovým“ pozicím.Výsledky všech utkání a další aktuální informace o činnosti klánovických fotbalistů najdete
na internetu - www.fkklanovice.cz
(kar)

TTC Klánovice postup do DIVIZE
Naše A družstvo si vybojovalo pro
sezónu 2014 - 2015 postup do divize. V play-off utkáních zvítězili naši
borci nad družstvem Slavoje Praha
2:1 na zápasy. Pod vedením kapitána Milana Kuby se o postup zasloužili - Jarda Chvojka, Petr Hanzal,
Tomáš Hudek a Tomáš Kárník.
Po dvou letech se tak vracíme zpět
na výsluní Pražského stolního tenisu, nejvyšší třídy, která se v Praze
hraje.
Skvěle se vedlo i hráčům ve 2. třídě,
kteří postoupili přímo do 1. třídy
z druhého místa ve skupině. Družstvo vedl kapitán Honza Pospíšil
a o postupu rozhodli i další hráči Petr Hanzal, Adam Štědrý, Dan Raiser, Luděk Hájek st. a Roman Hrdlic
Blahopřejeme k postupu!
Jiří Lacman - předseda oddílu
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Sportovní dotace
Klánovické sportovní oddíly byly úspěšné při udělení dotací na obnovu a revitalizace sportovních areálů. Tenisový oddíl Klánovice získal dotaci ve výši
800 tis. Kč, která bude využita na dokončení obnovy tenisového areálu - klubovny a nového cvičného kurtu s umělým povrchem. Fotbalový klub získal dotaci ve výši 1 mil. Kč na projekt "vybudování hřiště s umělým povrchem". Výše
této dotace však na vybudování umělého povrchu nestačí. Finance budou využity na další potřebné práce související s projektem, tj. úprava oplocení,
osvětlení a jiné. Druhá žádost fotbalistů o dotaci na opravu sociálního zázemí
nebyla úspěšná, neprosadila se při omezených finančních prostředcích v konkurenci žádostí jiných pražských sportovních oddílů. Děkujeme představitelům těchto sportovních klubů, panu Kutzendörferovi a panu Mgr. Fuchsovi za jejich snahu a úsilí věnované rozvoji sportovních příležitostí
v Klánovicích.
Za pomoc a podporu při procesu získání dotace vděčíme radním a náměstkům MHMP za TOP 09 a paní Andree Vlásenkové (nezávislá), předsedkyni
komise pro udělování grantů. Poděkování patří i představitelům městské části
a to Ing. Martinové, Ing. Kubíčkovi, Mgr. Karbanovi a Ing. Petráčkové.
Petr Soukup

Minipřípravka
Naši nejmladší fotbalisté se účastní soutěže MINI STAR, kde se utkají s týmy Dukla
JM, Lvíčata Dolní Počernice, SK Vyžlovka, Kačeři Český Brod a FK Říčany.
Na prvních dvou neúspěšných turnajích, které jsme odehráli v Říčanech
a na Dukle Jižní Město, jsme nepodali moc dobrý výkon. Chyběla bojovnost,
střelba na bránu a včasné zakončení. Umístili jsme se tak na šestém posledním místě.
Po těchto turnajích jsme věděli, na čem máme zapracovat, co zlepšit, kde
máme rezervy. V pořadí třetí turnaj jsme odehráli v Českém Brodě. Zlepšili
jsme výkonnost, zlepšili jsme střílení na branku a důrazně jsme chodili do soubojů. Kluci si vedli naprosto výborně. Stali jsme se tak doslova skokany turnaje a vybojovali jsme krásné druhé místo, hned za Duklou Jižní Město.
Mužstvu k umístění velmi pomohl útočník Filip Kreuter a svými povedenými
zákroky také brankář Jakub Špitálský, který byl již dvakrát vyhlášen nejlepším
brankařem turnaje.
Další pochvalu zaslouží určitě Matěj Marek, Jakub Černý, Tomáš Borka,
Jan Muchka, Jan Hubálek, Kryštof Chládek a Jan Krátký.
Přejeme klukům hodně sil a pěkné umístění v další fotbalové sezoně.
Jitka Špitálská

Foto: Jitka Špitálská

Klánovický zpravodaj
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Klánovické nádraží
O probíhající modernizaci železniční zastávky Klánovice, která je součástí modernizace traťového úseku Praha Běchovice
- Úvaly Vás informujeme pravidelně. Celý modernizovaný úsek měří 10,2 km, doba stavby spolufinancované Evropskou
unií je od 11/2013 do 5/2016, stavbu provádí Viamont DSP a.s.
Prováděny jsou - rekonstrukce železničního spodku a svršku, nástupišť včetně přístřešků, osvětlení a informačního
systému, mostů a propustků, nový podchod pro cestující, včetně bezbariérového přístupu na nástupiště, úplná modernizace zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce kabeláže pro zabezpečení provozu tratě, výměna trakčního vedení,
včetně výměny podpěr.
Rozsáhlá stavba sebou přináší mnohá omezení, doposud vše probíhá podle harmonogramu za nemalého pochopení cestujících a obyvatel okolních nemovitostí. I nadále Vás budeme informovat.
Klánovický zpravodaj

Nové úrovňové nástupiště bude dokončeno v červnu
Ředitel stavby klánovického nádraží již
tradičně jako každý měsíc informuje
o postupu v měsíci červnu:
• Pokračuje výluka koleje č. 1
do 9. 6. 2014, po ukončení výluky
občané jistě ocení zprovoznění
nového úrovňového nástupiště
(směr Úvaly).
• Od 10. 6. do 14. 7. 2014 se přesune výluka na prostřední kolej
č. 0. V této výluce bude v oblasti zastávky rekonstruován železniční
spodek a svršek. Během výluky ne-

budou muset cestující využívat
provizorních nástupišť. Ve směru
na Prahu bude k dispozici stávající nástupiště a ve směru na Úvaly bude, jak jsem již zmínil, využíváno nové nástupiště. Při výluce
prostřední koleje bohužel není
možný nájezd silniční mechanizace přes provozované koleje a bude
tedy nutné provádět většinu prací
během nočního úplného zastavení železniční dopravy v době
od 0:00 do 4:00. Práce při rekonstrukci koleje budou realizovány
s maximálním využitím kolejové

mechanizace a vagonů. Pohyb silniční mechanizace, tak bude minimální.
• Pokračuje výstavba nového podchodu.
Závěrem se opět připojuji s žádostí
o vaši zvýšenou pozornost a opatrnost
při pohybu staveništěm. Za dočasná
omezení a zvýšenou hlučnost v nočních hodinách se předem omlouváme
Tomáš John, ředitel stavby, Viamont
DSP a.s.

Foto: Radomír Kůla

Klánovický zpravodaj

IV. Klánovický
veletrh kroužků
První týden po prázdninách se
bude v Klánovicích opět konat Veletrh kroužků. Jedná se o prezentační odpoledne volnočasových
aktivit pro děti a dospělé, které pořádá nezisková organizace Klánovice SPOLU o.p.s. ve spolupráci se základní a mateřskou
školou, pod záštitou MČ PrahaKlánovice. Vedle již tradičních
kroužků pro děti a mládež, jako je
např. výuka cizích jazyků a různé
sportovní aktivity, bude na veletrhu k vidění i nabídka cvičení pro
dospělé, rehabilitací, masáží, logopedie, doučování a volných
míst v okolních mateřských školách. Minulého ročníku se účastnilo přes 50 organizací s nabídkou více než 100 aktivit pro děti
i dospělé. Věříme, že se letos řady
vystavovatelů ještě rozrostou.
Také letos budou součástí veletrhu živá vystoupení s ukázkami
jednotlivých zájmových činností
a bohatý doprovodný program.
Celá akce má dobročinný charakter a výtěžek z dobrovolného
vstupného, tomboly a prodeje občerstvení bude věnován na občanskou vybavenost Klánovic.
Pokud máte zájem o prezentaci
Vaší činnosti na veletrhu, napište nám na email:
volesovi@volny.cz.
Ing. Šárka Volešová, Ph.D.
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Noční cvičení
V noci ze 7. na 8. května 2014 se uskutečnilo cvičení jednotek Točná 2014.
Cvičení mělo za cíl prověřit jednotku při požáru sklepních prostor s vyhledáním osoby a odstraněním propanbutanové lahve a kanystru s hořlavinou.
Cvičení se uskutečnilo v bývalém bunkru protiletadlové obrany na Točné. Naše
jednotka na cvičení vyrazila 8. 5. v 1:30, nástup na cvičení na Točné měla v 2:30.
Cvičení se zúčastnilo družstvo 1+7 v dýchací technice. Cvičení připravili jednotky SDH Cholupice a Písnice. Prověřovacího cvičení se zúčastnilo 12 dobrovolných jednotek hl. m. Prahy.
V prostorách bunkru byly rozdělány ohně, prostor byl zakouřen s minimální viditelností. Jednotka provedla násilný vstup do objektu a provedla průzkum, vše v dýchací technice. Zpestřením cvičení bylo, že po vstupu do objektu došlo k zavalení vstupu a jednotka musela nejenom splnit úkoly ve vyhledávání, ale i najít jiný východ.
Závěrem nutno konstatovat, že cvičení prověřilo naši jednotku a členové si vyzkoušeli použití dýchací techniky a orientaci v neznámém prostředí v reálných
podmínkách požáru. Jednotka se vrátila na základnu v 5:00 hodin.
Poděkování patří i organizátorům tohoto cvičení.
Bc. Pavel Jaroš

Knihy
mimo žebříček II
Městská knihovna v Klánovicích nabízí, kromě čtenářsky atraktivních,
i řadu knih, které smutně leží
na svých místech v policích, ale
přesto jsou nesmírně zajímavé
a hodné naší pozornosti.
Současná doba působí opět zvýšený zájem o dějiny Matičky Rusi
a jejich klíčové zvraty. Špičkovou
prací v této oblasti je kniha vynikajícího britského rusisty Orlanda Figese - Lidská tragedie (Ruská revoluce 1891 - 1924). Podrobný děj
představuje klíčové období ruských
dějin, kdy se Rusko ocitlo na křižovatce, zda jako země s prudce rostoucí ekonomikou zamíří do Evropy
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Foto: Pavel Jaroš

TELEFONNÍ ČÍSLA NA HASIČE KLÁNOVICE
Velitel JSDH
Stanislav Huser
603 578 405
Zástupce velitele
Bc. Pavel Jaroš
607 551 670
Strojník
Milan Šup
607 603 814
Strojník
Lukáš Tvrdý
605 143 621
Starosta SDH
Václav Musil
602 333 860
Tísňová linka
150 či 112

Klánovický zpravodaj
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Claireton Chorale
doprovodil
Robbieho Williamse
V sobotu 26. dubna se stala O2 Arena svědkem jednoho z nejočekávanějších koncertů roku, jímž bylo
vystoupení dřívějšího idolu dívčích srdcí a nyní velmi
respektovaného zpěváka Robbieho Williamse.
Tentokrát zařadil jen minimum ze svého obvyklého
repertoáru, zatímco hlavní část věnoval swingové
klasice, ovšem podané formou uvolněné a zábavné
show.
A právě jedna ze swingových písní, Sinatrova „High
Hopes“ (kladeš-li si vysoké cíle, netrap se, když se
něco nevydaří), dala opět - po loňské Watersově
„další cihle do zdi“ - příležitost našim dětem ze sboru
Claireton Chorale paní sbormistryně Světlany
Tvrzické ukázat se po boku prvotřídní světové
hvězdy před vyprodanou halou.
Slov bylo hodně a bylo to rychlé a samozřejmě v angličtině, přitom nezbyl čas ani na jednu zkoušku
s Robbiem před ostrým vystoupením, ale děti se
toho zhostily bez trémy a s úspěchem - k velké radosti nás, pyšných rodičů.
Radim Krejčí
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nebo jako monarchie s masou negramotných mužiků
sklouzne do bídy a chaosu. Je zde podrobně popsána
tragedie premiéra Stolypina, který byl klíčovou postavou
předrevoluční doby a zklamaných nadějí. Tragedie ruské
účasti na I. světové válce a nenápadný skluz do bolševické revoluce.
Kniha je spíše silnější (840 stránek), ale čte se velmi
snadno a čtenář při její četbě jen zírá, jak byla historie
mnohem zajímavější, než nám v hodinách dějepisu nalévali do hlavy. Není to kniha pro dětské čtenáře, ale
spíše pro zájemce o hlubší pochopení zákrut dějin.
Karel Horníček

Papoušek v hodinách
Na zábavném odpoledni s papouškem RIO se podařilo vybrat téměř 20 tisíc korun na obnovu „klánovických
hodin“.
Bylo to kouzelné nedělní odpoledne, jeho skutečné kouzlo však spočívalo v něčem jiném, než pouze v příjemně stráveném víkendovém podvečeru. Celá akce byla součástí peněžní sbírky na obnovu „klánovických hodin“ v parku před
školou. Vybraná částka 17 600,- Kč činí přibližně 10%
předpokládaných nákladů. Od nápadu obnovit tradiční
symbol Klánovic k jeho realizaci povede dlouhá cesta –
první krok na ní však působí velmi rázným dojmem.
Aktuální stav „hodinové“ sbírky a další informace naleznete
na webových stránkách obecně prospěšné společnosti Klánovice SPOLU (www.klanovice-spolu.cz).
Robert Zoulík
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Nevešlo se do zpravodaje
Slečna Soňa Hermanová nám poslala hezký článek: Vydařená výprava za někdejší
středověkou vsí v Klánovickém lese. Dne 19. dubna 2014 se spolku s dalšími
15 občany nejenom z Klánovic zúčastnila vycházky – Výlet za zaniklým osídlením
– pod vedením Michala Beránka. Vycházku si velmi užili, cesta byla plná zajímavostí a archeologické poznatky pan Beránek lidsky zpřístupnil. Děkujeme za článek a zveřejňujeme jej v KZ+ na webu městské části Praha-Klánovice.
placená inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC

KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a

Čištění, revize, opravy

př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla dač

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

telefon: 775 132 921
Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
PRO PSY A VÝCVIK PSŮ.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.

Kadeřnictví non stop Šeﬂ hair.
Jsme tu pro vás již přes 20 let
s dlouholetou praxí ze zahraničí.
Příjemné prostředí našeho salónu.
Volejte 604 589 584

www.seﬂ-hairstyle.com

Mluvíme anglicky a německy.

602 260 264

14
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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

Klánovický zpravodaj
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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

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

www.northtech.cz

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

Velký výběr vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace, pokládka

ODS Klánovice
vás zve na diskusní posezení
z cyklu

MODRÉ ÚTERKY
Kdy: 3. 6. 2014 od 18 hod.

Kde: Střední škola hotelnictví a gastronomie
(Slavěnská 82, Praha-Klánovice)

Společenský život, sport
a volný čas
Tentokrát na téma:

www.odsklanovice.cz
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PROGRAM červen 2014
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

CESTY ZA TRADIČNÍ AFRIKOU
Výstava fotografií Majky a Oldy Mikušových, z cest po Africe.
FILMOVÝ KLUB 2. 6. pondělí, 20:00
OLGA
Celovečerní dokument o naší první dámě, manželce prezidenta Václava Havla, Olze Havlové. ČR/2014/dokumentární/87 min
KONCERT 4. 6. středa, 19:00
DVOJKONCERT - IVO JAHELKA A MIROSLAV PALEČEK
V rámci zahájení III. ročníku sochařského sympozia Sochání pro Hedviku, pokračujeme v Nové Besedě dalším koncertním večerem
nazvaným "Potkávání se."
AKCE 5. 6. čtvrtek, 18:00
LADIES´ NIGHT
Je tady červen a s ním i další večírek pro ženy! Promítání romantické komedie Jedna za všechny.
KINO 9. 6. pondělí, 20:00
BONY A KLID 2
Dlouho očekávané volné pokračování kultovní „vekslácké balady“ Bony a klid. ČR/2014/drama/90 min
KINO 11. 6. středa, 20:00
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Komedie Jana Hřebejka podle scénáře Petra Kolečka (Okresní přebor) o jednom nepovedeném únosu nevěsty a důležitém
hokejovém utkání. Česko/2014/komedie/134 min/v českém znění
KONCERT 12. 6. čtvrtek, 19:30
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
DIVADLO 16. 6. pondělí, 17:00
UKRADENÉ KOLÁČKY
Detektivní hříčka s ekologickými intermezzy. Hrají: mladší skupina divadla Náhoda pod vedením Katky Kroupové
DIVADLO 16. 6. pondělí, 18:30
PŘÍHODY MEDVÍDKA PÚ (podle A. A. Milna)
Hrají: starší skupina divadla Náhoda pod vedením Michala Černého.
PŘEDNÁŠKA 17. 6. úterý, 19:00
CESTY ZA TRADIČNÍ AFRIKOU
Povídání z nedávné expedice „Kaokoland 2014“ - především o životě kmene Himba v severní Namibii.
KINO 18. 6. středa, 20:00
GRACE OF MONACO
Příběh Grace Kellyové je jedním z nejoslnivějších romancí dvacátého století. USA/2014/životopisný, drama/103 min/české titulky
AKCE 20. 6. pátek, 15:00
HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Prázdniny jsou tady! Prijdte s námi opet oslavit konec školního roku.
KINO 23. 6. pondělí, 20:00
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
Crazy komedie z divokého západu od tvůrce filmu Méďa. USA/2014/111 min/české titulky
KURZ 24. 6. úterý, 19:30
SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině. Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit?

KINO 25. 6. středa, 20:00
VŠIVÁCI
Cesty dvou bratrů, neurochirurga (J. Langmajer) a veterána z mise v Afghánistánu (O. Vetchý) se po letech znovu dramaticky
protnou. Česko/2014/drama, komedie/přístupný od 12 let
KINO 27. 6. pátek, 16:00
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Škyťák i drak Bezzubka zažívají další nová dobrodružství. USA/2014/animovaný, dobrodružný, rodinný/105 min

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.
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu divadelních představení
pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze - Klánovicích. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216,
IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 6: 30. 5. 2014. Šéfredaktorka Yvona Olšanová, tajemnice RR Ivana Horská. Členové redakční rady KZ: Pavla
Fischerová, Jiří Karban, Radomír Kůla, Jan Ludvík, Tomáš Ruda, Zorka Starčevičová, Robert Zoulík. Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ,
tel: 281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz. Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si
podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ.
Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 15. 6. 2014. Periodicita: 10x ročně.
Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč

