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V tomto
čísle najdete:
- Informace o domu seniorů
v Klánovicích

- Informace z rady
zastupitelstva a úřadu

- Povodně, jak na ně?



K L Á N O V I C K Ý

Honzo vstávej! Kolik je hodin?
Robert Zoulík (informace o domu seniorů v Klánovicích)
Kdyby cílem této známé dětské hry bylo dosáhnout co nejrychleji
výstavby domu seniorů v Klánovicích, byla by to pohříchu jen málo akční
podívaná. Chystá se nějaká změna? Jak rychlý krok bude nasazen?
Potřebují Klánovice vůbec takové zařízení? Nestal by se provoz senior
centra finančním závazkem nad možnosti obce? A jaké jiné možnosti se
nabízejí? To vše lze shrnout do jediné otázky: Kolik je hodin?





- Chystané omezení železniční
dopravy

- Šance pro hornopočernicko

- Spolky

- Pozvánky na akce

- Podzim v KC Nová Beseda






CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

Foto: R. Kůla

Jeden sloní a deset račích
„Hanzal se neptal, ten konal!“ reaguje na mé dotazy paní Věra Houžvičková
ze Svazu tělesně postižených, pod jehož hlavičkou jsou senioři v Klánovicích organizováni. Zároveň tím vysvětluje, proč jsou místní senioři na otázky týkající se
senior centra již lehce alergičtí. A plným právem, vždyť o jeho zbudování se v Klánovicích hovoří již bezmála patnáct let! A byl to právě zmíněný starosta Oldřich
Hanzal, který dokázal po roce 2000 přivést projekt výstavby domu seniorů
s 27 malometrážními byty téměř k realizaci. „Tehdy do Klánovic přijel náměstek
primátora Jiří Paroubek a prohlásil, že dům pro seniory tady bude stát do roka
a do dne,“ vzpomíná tehdejší nejbližší Hanzalův spolupracovník a zastupitel Jaroslav Brabenec, „jenomže pak přišly povodně a tím přísun peněz z magistrátu
skončil,“ dodává na vysvětlenou. Dům s pečovatelskou službou měl stát na rohu
ulic Šlechtitelské a Vodojemské (tzv. Kavris).
pokračování na 4. straně

Klánovický zpravodaj

Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
letošní prázdniny nám skončily
a zahajujeme nový školní rok. Mezi
velké úspěchy letošního léta patří
rozšíření kapacity mateřské školy
o 19 žáků. Naše snaha se setkala
s velkým pochopením a podporou
rodičů, ředitele a dodavatele stavby,
a tak se v rekordně krátkém čase
a za výrazného finančního přispění
některých rodičů podařilo realizovat
stavební úpravy, které rozšíření
školky umožnily. Všem tímto děkuji. V září nás čeká mnoho zajímavých akcí. Městská část podpořila
ve spolupráci se školou III. ročník
Veletrhu kroužků a volnočasových
aktivit pro děti a mládež. Městská
část ve snaze otevřít úřad pořádá
vernisáž a výstavu fotografií Tomáše Hradeckého, koncem září pro Vás
Sbor dobrovolných hasičů opětovně
pořádá Zábavné odpoledne s hasiči. Na všechny tyto akce Vás srdečně jménem všech svých kolegů –
zastupitelů zvu.
V závěru bych rád poděkoval
těm, kteří se zajímají o své okolí
a v rámci svých možností se snaží
ho kultivovat a vylepšovat. Příkladem
mohou být manželé Uhrovi, kteří
uklidili výrazný kus lesa ve svém
sousedství. Při této příležitosti bych
Vás rád upozornil, že biodpad do
lesa nepatří a pro odvoz svého
nadbytečného bioodpadu můžete
využít tzv. biopopelnici Pražských
služeb. Na základě stížností občanů jsme již požádali městskou policii, aby tyto prohřešky ještě více monitorovala a přísněji postihovala. Další častou stížností občanů je znečistění Klánovic psími exkrementy
a volným pobíháním psů. Při této příležitosti bych si Vás dovolil požádat
o pečlivější úklid po Vašich psech.
Prosím Vás rovněž o uváženější poskytování volného pohybu pro Vašeho psa. Domnívám se, že ohleduplností nás všech můžeme výrazně zlepšit naše vzájemné sousedské vztahy a předcházet zbytečným nedorozuměním.
Přeji školám úspěšný start v novém školním roce, rodičům přeji jen
samé dobré zprávy o prospěchu jejich ratolestí.
Petr Soukup
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Od října se mění režim
parkování u nádraží
Parkování v okolí nádraží je neustálou noční můrou pro ty občany,
kteří zde mají své domy. Cestující pokračující dále do Prahy vlakem odstavují svá vozidla často velmi bezohledně vůči rezidentům. Proto se MČ
Praha – Klánovice rozhodla vytvořit v
tomto prostoru tzv. „zónu se zvláštním
režimem parkování“. Zóna bude ohraničena ulicemi Slavětínská, Kuchařská, Blešnovská a U Trativodu. Pravidla stání na těchto místech budou
následující: v době od 8 do10 hodin je
parkování určeno výhradně pro „držitele povolení ÚMČ k parkování“.
Od 10 hod je zde nadále možnost volného parkování za dodržení stávajícího dopravního značení a všech dopravních předpisů.

Povolení bude úřad na vyžádání vydáván rezidentům – tedy občanům
majícím trvalé bydliště v Praze – Klánovicích. Zájemci o něj mohou zažádat na Úřadu MČ. U Besedy 300.
Tento souhlas je zpoplatněn částkou
700,- Kč za rok a jeho kalkulace vychází z vynaložených nákladů.
Přes veškeré regulační snahy se situace s parkováním stala natolik závažnou, že musíme přistoupit k výše
uvedenému s vědomím toho, že toto
opatření bude znamenat komplikace
zvláště pro obyvatele okolních obcí
a městských částí. Věříme, že situace
se tímto opatřením zklidní a klánovičtí
občané jej přijmou s pochopením.
Klarisa Milerová,
Martina Petráčková

Klánovický zpravodaj
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Informace z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha-Klánovice („RMČ“) zasedala v období letních prázdnin
ve dnech 3.7., 22.7. a 7.8., další jednání bylo naplánováno na středu 4. září.
RMČ mj. schválila:
• Řádné účetní uzávěrky příspěvkových organizací Masarykova základní škola a Mateřská škola v Klánovicích (obojí k 31. 12. 2012).
• Ustanovení pracovní komise provizi „přírodní hřbitov v Klánovicích“.
Personální složení: Giuseppe Maiello (předseda), Jiří Karban, Jana
Martinová, Petr Soukup. Úvodní
podklady pro další jednání budou
RMČ předloženy do konce října.
Ve druhé polovině srpna se členové
komise zabývali vyhledáváním vhodných lokalit pro vybudování pohřebiště.

•

•

•
•

Vypsání zadávacího řízení na nákup
čistícího stroje pro potřeby údržby veřejného prostoru naší městské části (většinové financování z dotace
SFŽP - Státního fondu životního
prostředí ČR).
Vypsání zadávacího řízení na nákup
nových skříněk do šatny pro muže
v Hale starosty Hanzala.
Proplacení faktury (max. částka
80 tis. Kč) týkající se výměny čerpadla na Koupališti. Zmíněné zařízení bylo v havarijním stavu.
Podání žádosti o dotaci na zateplení nekomerční části objektu Beseda.
Uzavření smlouvy o dílo na stavební úpravy v Mateřské škole v souvislosti s rozšířením kapacity. Smlouva
uzavřena s firmou Miroslava Šafuse
(Šestajovice), cena: 379 400 Kč
vč. DPH.

• Uzavření rámcové smlouvy na opravu komunikací (ul. Dohalická, Úprkova, Holohlavská, část Zádražanské
a Výrovské) s firmou Strabag a.s.
(sídlo Na Bělidle, Praha 5). Celková
cena: 880 947 Kč vč. DPH.
• Objednávku na vytvoření nových internetových stránek MČ Praha-Klánovice firmou Galileo Corporation
s.r.o. se sídlem v Chomutově. Cena:
51 000 Kč bez DPH, realizace: do konce roku 2013. Jmenovaná firma se
dlouhodobě specializuje na tvorbu
městských a obecních webů.
• Program jednání pro nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ.
Chcete se dozvědět více? Kompletní zápisy a usnesení z jednání RMČ
najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz, sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

Co, kdy, v kolik, kde???
Kdy
04. 09. 2013
16:00-18:00

Kdo, kde
Klánovice SPOLU, o.p.s.,
Masarykova ŽŠ,
MČ Praha-Klánovice
SPORTOVNÍ HALA,
V soudním čp. 1000

Co
3. KLÁNOVICKÝ VELETRH KROUŽKŮ
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
45 VYSTAVOVATELŮ Vás seznámí s více jak
100 ZÁJMOVÝMI KROUŽKY a nabídne řadu
dalších aktivit pro DĚTI, MLÁDEŽ i DOSPĚLÉ.

Klánovice očima
Tomáše Hradeckého
Zveme Vás na výstavu fotografií
Tomáše Hradeckého do prostor

04. 09. 2013 - MČ Praha Klánovice,
01.12.2013
Tomáš Hradecký
16:00-18:00
ÚMČ, U Besedy 300

Výstava fotografií Tomáše Hradeckého.
Vernisáž 4. 9. 2013 od 18 hodin.

Úřadu městské části Praha-Klá-

21. 9. 2013
14:00

Zábavné odpoledne s hasiči

Vernisáž: 4. 9. 2013 od 18 hodin.

SDH Klánovice
Sportovní hala
NADOSAH, o.p.s.
06. 10. 2013
KC Beseda,
15:00
Slavětínská 120
Akce mimo Klánovice
14. 09. 2013 Modelklub Klánovice
7:00 -19:00
Letiště
Hořice Domoslavice

Avon pochod
- celosvětová akce vyjadřující podporu ženám
s rakovinou prsu a jejich rodinám.
Mistrovství ČR - volné modely
kat. F1, A, B, C

Sedmá nejlepší v Sedmiboji
Eliška Klučinová,

rodačka z Klánovic, obsadila na moskevském MS v atle?ce úžasné
sedmé místo v sedmiboji. Výkonem 6 332 bodů zároveň
překonala svůj vlastní národní rekord!

GRATULUJEME!
Pyšné Klánovice.
redakční rada KZ

novice, U Besedy 300.

Petr Soukup

Uchovejte v paměti!
V pondělí 23. září uplyne 75 let
od chvíle, kdy se budova klánovické školy proměnila v prozatímní
sídlo hlavního štábu prvorepublikové armády, pro kterou byla vyhlášena všeobecná mobilizace.
Známé události roku 1938 a následný politický vývoj i po letech
vybízejí k debatám a různým úvahám. Pamětní deska na budově
školy zůstává připomínkou časů,
kdy odhodlaní vlastenci byli
ochotni bojovat za svobodu.
Jak se tímto historickým odkazem necháme inspirovat v současné době, je na každém z nás.
Důležité je nezapomenout.
Jiří Karban

Klánovický zpravodaj

Očima zastupitele
Před námi je poslední rok tohoto zastupitelstva – co nás ještě čeká? Z celostátní politiky cítím v současné době – přiznávám – určité zklamání. Na komunální úrovni však máme možnost něco pro Klánovice udělat
a s hrozící „blbou náladu“ tak bojovat. Bohužel, dojmy z posledního jednání Zastupitelstva příliš
pozitivní nebyly. Přijde mi celkem
překvapivé, pokud se někdo vyjádří, že rozřešením sporu o Klánovický les je jeho úloha v podstatě splněna – nerad bych se
mýlil, ale myslím, že před třemi
lety to takhle „natvrdo“ nikdo voličům neřekl.
Horší však je, jak často malicherné spory působí navenek.
Už mnohokrát jsme si mohli ověřit, že bez prostředků a podpory
z pražského magistrátu toho
v Klánovicích mnoho nevybudujeme. Všichni víme, že po posledních změnách stojí v čele
MHMP představitelé TOP09. Bylo
pro mne proto dost těžko pochopitelné, když neprošla kandidatura představitele této strany Jiřího Karbana na funkci zástupce starosty. Nejen že ho nepodpořili představitelé dříve koaličního Času na změnu (jeho
představitel G. Maiello přitom
fyzicky bránil své stranické kolegyni při volbě zvednout ruku), korunu všemu nasadil bývalý sesazený starosta L. Hrabal, když
před hlasováním řekl, že Klánovice měly dříve dva místostarosty, pak jednoho, teď nemají
žádného a on přitom změnu nepozoruje – a šel domů spát.
Apeluji proto na své kolegy
v zastupitelstvu – snažme se
ten rok, co nám zbývá, strávit co
možná nejméně času vzájemnými spory a naopak co nejvíc tu
společně vybudovat. Záchrana
Klánovického lesa je nesporně
historický úspěch – je to však
ve své podstatě akce negativní –
řekli jsme NE! Pokusme se
ve zbývajícím čase řici ještě nějaké ANO!
Tomáš Ruda
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Zprávy z úřadu

V naší MŠ vznikne nová třída Soviček
Během prázdninových měsíců
proběhly v MŠ V Žáčku nezbytné
stavební úpravy tak, aby mohla být její
kapacita navýšena o téměř 20% - tedy
o dalších 19 dětí.
Díky společnému úsilí pracovníků
MŠ, rodičů a úřadu MČ se v rekordně krátkém čase podařilo vyřídit
všechna nezbytná povolení, sehnat
peníze, zorganizovat výběrové řízení
a MŠ bude moci již v tomto školním
roce přijmout dalších 19 dětí.
Děkujeme za aktivní podporu rodičů, kteří přispěli nejen finančně, ale
také se aktivně zapojili a spolupracovali
s námi ať již jako členové výběrové komise nebo jako poradní hlas . Zvláštní
poděkování patří panu řediteli Matěji
Žákovi, který společně s Úřadem MČ
celou akci inicioval a daleko nad rámec
svých povinností vyvinul mimořádné
úsilí, aby celá akce byla včas dokončena. Hlavní poděkování patří panu architektu Rychtaříkovi, který nejenže
celý projekt v rekordním čase připravil,

ale vedl za nás všechna jednání s úřady a dosáhl toho, že všechna povolení byla včas vydána.
Všechny stavební práce nejsou ještě zcela dokončeny, ke splnění všech
předpisů bude nutné ještě provést větší stavební zásahy během příštích
prázdnin, ale do té doby může být školka novými dětmi užívána.
Poté, co se před dvěma lety zřídila
speciální přípravná třída v základní
škole pro děti s odkladem školní docházky, se nám celkově podařilo navýšit množství nově přijímaných dětí
na téměř dvojnásobek.
Těší nás nejen výsledek, ale také
fakt, že se do tohoto projektu zapojilo mnoho lidí z Klánovic s cílem pomoci dobré věci. Na projektu se podílely místní stavební firmy a ostatní
dodavatelé.
Přejeme všem dětem i pedagogům úspěšný školní rok
Martina Petráčková
Radní MČ

Chystaná omezení železniční dopravy se
dotknou především příměstské linky S7
V červnu jste mohli v čekárně na
nádraží navštívit výstavu historických fotografií této lokality. Několik
panelů bylo také věnováno budoucí podobě stanice a její chystané rekonstrukci. Dle nejnovějších informací by stavební práce měly začít
na podzim tohoto roku a přinesou
s sebou částečná omezení dopravy.
Text níže je převzat z magazínu
Moderní železnice (1/2003, str. 22,
Marek Binko). Celý článek naleznete v elektronické podobě na
http://www.szdc.cz/o-nas/casopiszeleznice/mz-201301.pdf
Stavební postupy jsou plánovány
tak, aby co nejméně docházelo
k omezení provozu. Přesto se prakticky
po celou dobu výstavby (do roku
2015) budou v úseku mezi stanicemi
Praha-Běchovice a Česky Brod konat
výluky. Po většinu doby zůstane zachován dvoukolejný provoz v celém
úseku, vlaky však budou muset jezdit
sníženou rychlosti. S tím se počítalo už
při přípravě platného jízdního řadu.

U všech spojů, které daným úsekem
projíždějí, proto došlo k prodloužení
jízdních dob. „V noční době od půlnoci do čtyř hodin ráno se předpokládá
zastavení provozu. Poslední osobni
vlak z Prahy bude nahrazen autobusem, vybrané dálkové noční spoje
jezdi už dnes po trase přes Lysou nad
Labem a Nymburk,“ popisuje Pavel
Mathé z pražského pracoviště SŽDC,
které má na starosti přípravu stavby.
Během stavby se asi na jeden měsíc
počítá se zavedením jednokolejného
provozu v úseku Úvaly – Praha-Běchovice. Po tuto dobu, rozdělenou do
několika kratších období, bude regionální doprava omezena na půlhodinový interval, většina dálkových spojů se opět odkloní přes Lysou nad Labem a Nymburk. Další dílčí omezeni
vyplynou příští rok z rekonstrukce
stanice Úvaly. Kvůli nedostatečnému
počtu kolejí i nástupišť ve stanici se dotknou především vlakové linky S7
Úvaly – Praha – Beroun.
Robert Zoulík

Klánovický zpravodaj
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Nové podmínky
pro kácení dřevin
Od 15. července 2013 je platná
nová vyhláška č. 189/2013 Sb.
o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení. Dle § 3 uvedené vyhlášky
není potřeba povolení:
a) pro dřeviny o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40 m2 (soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra
vzájemně dotýkají, prorůstají nebo
překrývají s výjimkou dřevin tvořících
stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce
130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm;
jestliže některá z dřevin v souboru
přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina).
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Zahradou se dle § 1 vyhlášky rozumí pozemek u bytového nebo u
rodinného domu v zastavěném
území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
O povolení kácení dřevin o obvodu nad 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí nebo zapojených porostů dřevin nad 40 m2 rostoucích
na pozemku, kde se buď nachází
chata, nebo na pozemku bez stavby, či který není oplocen, je třeba
i nadále žádat.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, tj. od 1. 10.
do 31. 3.
Alena Janoušková

Komu se hodí Kavris?
Na červnovém zastupitelstvu neprošel můj návrh, aby už vypadlo alternativní
řešení Domu seniorů v prostoru dnešního květinářství u Besedy a zůstal pouze
p. Hanzalem vyčleněný Kavris. Tento stav graduje iniciativou p. Maiella, pí. Martinové a p. Karbana na realizaci projektu přírodního hřbitova v Klánovickém lese,
a to přesto, že jde zde mj. o parkoviště, vjezd, náhrobky, divočáky … .
Ladislav Hrabal, OK

PODĚKOVÁNÍ
Pan Ing. Petr David, autor článku
„Pejskař pejskařům“, který jsme zveřejnili v KZ 7-8, děkuje všem, kteří se
mu přihlásili se stejnou zkušeností
se stejným majitelem psa.
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Honzo vstávej! Kolik je hodin?
Robert Zoulík
Povolení ke stavbě bylo vydáno
v červenci 2005, ale to už si mnozí
místní představitelé začali uvědomovat, že se realita změnila a náklady
na provoz domu budou obrovské.
V roce 2006 přichází do čela radnice
Ladislav Hrabal, na magistrát Pavel
Bém a prioritou číslo jedna se stává
spor o výstavbu golfového hřiště.
Přes písemné žádosti o dotaci se investiční prostředky z pražské kasy pochopitelně nehrnou a stavební povolení ztrácí (přes snahu o formální zahájení stavby) po dvou letech platnost.
Před volbami 2010 se téma výstavby
domu seniorů opět probouzí z hibernace. „Původní projekt byl nejen uživatelsky, ale i stavebně zastaralý,“
říká zastupitel Ferdinand Polák, který
k této problematice zorganizoval kulatý
stůl. „Byla to snaha zjistit, jak se pohled
seniorů změnil a co dneska chtějí
v Klánovicích mít. Já jsem byl už tehdy přesvědčen, že zařízení podle původního projektu by zde stát nemělo,“uzavírá svůj pohled na starou verzi dokumentace. Situace skutečně
není jednoznačná, od roku 2007 se
navíc poskytování sociálních služeb
řídí novým zákonem, který umožňuje
na jedné straně nové přístupy, ale
na druhé straně dusí jakékoli aktivity
cenovou regulací.

pokračování z 1. strany

Sto korun a želízka
Víte, jak si zapamatujete čísla tísňových
volání? Poslední číslo charakterizuje
toho, komu voláte: 150 rybníček - hasiči,
155 vozíček - sanitka a 158 pouta - policie. Obsah zákona 108 o sociálních
službách si lze snadno zapamatovat podobně: Stovka je platba za hodinu práce a osmička článek řetězu, kterým jsou
poskytovatelé připoutáni k regulovaným
cenám (ve skutečnosti je to 120 Kč
a ceny určuje prováděcí vyhláška, ale
to je pro naše účely jedno). Nejvíce kritizovaná je právě regulace cen poskytovaných služeb. Klient v domově pro seniory vydá za stravu a ubytování cca
11 000 Kč měsíčně a za péči od 800
do 12 000 Kč dle výše příspěvku, která je mu přiznána. Po sečtení klient
v průměru zaplatí 15 až 19 tisíc měsíčně. Reálné náklady na jedno lůžko
se ale pohybují okolo 35 000 korun! Zákon tak vytváří poklop, který dusí provozovatele a činí je závislé na dotacích
od ministerstva, na které ale neexistuje právní nárok a jejichž výše je závislá na kondici státního rozpočtu. Rozdíl
pak musí doplatit zřizovatel, který je
za provoz domova zodpovědný. Pozitivním dopadem zákona 108 je, že rozevírá širokou škálu možností poskytování péče. Rozděluje služby na terénní, ambulantní a pobytové, které je

Vizualizace projektu domu seniorů v Klánovicích 2003

možné poskytovat v mnoha typech zařízení, jako jsou např. centra denních
služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro seniory aj., nebo
přímo v domácnostech. V oblasti sociální péče je těžké podnikat, ale není to
nemožné. Zisk plyne z nadstandardních
služeb nebo příplatků za poskytnutou
péči a kapacita daného zařízení většinou neklesá pod 50 lůžek. Představa
ziskového malého domova důchodců,
který bude poskytovat služby jen seniorům své obce, není proto příliš reálná. Tím vším se musela prokousat i Komise pro vizi senior centra v Klánovicích,
ustanovená z popudu zastupitele Jiřího
Karbana v lednu tohoto roku, jejímž úkolem bylo analyzovat dosavadní stav věcí
a navrhnout co dál.

Poznej sám sebe
Výsledky práce Komise s trochou
nadsázky vystihuje nápis nad delfskou
věštírnou: „Poznej sám sebe“. Není
zde samozřejmě míněna sebereflexe
účastníků komisních disputací, ale
poznání složitosti problémů, před kterými Klánovice stojí. „Dostali jsme se
do stavu, kdy se pět členů komise lišilo v názoru, jak má senior centrum
vypadat a kde má být umístěno,“ popisuje situaci jeden z nich, Ferdinand
Polák. “Potom jsme řešili financování
stavby a provozu a opět jsme se neshodli.“ Ve výsledku Komise předložila několik obecných variant, kmitajících
od názoru upustit od stavby domu seniorů úplně až po nápad vybudovat
u Šestajovic obří centrum s 60 - 70 lůžky v provozní režii městské části. K diskuzi tak zůstaly dvě varianty: První
kombinuje provozování domu městskou částí a poskytování pouze denních služeb na menším pozemku
u centra obce, druhá varianta preferuje
soukromého investora i provozovatele a permanentní provoz s 40 odlehčovacími lůžky na větším pozemku
v klidnější lokalitě. Obě možnosti míří
k jádru věci: Má dům postavit a provozovat jako příspěvkovou organizaci
MČ Klánovice nebo oboje přenechat
soukromému subjektu? Má centrum
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Foto R. Zoulík - Centrum sociálních služeb Běchovice
poskytovat jen denní nebo i pobytové
služby? To jsou důležité otázky, na kterých se láme budoucí podoba zařízení a možnosti jeho provozování. Předložené varianty bohužel nedoprovází žádná profesionální analýza potřebnosti daných služeb ani základní
ekonomické modely do budoucna.
Vybírat, co chceme, má ale smysl jen
z těch možností, které jsou reálné.
A není vůbec vyloučeno, že se tyto dvě
množiny spolu neprotnou.

Doběhnuté
Běchovice
V roce 2001 v Běchovicích vznikl
z dotací ministerstva komplex dvou
domů s pečovatelskou službou o kapacitě 27 bytů, jehož zřizovatelem je
městská část. Tedy podoba s klánovickými plány až zarážející. „Máme rozpočet 12,5 milionu, necelé 2 miliony
dáváme na sociální služby a nebýt dotací, tak to budou miliony tři. Celkový
provoz relativně malého domu seniorů přijde téměř na 5 milionů. Pořizovat
si něco podobného je velmi na zvážení“, neskrývá svůj skeptický pohled
na věc starosta Běchovic Ondřej Martan. Ani v soukromém sektoru ale nevidí východisko: „Tam, kde nefunguje
nabídka a poptávka, bude soukromý
investor chtít nějaké garance, například
snížení nájmu nebo doplatky, a ve výsledku to nebude pro obec finančně
výhodnější. Navíc, nejste-li zřizovatelem, ztrácíte možnost přes statutární
orgány chod instituce ovlivňovat“. Ředitelka Centra sociálních služeb v Běchovicích Melanie Zajacová, absolventka katedry sociální práce, k tomu
připojuje svůj pohled odborníka: „Původní myšlenka těchto domovů byla
sestěhovat lidi na jedno místo a uše-

třit tak čas a prostředky. Nejen z finančního, ale hlavně z odborného
hlediska je to sporná záležitost, nejsem
zastáncem myšlenky stěhovat dohromady lidi podle znaků, protože to přináší spoustu neočekávaných problémů. Posílila bych raději terénní služby
a formu tzv. co-housingu,“ (tj. sousedské sdílení a spolupráce).

Labuť, štika a rak
„Mně by se líbilo centrum denních služeb a tzv. sociálně aktivační místo, kde
by se senioři scházeli. Vedle toho by
zde byly i placené kurzy a fakultativní
služby typu kadeřník nebo pedikůra
a určitě bych výrazně posílila sociální
terénní služby,“ uvažuje nahlas Eva
Brabencová, vedoucí sociální pracovnice s dětmi po mozkové obrně,
která se účastnila jednání Komise. „Přikláněli bychom se ke zřízení odlehčovacích služeb v kombinaci s domem
s pečovatelskou službou a stacionářem rodinného typu,“ říká Miloslava
Machovcová, ředitelka Farní charity
Neratovice, která v současné době zajišťuje
v Klánovicích terénní
péči pro 35 místních
obyvatel. „Pokud by senior centrum měla provozovat naše městská
část, tak to dejme raději
k ledu. Jediný finančně přijatelný model pro
městskou část velikosti Klánovic je outsourcing,“ vysvětluje svoji
představu zastupitel
Ferdinand Polák. „Jestli chcete udělat něco
pro lidi, tak tam musíte
mít všechno! Kombinaci všech variant!“ kon-
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statuje představitelka místních důchodců Věra Houžvičková. „Lepší než
investovat desítky milionů je spojit
síly a získat v Praze grant na přístavbu stávajícího centra v Běchovicích.
Společná smlouva by zaručovala poměry obsazování a váš reálný náklad
by byl jen na konkrétního klienta z Klánovic,“ navrhuje jiný postup starosta
Martan. Připomíná to situaci z anekdoty, která praví, že vždycky tam, kde
se sejdou dva Židé, panují na jednu
věc nejméně tři názory. Se zajímavým
nápadem, jak z této šlamastiky ven,
přišla Eva Brabencová. Navrhuje zorganizovat tzv. komunitní plánování
sociálních služeb, což je profesionálně vedená debata všech zainteresovaných stran, tedy městské části, seniorů a poskytovatelů, která vyústí
v konkrétní plán s jasnou podobou vybraných služeb včetně kroků k jejich
realizaci. Z údajů MPSV vyplývá, že
míra potřeby sociálních lůžek na 1 000
obyvatel starších 65 let činí 31 lůžek.
Pro Klánovice to znamená možné
uplatnění 20 lůžek, neboť zde trvale
žije 655 lidí starších 65 let, což zároveň činí 20% všech obyvatel obce. Zjišťoval někdo, kolik z nich bere přípěvky na péči a v jakých kategoriích? Prováděl se seriozní a hlavně poučený
průzkum zájmu o možné formy péče?
Tím by se mohlo začít. Jinak budeme
jako v Ezopově bajce o labuti, štice
a rakovi, kteří se snažili společně táhnout jeden vůz. I takový postup může
být odpovědí na otázku položenou
v úvodu: Kolik je hodin?

Foto R. Kůla
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Povodně – jak na ně?
Příčiny vzniku povodní jsou různé,
stejně jako důvody jejich zvýšené
intenzity, se kterou na naše území bezesporu působí. Vznik těch novodobých se váže již ke změnám ve využívání krajiny a jejím následném
vývoji v prvním tisíciletí našeho letopočtu. K prvním doloženým povodním
na našem území došlo už na konci
prvního tisíciletí n. l. na území Velké
Moravy. Náš vliv na nivy řek se dále
zvětšoval v raném středověku v 10. –
13. stol. Tlak člověka na okolí řek,
hlavně na lužní lesy, získal v minulých
dvou stoletích na intenzitě – v 19.
a 20. století docházelo ve velké míře
k napřimování, a tudíž zkracování
toků, velkoplošnému odvodňování
zemědělské půdy a vysoušení mokřadů. V České republice bylo, hlavně před rokem 1989, odvodněno
10 000 km², což odpovídá zhruba
1/8 celého našeho území.
Nevhodné regulace vodních toků
jsou jednou z příčin katastrofických
dopadů povodňových vln. Větší škody zde při extrémních záplavách vznikají často jednoduše kvůli tomu, že na
nich valící se voda získává větší
rychlost. Z toho důvodu se v současné době přistupuje k revitalizacím
říčních koryt a niv. Bohužel však
pouze někde a v omezené míře.
Často může jako dobrý revitalizátor
fungovat i sama povodeň. Takovémuto
přirozenějšímu navrácení biotopu do
původního stavu se říká renaturalizace. K odstraňování následků povodní by se proto mělo přistupovat
opatrně. V některých případech není
nutné odstraňovat z koryta ani všechny padlé stromy a stejně tak není
vhodné přistupovat ke strojnímu čištění koryta a odtěžování štěrkových
náplavů. Při strojním čištění je materiál ze dna vyhrnován na břehy, koryta
jsou modelována do tvaru širokého lichoběžníku s plochým dnem a tento
způsob koryto ještě více destabilizuje a při povodních opět urychluje odtok a zvětšuje sílu vlny.
Výrok, že povodně mohou být důsledkem absence vody v krajině,
nám může připadat více než bláznivý. Je však pravdou, že dalším významným faktem dávaným do souvislosti s účinkem povodní je snížená retenční schopnost krajiny. Bývá upo-

zorňováno na možné narušení malého vodního cyklu, který má navzdory
svému názvu na svědomí většinu srážek dopadajících na pevninu. Pokud
dochází ke zvětšování odtoku z území, ubývá množství vody, která se vypaří a vrací se do malého vodního cyklu. Tím následně ubývají celkové
srážky a narušuje se tepelný i vodní režim krajiny. Většina dešťové vody dopadající na stále se rozšiřující zastavěné území je odvedena kanalizací do
řek a dále pryč z pevniny. Tím, že
nemá z čeho se vypařovat, dochází
k destrukci malého vodního cyklu. Namísto pravidelných menších srážek
pak můžeme pozorovat dlouhá období sucha a následné přívalové deště.
Pro to, jak může dojít k narušení tepelného režimu krajiny, si představte,
že za jeden slunný den dopadne
na 11 000 km2 tolik energie, kolik vyrobily v polovině devadesátých let za
rok v ČR všechny elektrárny. Pokud
dopadnou na odvodněné plochy, přemění se na teplo. Zvětší se tak rozdíly teplot mezi dnem a nocí a i rozdíly
teplot například mezi pevninou a mořem, mezi odvodněnými plochami
a horami. Má to za následek zrychlené proudění vzduchu i přívalové srážky. Ubývá srážek malých a častých
a přibývá těch méně častých, o to však
větších. Dochází tedy opět k narušení nebo až vymizení malého vodního
cyklu a klima se mění až na kontinentální. Krajina, která postrádá vodní plochy a vegetaci, znemožňuje přeměnu sluneční energie na vodní páru
a vykazuje tak velké výkyvy teplot.
Území s výrazně sníženou retenční schopností není schopno zadržet
vodu, která by se do něj normálně
rozlila. Nejde jen o zpevňování ploch
a velkoplošné odlesňování, ale také
o to, jak rychle se snažíme vody
ve svém okolí zbavit. Dešťová voda
má v naší krajině čím dál menší šanci na to, aby v ní byla zadržena.
Ze zpevněných ploch odtéká do kanalizace, z ní kolikrát i bez pročištění do řek, jejichž napřímená a srovnaná koryta ji rychle odvedou. Ta však
ve velké rychlosti sbírají vodu také
ze zhutněných půd, polí, špatně udržovaných luk a i některých typů lesních porostů (lesní porosty někdy
bývají odvodňovány uměle vytvoře-

nými strouhami; většina z nich je
pravidelně čištěna od mrtvého dřeva,
které má samo o sobě obrovskou retenční schopnost; jinde hustý opad
nevhodně vysázených jehličnanů způsobí, že po něm voda skoro beze
zbytku rychle steče atd.). Když má potom naopak voda, kde se rozlít a zadržet, tak se prokazatelně sníží její
dopad na krajinu. Jako příklad může
sloužit studie z Českého krasu, kdy
na Bubovickém potoce snížilo 40 %
zalesnění jeho povodí kulminaci povodně v roce 2002 o 16 %. O tom, jak
bude povodeň ničivá, rozhoduje z velké části stav a způsob využívání
nivy. Krajina tvořená přírodními a přírodě blízkými společenstvy dokáže
zadržet, vstřebat a zpomalit povodňovou vlnu.
Stejně tak ale můžeme ke zvýšení
retenční schopnosti naší krajiny
a umožnění zadržení dešťové vody přispět my sami. O tom, jaké jsou možnosti, se můžete inspirovat na stránkách Ekocentra Koniklec (www.ekocentrumkoniklec.cz/destovavoda) nebo
si přímo napsat o radu některému našemu odbornému poradci (destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz).
Vydání tohoto článku bylo podpořeno z Programu švýcarsko-české
spolupráce a z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR v rámci
projektu Počítáme s vodou.
odd. péče o vodní zdroje, MHMP

Jubilanti
V září oslaví své narozeniny
Jiří Šustr
Bohuslava Nejedlá
Luděk Šenfelder
Anna Thímová
Helena Křížová
Stanislava Růžičková
Jiří Hakl
Zdeňka Žebrová
Zdeňka Sucharová
Alena Vlková
František Skořepa
Terezie Nováková
Všem oslavencům gratulujeme
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Šance pro Hornopočernicko Den seniorů
Severní okraj Klánovic je trvale obtěžován hlukem z dálnice D11. Akustická exposice okraje zástavby, například ulice Slatinská a V Jezevčinách,
nedosahuje sice limitních hodnot (viz.
http://hlukovemapy.mzcr.cz/), ale i tak
může být tento hluk pro mnoho obyvatel nepříjemný. Klánovice mají štěstí
(narozdíl třeba od nové zástavby Šestajovic), že zástavba je zde stíněna okrajem zářezu, ve kterém je zde dálnice
vedena. Převážným důvodem hluku
z automobilové dopravy je zde betonový povrch, který byl položen počátkem 80. let. Tehdy se jednalo o počátek
realizace betonových povrchů v ČSSR
a kvůli úspoře valut nebyly zakoupeny
kompletní zařízení pro finální úpravu
betonového povrchu. Tím pádem provedení striáže (příčného zdrsnění kvůli
lepšímu odvodu srážkové vody) se v celém prvním úseku až do Sadské stalo
problémem trvajícím až dodnes.
Jistě si mnozí všimli, že střední dělící
pruh je v úseku v blízkosti Klánovic
mnohem širší než obvykle. Již při počátečních projektových pracích se počítalo, že s rozvojem satelitní zástavby

v okolí Prahy standardní čtyřpruhové
uspořádání již nebude v budoucnu stačit a bude třeba pro zvýšení kapacity
přidat další dva pruhy směrem
do středu dálnice.
K této fázi se nyní pomalu blížíme.
Nyní probíhá projektová příprava modernizace dálnice D11 pro úsek 0 – km
7,8 (tj. až po křižovatku Jirny), která rozšíří daný úsek na 3 + 3 pruhy a zvýší
tak kapacitu a bezpečnost tohoto
úseku. Nový pás bude přidán směrem
do širokého středního pásu a nebude
třeba demolovat žádný most nebo vykupovat nové pozemky. Především ale
dojde k totální rekonstrukci tělesa a povrchu celé dálnice v uvedené délce.
Dálnice tak získá zcela nový a mnohem tišší betonový povrch v celém rekonstruovaném úseku. To se zřetelně
projeví i pro nejbližší okraj zástavby Klánovic a Šestajovic. Termín zahájení stavebních prací na zkapacitnění D11 nelze nyní odhadnout. Nejasná je
především délka trvání procesu EIA.
Střízlivě lze ale nyní odhadovat zahájení asi za 4 – 5 let.
ing. Karel Horníček

HÁZENÁ nábor chlapců ročník 2003 a 2004
v měsíci září každé úterý a pátek od 15,30
v Úvalech na házenkářském hřišti pod sokolovnou
(při špatném počasí v sokolovně)
info: Jiří Dráb 777 690 814, www.hazena-uvaly.cz

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy pořádá preventivní akci se soutěžemi pro občany v seniorském věku. Akce je
zaměřena na ochranu života,
zdraví a majetku před kriminalitou
páchanou na seniorech.
Úterý 1. října 2013 od 13.00
do 16.00 hodin v Muzeu Policie
ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2.
V rámci akce je vstup do výstavních expozic muzea zdarma.
V areálu muzea budou na
stanovištích připraveny tyto aktivity:
• Měření krevního tlaku a měření složení tělesného tuku zdarma
• Křížovka se soutěží a závěrečné losování o hodnotné
ceny
• Dopravní testy
• Stanoviště rad a informací
z oblasti prevence kriminality
• V kinosále budou od 13. hod.
probíhat krátké přednáškové
bloky zaměřené na bezpečné
chování doma, na ulici, v dopravě či při kontaktu s cizí
osobou a od 15. hod. přednáška o trénování paměti a seniorském vzdělávání.
Redakčně kráceno

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

Úřad městské části po dlouhé době zažil ve svých prostorech veselku. Mladý pár si řekl své ANO v prostorech úřadu
dne 19. 7. 2013. Mladým manželům Ludvíkovým gratulujeme a přejeme, aby jejich manželství bylo stejně šťastné a trvalé jako manželství Lukášových, které dle dostupných zdrojů bylo v těchto prostorech uzavřeno naposledy
a trvá dodnes.
Petr Soukup

Klánovický zpravodaj

Hasiči informují
Letošní prázdniny u hasičů byly
ve znamení čerpání, likvidace padlých a nebezpečných stromů, ale
i požáru.
25.6. 2013 byla jednotka vyslána
v 15:25 na čerpání vody z ulice Mechovka 513, aby nedošlo k zatopení okolních sklepů. Na základu se
vrátila v 19:19.
13. 7.20113 – pomocí automobilového jeřábu kácení stromů v ulice
Zádražanská,
30. 7. po poryvu větru likvidace zlomené části stromu pomocí automobilového jeřábu a plošiny. Automobilový jeřáb byl poskytnut soukromou osobou.
2. 8. v 16:41 vyjíždí jednotka do ulice
Mechovka 334 na likvidaci nebezpečného hmyzu z důvodu ohrožení
dětí, na základnu se vrátila v 18:37.
4. 8. byla vyhlášena pohotovost
v 18:00 hodin jednotce na zbrojnici
z důvodu očekávaných bouřek. Pohotovost nebyla zbytečná, již v 18:07
vyjíždí jednotka na ulice Slavětínské 22 na likvidaci padlého stromu
a v 18:22 přejíždí k dalšímu stromu do
ulice Plačické 120. Na základnu se
vrátila v 19:02.
I k požáru byla jednotka povolána,
a to dne 16. 8. 2013 v 9:50 vysílá
operační středisko HZS jednotku
k požáru tesko budovy do areálu výzkumných ústavů Praha – Běchovice. Jednotka se vrátila v 12:36.
Nové vybavení. K přetlakovému
ventilátoru, který jednotka získala
jako dar byl dokoupen hasební modul na výrobu lehké pěny. Tímto zařízením se zvýšila možnost zásahů
naší jednotky.
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Spolky

Mateřské centrum od září 2013
Začátkem září se opět po prázdninové pauze otevřou dveře MC
na obou pobočkách. Připravili jsme pro
předškolní děti a rodiče řadu tradičních
kroužků, ale máme také několik novinek, Skřivánek – pěvecký kroužek,
tel. 604 478 001 Výtvarka Šikulka,
tel. 604 133 206, Školička s jógou,
606 132 765. Z těch tradičních připomínáme, že opět každé úterý odpoledne Cvičíme v Besedě Rodiče
s dětmi 1,5 - 5 let, tel. 604 315 231,
každou středu od 15 a 16 mohou děti
hrát na flétničku Notičky, tel.
739 224 057 nebo v pondělí od 16 h
nabízíme angličtinu pro děti, tel.
608 362 310, rodinnou angličtinu
606 884 173. Opět v druhém týdnu

v září otvíráme volné herny, tj. úterý
a čtvrtek 10-12h. Na obou pobočkách
probíhá školička Šikulka, tel.
604 315 231 a Pacholíček, tel.
605 255 558. Podrobnosti přečtete na
www.mcsikulka.webz.cz, psát dotazy
můžete na j.dlaskova@email.cz, telefonujte na udaná čísla. Míst je zatím
dost, ale přece jenom jsme limitováni
prostorem, proto pokud máte zájem,
zarezervujte svému dítku místo, nebo
přijďte za námi na veletrh kroužků
do ZŠ Klánovice do tělocvičny ve středu 4. 9. 2012 od 16 hodin.
11. a 12. 10. připravujeme Burzu dětských potřeb. Těšíme se na vás!
Za Mateřské centrum
Jitka Dlasková

Svaz tělesně postižených
Během letních prázdnin se naše činnost trochu omezila, nebylo pravidené
cvičení, ale zase jsme podle plánu vyrazili na několik procházek do míst,
kam se dostaneme měst. hromad.
dopravou a využijeme tak slevy poskytované seniorům. Prohlédli jsme si
sousední obec Hájek, ocenili jsme
upravené chodníky,“náves“ a vůbec
okolí. Další výlet byl naplánován
do Kerska, pro velké vedro jsme ho odložili o 14 dní, ale pak jsme statečně
vyrazili. Prošli jsme tamější Hrabalovu stezku, navštívili jsme obě známé
restaurace, prohlédli jsme jak opravené
staré vily v Kersku, tak i novou výstavbu, navštívili jsme místní keramickou dílnu p. Kuby a do večeře jsme
byli opět doma. Poslední výlet byl

„pouze“ pochod kolem Klánovic, lesem
do Úval a přes „modernu“ zpět. Mimo
tyto výlety se dále pravidelně v klubu
scházela další parta našich seniorek.
Pravidelná cvičení zahájíme v zářípo návratu z rekondice v Třeboni.
Začneme v pondělí 16. září –
ve 14 hod. výborovou schůzí MO
15 hod. beseda s ing. Kubíčkem – zveme všechny členy
23. 9. 2013 v 16 hod. cvičení na židlích
30. 9. 2013 v 16 hod.cvičení na židlích
Podzimní výlet se bude konat v úterý 24. 9. 2013 do Jenštejna – odjezd
12:50 busem č. 303 od školy směr Hor.
Počernice. Těšíme se na bohatou
účast členů na všech akcích.
Za výbor
Olga Paplhamová

Podzim v KC Nová Beseda
Je tady opět září a s jeho příchodem
začala i další podzimní sezóna v klánovickém kulturním centru Nová Beseda.
Návštěvníci KC se opět mohou těšit na spoustu filmových novinek pro
děti i dospělé, krásná divadelní představení, koncertní vystoupení, zajímavé přednášky, kreativní kurzy a výstavy s vernisážemi. Kromě výše zmíněných aktivit nás čekají i další zajímavé akce pro všechny věkové kategorie, přičemž tou nejbližší je říjnový

AVON pochod proti rakovině prsu. Ten
si určitě 6. 10. v 15:00 nenechte ujít
a přispějte svojí účastí na dobrou věc.
Všechny příznivce kultury určitě potěší nový rezervační systém, který byl pořízen díky podpoře klánovického občana pana Honzy Coufala, za což mu tímto ještě jednou mnohokrát děkujeme. Věříme, že se systém brzy zaběhne a pro
všechny bude představovat příjemné vylepšení služeb kulturního centra.
Naší snahou bude i nadále přispívat
aktivitami KC Nová Beseda ke zpestření
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komunitního života v Klánovicích.
Chtěli bychom do něj více zapojit klánovické seniory. Již v loňském roce
jsme každý měsíc pořádali pro seniory zdarma dopolední přednášky
na různá témata, odezva však bohužel nebyla taková, jakou jsme předpokládali. Rádi bychom v této aktivitě
pokračovali, je potřeba však najít témata, která Vás, seniory, zajímají. Těšíme se na Vaše podněty a nápady!
Dále navazujeme na loňský úspěšný projekt "Babičko, dědečku, pojďme
se potkávat". Na tomto projektu spolupracujeme s klánovickou MŠ a ZŠ
a jde nám v něm o propojení dvou světů - dětského světa a světa staršího člověka. Opět se budeme pravidelně scházet v KC Nová Beseda, senioři zde budou číst dětem ze svých oblíbených knížek a děti je naopak potěší svými krásnými předvánočními vystoupeními.
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Máte-li zájem zapojit se do tohoto projektu, přijďte za námi do kulturního
centra, budete velmi vítáni. Seznámíte
se s novými lidmi, zrelaxujete a určitě
si užijete i spoustu zábavy.
I nadále se budeme snažit zachovat
pro seniory zlevněné vstupné do kina.
Minimální cenu vstupného na každý
film udávají filmoví distributoři, my tuto
minimální cenu již dále nezvedáme, ale
v případě premiérových filmů se může
stát, že distributor nepřipustí seniorskou
či dětskou slevu. To jen pro vysvětlení,
jak stanovujeme výši vstupného a proč
se tato částka může u jednotlivých filmů měnit.
Senioři jsou součástí naší komunity,
a proto bychom jim velmi rádi poskytli
v kulturním centru prostor pro jejich
vlastní realizaci. Kdysi jsem četla krásné motto: „Není důležité to, že stárneme, ale to, jak stárneme☺“. V KC Nová

11

Beseda jsem po dobu jeho provozování potkala spoustu seniorů, kteří se tímto mottem ve svém životě pravděpodobně řídí a vždy, když mám možnost
si s nimi popovídat, mě napadá jediná
myšlenka - přesně takový senior bych
chtěla jednou být. Díky, že do Nové Besedy chodíte a inspirujete nás svým optimismem a životním postojem.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem „klánovičákům“, kteří nám na konci srpna pomohli se zvelebením kulturního centra. V podstatě šlo o další komunitní akci, neboť jsme se všichni náramně bavili a výsledkem je Nová Beseda v novém kabátě.
Pojďme teď tedy vykročit pravou nohou do další kulturní sezóny a čelit společně podzimním plískanicím v KC
Nová Beseda. Celý tým NADOSAH,
o.p.s. se na Vás těší!
Gabriela Šmerdová

placená inzerce
DÍKY VÁM VŠEM ZA KRISTIÁNA: Na přelomu června a července jsme téměř pět dnů hledali našeho "utečence" - kocourka Kristiána. Majitelé chlupatých
miláčků jistě znají ten pocit, kdy se zvířátko zaběhne a doma strašně chybí. Není to nic příjemného. O to příjemnější ale bylo naše zjištění, že jsme měli v lidech
v Klánovicích obrovskou oporu. Když jsme vylepovali plakáty, v nichž jsme se obraceli na naše spoluobčany s žádostí o pomoc, setkávali jsme se s velkou
účastí všech. Mladí i ti starší, kravaťáci i studentky, dokonce i pan starosta či paní holička, řidič "dvašestdvojky" či servírky v Samosu či Olympu, ti všichni s námi
soucítili a spontánně vyjadřovali svou podporu a pomoc. Kristián se nakonec sám vrátil domů. Přesto nám na tomto místě dovolte vyjádřit poděkování a úctu
všem, kteří nám spontánně pomáhali. Velmi si toho vážíme.
Manželé Pohanovi a Kristián

KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada 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. c z

602 260 264
KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
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

ANGLIČTINA individuálně
pro malé, velké, doma i ve ﬁrmě
jednotlivci i skupinky

DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Tel: 775 950 098

Klánovický zpravodaj
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ŽEHLENÍ

VAŠE PRÁDLO VYZVEDNU,
VYŽEHLÍM A PŘIVEZU
(Úvaly, Klánovice, Šestajovice, Jirny,
Újezd nad Lesy, Květnice, Koloděje)

Telefon: 702 582 470

Majitel prodá útulný rodinný domek 5+KK v Klánovicích,
Podlibská ul. /nadstandartní dřevostavba/. Pozemek 538 m2,
zastavěná plocha 163m2. V přízemí malá předsíňka, prostorný
obývací pokoj s kuchyní, jídelním koutem a spižírnou, dva
pokoje, koupelna s WC, v 1. patře dva pokoje, šatna, velká
koupelna s WC, prádelna. Na pozemku dřevěný domek, kůlna
na nářadí, přístřešek na dřevo, zastřešené parkovací stání.
Cena 8 100 000,- Kč. Kontakt mobil 604 763 550.

NUMEROLOGICKÉ KONZULTACE!
Chcete zjistit příčinu vašich problémů? Chcete návod
pro vaše rozhodování? Nevíte, jak se dostat
z pracovních potíží? Chcete se vyznat sami v sobě?
Poraďte se s numeroložkou při osobním setkání.
Najdeme společné řešení. Cena: 890 Kč/hod.
Kontakt: 602 533 984,
www.NáhodaNeexistuje.cz

info@nahodaneexistuje.cz
Ve vilkách 512, Šestajovice

Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím z Prahy východ a okolí,
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
ŠEFLOHAIRSTYLE 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

Agentura
MADLENKA
specialista na úklid
domácností
Zajistíme pravidelný
i jednorázový úklid
domácnosti spolehlivou hospodyní.
Milé dámy, také se Vám krabatí čelo při představě
úklidu?
Milí pánové, nebyli byste raději, kdyby se partnerka
věnovala Vám místo vysavači a prachovce?
Pak si najměte na úklid odborníky a věnujte se
raději sami sobě a svým blízkým!
Uklidíme rychle, spolehlivě a za ceny více než
příznivé!
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám připravíme
nabídku na míru.

Telefon: 604 894 469
info@agenturamadlenka.cz

WWW.AGENTURAMADLENKA.CZ
Do 15. 9. 2013 sleva 5%
na první pravidelný úklid!!!

Klánovický zpravodaj
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Soukromá školka

MINISVĚT
U KRTEČKA

Lovčická 322, Praha 9 – Klánovice

Nabízíme Vašim dětem kvalitní služby za
dostupnou cenu. Naše školka je zařazena
v rejstříku MŠ MŠMT. Výuka dle ŠVP, individuální
přístup, ZOO koutek, zahradnický koutek,
pravidelné canisterapie, jízda na koních s prvky
hipoterapie, dětská joga, hra na zobcovou ﬂétnu,
hudebně – pohybové činnos?, týdenní ruční
dílničky, hry s padákem, 2 x měsíčně divadelní
představení, návštěvy solné jeskyně, logopedická
prevence, pravidelná prevence krátkozrakos?,
odborné konzultace věkové zralos?.
Měsíční školné pro celodenní
program 6.500 Kč.

Bližší informace na tel. čísle
736 769 720, 731 182 122
www.minisvetukrtecka.cz
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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

www.northtech.cz

Klánovický zpravodaj
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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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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

Klánovický zpravodaj
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placená inzerce

AKVATERM PROJEKT s.r.o.

Provozovna Praha 9 – Klánovice

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

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.

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
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PROGRAM září 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

N OV I N K Y
NOVÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM
Spouštíme zcela nový rezervační systém, díky kterému Vám nabídneme pohodlný předprodej vstupenek
s možností výběru konkrétního místa v sále. Více informací naleznete na našich webových stránkách.
Upozorňujeme návštěvníky kina na změnu promítacího dne. Od září budeme promítat v pondělí a ve středu.
VÝSTAVA MĚSÍCE
LÉTO - TÁŇA MACHOLDOVÁ
Obrazy jsou prodchnuty pozitivní energií a neutuchajícím zájmem o lidský život, mezilidské vztahy a city.

2. 9. pondělí, 19:00
BLUES JAM SESSION
KONCERT
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci. POZOR!!! V září se nekoná, na hudebníky a zpěváky se opět těšíme první pondělí v říjnu!
KINO
4. 9. středa, 20:00
REVIVAL
Revival je nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem. ČR / 2013 / komedie / 116 min / přístupný od 12 let

ŠMOULOVÉ 2
KINO PRO DĚTI 8. 9. neděle, 16:00
Další příběhy Šmoulů jsou tu! USA / 2013 / komedie, rodinný / 105 min / mládeži přístupný / český dabing
9. 9. pondělí, 20:00
JASMÍNINY SLZY
KINO
Cate Blanchett jako Newyorčanka a žena z lepší společnosti prochází krizí středních let v novém filmu Woodyho Allena. USA / 2013 / drama / 98 min /
přístupný od 12 let / české titulky
KINO
11. 9. středa, 20:00
RED 2
Úspěšná komedie o vysloužilých agentech. USA / 2013 / akční, komedie / 116 min / přístupný od 12 let / české titulky

18. 9. středa, 20:00
LÍBÁNKY
KINO
Ne každá událost, která se odehraje během svatebního veselí, budí radost. ČR / 2013 / drama / 98 min
DIVADLO
20. 9. pátek, 19:30
STAŘEC A MOŘE
Dramatická skica pro dva mužské hlasy - mistra a jeho učedníka - podle slavné novely Ernesta Hemingwaye. Hrají: Josef Somr, Marek Holý

22. 9. neděle, 16:00 a 23. 9. pondělí, 9:00 a 10:30
NAŠEL SE MEDVĚD aneb jak ztracený medvídek procestuje Anglii, Francii a Rusko.
DIVADLO PRO DĚTI

Dozvíte spoustu zajímavých informací o kultuře a zvycích těchto tří zemí. Hraje: divadlo Krapet
KINO
23. 9. pondělí, 20:00
PŘED PŮLNOCÍ
Po filmech Před úsvitem a Před soumrakem je tu pokračování životního příběhu Jesseho a Celine. USA / 2013 / drama / 108 min / přístupný
od 12 let / české titulky

25. 9. středa, 20:00
COLETTE
KINO
Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické židovky Colette. ČR / SK / NL / 2013 / drama, romantický, válečný / 126 min / přístupný od 12 let
JÁ, PADOUCH 2
KINO PRO DĚTI 29. 9. neděle, 16:00
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? USA / 2013 / komedie, rodinný / 98 min / český dabing
KURZY nejen pro kluky
KAŽDÉ PONDĚLÍ do ledna 2014

MODERNÍ YOYOVÁNÍ

17:00-18:00 (začátečníci) a 18:00-19:00 (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.
Děkujeme Městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu koncertů a divadelních
představení pro děti i dospělé.

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Šéfredaktor Petr Soukup.
Členové redakční rady KZ: Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Robert Zoulík, Zorka Starčevičová, Tomáš Ruda, Jiří Karban, Jan Ludvík. Kontakt: zpravodaj@prahaklanovice.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. 9. 2013. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.

Klánovický zpravodaj

placená inzerce

9

XXII. ročník

strana

20

