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V tomto
čísle najdete:
Slovo starosty
Informace z Úřadu MČ



a z komisí



Zprávy od hasičů



S novým předsedou MR ODS



Poběžte pro naději



Úklid v Klánovickém lese



Klánovické fórum
v roce 2007



O kostelních oknech



Za panem Antonínem
Hendrychem
Anketa o Přímském
náměstí

ZDARMA




Dne 21. dubna vysbíral oddíl Stopa odpadky podél části naučné stezky Klánovickým lesem. Reportáž z akce najdete
uvnitř čísla.
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POZVÁNKA
k účasti na pietním aktu u příležitosti státního svátku

Dne vítězství,
který se uskuteční ve čtvrtek 8. května od 10.00 hod.
u pomníku obětem světových válek
u kostela Nanebevzetí Panny Marie v ulici V Pátém
Program:
Slavnostní projev starosty
Položení kytice
Vystoupení dětského pěveckého sboru
„CLAIRETON CHORALE“
Na Vaši účast se těší

Ing.Ladislav Hrabal, CSc.
starosta městské části Praha – Klánovice

Slovo starosty

Vážení občané Klánovic,
vstupujeme do nejkrásnějšího měsíce v roce, kdy
se koná jedinečný zázrak přírody, kdy rozkvétají i stromy.
Užijme si kouzla tohoto času a buďme rádi, že právě
Klánovice voní ještě i jehličím.
Asi jsem příliš náročný, ale osobně bych si přál, kdyby
nám tady v Klánovicích „rozkvetl“ i dům pro seniory. A tady
jsem na cestě nelehké. Minulé zasedání zastupitelstva jen
taktak připustilo vůbec rozpravu k tomuto problému a z následných vyjádření ve Zpravodaji je mi doslova divno. Nerozumím projevům, co všechno kdo musí dobře vědět
„…před zahájením stavby...“. Přitom realita je taková, že
tato stavba byla zahájena už loni v červenci, a to Odborem
městského investora hl.m.Prahy. Jsou o tom přece zápisy,
usnesení, stavební deník. A nepovažuji za šťastné tuto
skutečnost přehlížet. Dnes už málokterá městská část
nebo obec necítí solidaritu se staršími občany a nesnaží se
jim postavit dům pro seniory. Např. jenom z poslední doby
- MF Dnes 25. 2. 08: „…Až pět desítek nových bytů pro seniory vyroste v Husarově ulici v Praze 7. Rozhodla o tom
radnice sedmé městské části....“, Expres 27. 3. 08: Nehvizdy prodávají pozemky a (starosta A. Bendl) „…přinese
nám to finance, za které postavíme dům pro seniory…“.
Věřím, že jednou bude platit, že každá obec i městská část
bude považovat za samozřejmost, respektive cítit morální
povinnost mít školku, školu, hřiště, tělocvičnu i domov pro
seniory. Dne 11. 4. jsem se zúčastnil s našimi seniory na
pozvání Farní charity Neratovice setkání v Libiši u Neratovic.
Měl jsem při této příležitosti možnost pohovořit s místním
starostou, který zbudoval v této obci s dvěma tisíci obyvatel dům pro seniory, a dále promluvit s dalšími starosty
a starostkami, kteří domy pro seniory ve svých obcích mají,

i s řadou vedoucích pracovníků pečovatelské služby a říkám
zcela zodpovědně „klánovičtí občané, nenechte si malovat
čerty na zeď“. Jsou lidé, kteří, když něco chtějí, hledají
možnosti, a jsou lidé, kteří spíše hledají důvody proti, a jiné
to bohužel nebude.
Jsem rád, že sociální komise mě na svém posledním
jednání jednoznačně podpořila. Od ekonomky neziskové
Farní charity Neratovice jsem si pro názornost nechal vypracovat aktuální nabídku provozních nákladů na dům
chráněného bydlení pro kapacitu cca 30 jednolůžkových
pokojů: „Lze oprávněně předpokládat, že max. 20 % nákladů by bylo uhrazeno od klientů, dále max. 40 % z dotací
a zbývajících 40 % (cca 480 tis. Kč / rok) by musela hradit
MČ Klánovice. Naše pečovatelská služba hospodaří
v každé obci samostatně, přednostně se využívají finanční
prostředky z dotací …, viz výsledek 2007 (vratka
101 tis. Kč).“ A dále např. „Z hlediska bydlení se jedná
o řádný nájemní vztah, výši nájemného si stanoví a vybírá
majitel objektu.“ atd. Takže nebylo nutné se v otázce režie
obracet přímo hned na Magistrát. Pan radní Janeček např.
uvolnil pro letošní rok 23 mil. Kč přímo městským částem
na sociální služby. Ale kolik to bude za dva roky, se dá
těžko odpovědně vyčíslit.
A jaké jsou mé představy k investicím do stavby Domu
chráněného bydlení? Dáváme pozemek a případně
10 mil. Kč z prodeje nemovitosti čp. 211. Dne 31. 3. jsem
napsal žádost na pana radního Janečka a ředitele OMI
pana Tomana o uvolnění zbývajících finančních prostředků.
Podle jejich odpovědi se pak případně chci obrátit dále
s žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj. Současně chci
získat část finančních prostředků za zařazení stavby
do snížené energetické spotřeby (zateplení, tepelné čerpadlo, solární kolektory). Jinými slovy, nechci se obracet
na soukromého investora, dokud nejsou prověřeny všechny
dostupné možnosti. Navíc i v soukromém investorovi nemáme plnou záruku, že stavbu řádně dokončí.
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V minulém Zpravodaji mně pan Hladík a pan Soukup
vyčítají, že je současným vedením pozastaveno přijetí koncepce navržené panem Doc.Turkem. K tomu uvádím, že
tuto koncepci měli zastupitelé zcela k dispozici a ani jeden
ze zastupitelů nenavrhl její odsouhlasení. Rekapituluji zde
k tomu návazné Usnesení č. 69 / 2007 ze dne 18. 12. 07:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice pověřilo starostu, aby zajistil doplnění a poopravení hodnocení současného stavu a dopracování vyplývajících konkrétních
závěrů předmětné koncepce. Starosta informoval o tomto
stavu předsedy příslušných komisí a zároveň je vyzval, aby
nejpozději ve 2. čtvrtletí předložili v rámci své kompetence
návrh zpracování současného stavu koncepce za svou oblast. Doporučeno vycházet především z koncepce zpracované panem Doc. Turkem. Zde ponechat, doplnit, upravit,
kapitolu „analýza“ a návazně zpracovat vlastní „vizi“ (tato
zatím předložena panem Doc.Turkem v rozsahu cca ¾
stránky). Za komisi životního prostředí je tento úkol již
téměř zpracován, se starostou konzultován a jako takový
bude postoupen všem ostatním komisím, aby v obdobné
formě za své oblasti zpracovaly, se starostou zkonzultovaly
a návazně starostovi v rámci 2. čtvrtletí své zpracované návrhy v elektronické formě odevzdaly. Je záměrem, že starosta návrhy za jednotlivé oblasti od jednotlivých komisí
zahrne do jednoho celku „Koncepce rozvoje MČ PrahaKlánovice“, ke které bude svoláno veřejné projednání v KC
Beseda nejpozději ve 3. čtvrtletí tr. Následně bude předmětná koncepce po zapracování přínosných připomínek
občanů starostou předložena zastupitelům ke schválení.
Návazné Usnesení č. 23 / 2008 ze dne 17. 3. 2008: Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice souhlasí s předloženým postupem řešení koncepce a ukládá starostovi
podat informaci v této věci na příštím zasedání zastupitelstva (16. 6. 2008).
Jak přichází ve známost, klánovická ODS má nového
předsedu, pana Soukupa. Já bych při příležitosti této
změny veřejně nové vedení klánovické ODS vyzval, zda
by dokázalo konečně skutečně jednoznačně mezi svými
členy si položit otázku: „Jsme pro výstavbu golfu na úkor
Klánovického lesa nebo ne?“ a výsledek hlasování aby byl
už jednou jasně zveřejněn. Byl by to evidentní signál pro
klánovické občany i o tom, co mohou od této místní stranické pobočky vlastně očekávat. Zda reprezentuje občany
nebo zájmy FGRP. A i o tom, že klánovická ODS přestává
mlžit a stává se opět transparentní. Panu Soukupovi k tomuto přeji hodně odvahy.
Ve věci záměru rozšíření stávajícího golfového areálu
v Klánovickém lese jsem obdržel písemné stanovisko komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Ze závěru
tohoto dopisu vyjímám: „Redukování plochy takovýchto
lesních útvarů by znamenalo nejen vědomou degradaci
významné složky moderního městského prostředí, ale
také popření smyslu hlavních dokumentů, týkajících se
rozvoje Prahy (např. Strategický plán hl. m. Prahy, str. 49,
cíl P 3). Pokud stávající správní a legislativní systémy pro
Prahu dosud dostatečně nereflektují ochranu městského
lesního fondu, potřebnou z výše popsaných důvodů, považuje se za velmi naléhavé, aby příslušné orgány
Magistrátu hl. m. Prahy učinily v dané oblasti takové kroky,
které by tuto ochranu trvale zajišťovaly. MUDr. Radim
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Šrám, DrSc., předseda KŽP AV ČR.“ Je už opravdu zarážející, co všechno je třeba kromě stanovisek demokraticky
zvolených zastupitelů z okolních městských částí a obcí
pro záchranu Klánovického lesa doložit, aby Magistrát tato
jednoznačná vyjádření respektoval. Ale nejsme jediní.
Je zde Suchdol a další. Pan starosta v Křeslicích má
s Magistrátem taky podobné problémy a stížnosti na metody centrálního vedení Hl. m. Prahy zasílá v kopii už i do
belgického Bruselu.
Tak jako loni na čtyřicet členů a příznivců Občanského
sdružení za Klánovický les přišlo v sobotu 12. a 19. 4. dopoledne na úklid lesa. Výsledkem byly opět desítky pytlů
sebraných odpadků. Poděkování patří všem účastníkům
i ze strany lesa a též paní Vlnové za sponzorské zajištění
pytlů a rukavic. Nutno si říci, že tyto odpadky nám tam ale
nevyhodili žádní marťani a především vysypané střepy nejsou dobrou vizitkou lidí 21.století. Na druhé straně lze však
konstatovat, že rok od roku nových odpadků v našem lese
přeci jenom ubývá.
Informuji, že jsem přijal nabídku místní organizace
Strany zelených kandidovat v letošních volbách do senátu
v obvodu č.24. V této souvislosti jsem navštívil všechny základní organizace SZ v tomto obvodu (pro volbu kandidátů
do senátu SZ jednoznačně dodržuje tento postup - nikoliv
delegování shora). Na základě jejich stoprocentní podpory
jsem byl na tuto kandidaturu navržen pražské konferenci SZ. Na této konferenci dne 20. 4. tr. jsem byl 61 hlasy
ze 65 schválen, a pokud mě republiková rada SZ v květnu
potvrdí, stanu se oficiálním kandidátem SZ pro obvod č. 24
do horní komory parlamentu. Přítomný předseda strany
pan Martin Bursík mi popřál slovy: „Gratuluji ti k tak silnému
mandátu, mám z toho upřímnou radost.“ Tento obvod zahrnuje především území městské části Praha 9 (s výjimkou
Hrdlořez, Hloubětína a části Malešic), Praha 14, Praha 18,
Praha 19, Praha 20 (Horní Počernice), Praha 21 (Újezd
nad Lesy), Praha-Běchovice, Dolní Počernice, Klánovice,
Koloděje, Satalice, Vinoř. Takže uvidíme, zda voliči v letošních podzimních volbách se vysloví pro uchování modré
jednobarevnosti senátu, nebo usoudí, že konkrétně strana,
hájící ochranu přírody, by měla být též v horní komoře parlamentu přijatelně zastoupena …
A právě kvůli této konferenci jsem se musel omluvit za
neúčast při vítání našich nových občánků pod patronací
Mateřského centra Klánovice. Přivítání rekordních 33 občánků narozených v roce 2007 (v roce 2006 to bylo 21) tak
převzal bývalý starosta, zastupitel pan Ing. Losert. Všichni
obdrželi od naší městské části a České spořitelny společnou poukázku na vklad při založení spoření. Všem našim
loni narozeným občánkům přeji alespoň touto cestou
hodně zdraví, pohody, štěstí, úspěchy a dobrý vítr do plachet jejich budoucího života a rodičům hodně a hodně
trpělivosti a lásky, odměněné radostí z nového rozkvétajícího života.
Závěrem přijměte mé pozvání k účasti na pietním aktu
u příležitosti státního svátku Dne vítězství, který se uskuteční ve čtvrtek 8. 5. od 10 hodin u pomníku obětem světových válek u kostela Nanebevzetí Panny Marie v ulici
V Pátém. Těším se na Vaši účast.
Ladislav Hrabal
22. 4. 2008
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informace Úřadu MČ

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů,
motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky můžete odkládat obsluze sběrového vozidla
v úterý dne 13. 5. 2008
na těchto místech:

Kontejnery na objemný odpad

ul. Votavova (u nákupního střediska)
17.40 hod. – 18.00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18.10 hod. – 18.30 hod.
Přimské nám. (u autobusové zastávky)
18.40 hod. – 19.00 hod.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

budou v MČ Praha–Klánovice přistaveny:

Kontejnery na listí a rostlinný
odpad

v sobotu 10. května od 9.00 hod. do 13.00 hod.

budou přistaveny v těchto termínech a na místech:

na těchto místech:
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru)

10. 5. 2008 od 9 hod. do 12 hod.
Želkovická x V Cestkách
Dobřenická x Voňkova

Přimské náměstí
17. 5. 2008 od 9 hod. do 12 hod.

Medinská x Smiřická

Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Medinská x Smiřická
Aranžerská x Nové Dvory
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Žádáme občany, aby rostlinný odpad neodkládali
již v pátek a okolo místa přistavení kontejnerů udržovali pořádek.
Od března t. r. je možné v pracovních dnech odkládat rostlinný odpad též v ulici Smidarská (bývalá deponie firmy Naidr)
za přítomnosti pracovníka údržby po předchozím nahlášení
na tel. č.: 605 272 413 nebo 603 578 405. Podmínkou je
vytřídění na větve a rostlinný odpad, který lze kompostovat.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Plánujete svatbu?
Hodláte-li uzavřít sňatek, může se tato slavnostní záležitost odehrát i v Klánovicích. Podle zákona o rodině je oprávněn oddávat starosta městské části nebo jeho zástupce.
Matriční úřad přitom může povolit konání svatby i mimo obřadní síň kdekoliv na vhodném místě. V úvahu tak mohou
připadat jak vyhovující obecní prostory, tak soukromá obydlí
nebo třeba zahrady rodinných domů aj. Pokud by snoubenci
chtěli této možnosti využít, požádají o uzavření manželství
příslušný matriční úřad (podle místa trvalého pobytu jednoho
z nich, klánovičtí tedy Úřad MČ Praha 21), který je poučí o jejich právech a povinnostech a o dalším postupu. Této žádosti
může předcházet dohoda s klánovickým Úřadem MČ o konkrétním místě a datu konání obřadu.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

informace z komisí

Jak dál s kanalizací?
Na podzim roku 2005 bylo dokončeno budování kanalizačních řadů v Klánovicích. Výjimkou je pouze ulice
Ke kostelíčku, na kterou je zpracovaná projektová dokumentace včetně platného vodoprávního rozhodnutí a v letošním roce se předpokládá zahájení stavby. Pro občany,
kteří ještě nejsou připojeni na kanalizaci, je to dobrá
zpráva, a doufám, že i impuls k tomu, aby učinili potřebné
kroky k napojení. Nejprve je potřeba nechat si zpracovat
projektovou dokumentaci a následně jí projednat na stavebním úřadě MČ Praha 21. Podklady pro projektanta je
možné získat na ÚMČ.
V rámci projednávání bude nutné i stanovisko MČ jako
majitele kanalizačních řadů. Od 1.1.2008 musí být na ÚMČ
předkládány žádosti o stanovisko ke kanalizační přípojce
již odsouhlasené (opatřené razítkem) od provozovatele
kanalizačního řadu - společnosti BMTO GROUP, s.r.o., Liberec, která má sídlo Lužická 24, 120 00 Praha 2.
Schůzku je nutné si předem domluvit s ing.Zdrůbkem
na tel čísle: 603 889 572 nebo 222 514 708.
Po předložení odsouhlasené projektové dokumentace
bude vydáno stanovisko a připravena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.

Renáta Vayhelová,
stavební technik ÚMČ
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Z jednání Dopravní komise
14. 4. 2008.
Dopravní komise jednala o:
• Dopravní problematice vzniklé výstavbou Villa parku
Klánovice. P. Nyklíček upozornil na nevyhovující technické parametry klánovické komunikační sítě - ulice
K Rukavičkárně, Dobřenická, Černilovská, Slatinská
a další. Předseda KV informoval o zpracování materiálů
o dopravě v dané oblasti pro OŽPD Praha 21 s tím, že
projednané připomínky budou do zprávy zapracovány,
včetně priority výstavby, byť dílčí, „Jižní tangenty“ a vedení kompletní stavební dopravy areálu mimo komunikace Klánovic.
• Konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí
TV0006 (řešení komunikací mezi Slavětínskou, Smidarskou, Cyrilovem a lesem. Požaduje objíznost bloku domů
v ul. V Olšině, Srnečkova, V Jehličině a Za Břízami. Dále
požaduje zachovat trend zklidnění dopravy v ulicích
sousedících s lesem zřízením – „Obytné zóny“ a zjednodušení, formou zóny s dopravním omezením, dopravní
regulace všech zbývajících ulic mimo Šlechtitelskou,
včetně získání parkovacích míst.
• Žádostech o vjezd do intravilánu MČ a schválila pět
podaných žádostí.
• Podnětu přítomného p. starosty k problematice jízdy
čtyřkolek v lese a po zemědělské půdě s tím, že toto bude
také projednáno s DI Policie ČR.
• Předseda DK Losert informoval o vypracování dokumentace k požadavku na zřízení nového přechodu Slavětínské na úrovni ul. Riegrova a přípravě pro jednání na
DI ČR.
Ing. Jaroslav Losert,
předseda Dopravní komise

Z jednání sociální a bytové
komise
Dům chráněného bydlení pro seniory
potřebujeme
Na jednání Sociální a bytové komise dne 7. 4. 2008
se diskutovalo o výstavbě Domu chráněného bydlení pro
seniory v Praze-Klánovicích. Toto zařízení poskytuje
jasně definované služby pro osoby, které jsou méně soběstačné v důsledku pokročilého věku a zhoršeného
zdravotního stavu.
Obyvatelé takového zařízení nepotřebují komplexní
péči a jsou schopni vést samostatný život ve specifických
podmínkách. Dům chráněného bydlení pro seniory neposkytuje služby, které jsou spojeny s 24-hodinovou přítomností ošetřovatelského či zdravotnického personálu,
jako tomu je v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech důchodců nebo v ústavech sociální péče.
V domě chráněného bydlení jsou malometrážní byty,
ve kterých senioři bydlí. Náklady spojené s bydlením (nájemné, energie, platby za úklid společných prostor apod.)
hradí z vlastních prostředků. Všichni senioři si mohou
přiobjednat pečovatelskou službu, která za úplatu nabízí:
donášku nákupu, úklid domácností, praní prádla, dovoz
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oběda, pomoc při podávání jídla, pití a osobní hygieně, pochůzky, doprovod k lékaři či na úřady, dohled u klienta….
Na úřadu naší městské části je nyní evidováno 31 zájemců o umístění do domu chráněného bydlení z Klánovic
a dalších 14 zájemců z jiných městských částí.
Komise se na tomto jednání shodla, že zařízení tohoto
typu v Klánovicích schází a že je v zájmu našich seniorů,
aby bylo co nejdřív dokončeno.
MUDr. Hana Karbanová,
členka Sociální a bytové komise

Z jednání Komise výstavby.
(z pořadu zasedání 2. 4. 2008 vybrány jen body
s širší působností)
- příprava studie úpravy areálu Beseda
Příprava podkladů pro zadání studie:
a) kompletní zaměření současného stavu, digitalizace –
na akci již je vybrána firma.
b) současně se zaměřováním komise navrhuje zdokumentovat majetkoprávní a uživatelské vztahy - provede ÚMČ.
- železniční koridor
stanovisko komise k realizaci podchodu (citace ze zápisu):
"Komise nadále doporučuje jako nejvýhodnější variantu
vybudování nového podchodu s tím, že stávající bude
po dobu rekonstrukce traťového tělesa a výstavby nového
podchodu využíván pro cestující". Toto odborné stanovisko
KV by mělo pomoci ÚMČ, zastupitelstvu i eventuelnímu občanskému sdružení v aktivní přístupu při prosazování realizace nejvýhodnější varianty varianty. Dobrý výsledek bude
záviset také na aktivním přístupu založeném na odbornosti
a opravdové snaze pomoci obci v tomto sporném bodě
v jednání s investorem (viz minulé informace). To, jakým
podchodem budou občané Klánovic a přilehlých obcí chodit a jaký podchod bude "zdobit" tento vstup do Klánovic,
bude záležet na přístupu všech zmíněných složek i občanů.
Investor měl zaslat ÚMČ (dle odsouhlaseného zápisu
z jednání z 6. 12. 2007) do konce ledna 2008 dokumentaci
pro stavební povolení, případně se zapracovanými připomínkami. Dosud se tak nestalo, lze tedy předpokládat, že
urgence pomůže.
- přístavba mateřské školy
Komise konstatovala, že jakmile to počasí umožní, je nutné
provést dokončovací práce zejména vně přístavby (např.
usazení schodů, dokončení teras, chodníků a zpevněných
ploch, terénní úpravy, opravit plot). Snad se podaří zajistit
dostatek financí na dokončení tohoto problematického, vlekoucího se projektu.
V současné době je na Úřadě MČ k nahlédnutí
dokumentace:
- Územní studie Klánovice – sever
- Villadomy Horní Počernice - dokumentace pro územní
rozhodnutí
- Modernizace traťového úseku - dokumentace pro stavební povolení bez zapracování připomínek.
Za komisi výstavby

Zdeněk Trojan
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příspěvky členů Zastupitelstva

Klánovické vize
K probíranému tématu, presentovanému v příspěvku
„Proč se ODS nevyjadřuje k současnému dění v Klánovicích,“ chybějící vize a nezodpovědný šéfredaktor KZ,
bych rád něco dodal. KZ, zejména v příspěvcích čtenářů
bohužel reflektuje stav občanského vědomí v naší obci.
V této situaci je opravdu velmi těžké „přišít“ šéfredaktorovi jeho „lví“ podíl na tomto stavu.
Při pohledu na činnost téměř všech zastupitelstev
vidím problém poněkud jinak. Dovedu si představit, že občané, ve své většině, ať už volí téměř kohokoliv, si představují, že vznikne něco jako sportovní mužstvo.
Mužstvo, které bez ohledu na barvu (politickou) dresu,
„kope za Klánovice“. Bohužel, čím dál častěji, se kope
jinak – jakoby na více branek, včetně té vlastní. Tím nevylučuji společné řešení, byť velmi bouřlivé, palčivých otázek, ale nikoliv direktivní. Když už pak něco nalezneme,
nebo máme, tak bychom za tím měli umět jít všichni a
společně.
Uvedu několik případů tzv. nekoncepčnosti.
• Základní škola – v roce 1995 byly připraveny plány na
její rekonstrukci v celkovém funkčním rozsahu, který dodnes nemá. Klobouk dolů před prvním starostou, který to
zaštítil. Pak ale stačil jeden článek v periodickém tisku
o megalomanském projektu ZŠ v Klánovicích (tehdy
15 tříd!) a rozhazovačných úřednících Magistrátu, a vše
bylo v troskách.
• Tlaková kanalizace – po obci se, se zpožděním, šíří informace „My už víme, že tlakovka byla blbost“ – hezké, ale
chybí propracované variantní řešení s klady i zápory.
• Sportovní hala je dalším bodem v „klánovické malé
domů“. Opět informace nejen po obci ale i mimo: je to „megalomanské, na takové projekty v takových obcích se dává
tak 10 milionů“ a bohužel i radost z neúspěchů. Dodnes.
Místo abychom hledali, jak ji co nejlépe využít ku prospěchu Klánovic i okolí, což už nestihl zesnulý pan starosta,
raději hudráme, že to bylo drahé. Stavbu zcela organizoval magistrát – odbor městského investora (OMI), z peněz
MHMP a částečně také získaných přímo od státu.
• Mateřská školka je evergreen lokální politiky – chybí
však řešení a „posvěcení“ změny: zbourat již postavené
do ledna 2005 – kdo to zaplatí a kdo dá, takovým s prominutím šamanům, nové další peníze a hlavně: kam
s dětmi, když restituent chtěl budovu v Medinské od počátku okamžitě zpět? To měly být voženy po okolí –
v tomto případě myslím jen ty „klánovické“ (asi budu také
„patriot“).
A opět „kuloár“ z MHMP citující informaci od klánovičáka:
Jak jste dokázali zkolaudovat školku, když tam trčely dráty
ze zdí? Byla-li by to pravda, s policií by se dveře netrhly!
• Nové centrum Klánovic, které odčerpalo z obecní pokladny opravdu nejvíce, bylo cílem mnoha kontrol, většinou vyprovokovaných z vlastních – klánovických řad. Jen
ti, co se výstavby přímo zúčastnili, vědí, že od okamžiku
podpisu přijetí dotací jsem se cítil jako rukojmí slibu, že
prostředky budou využity a ne vráceny. Výběrové řízení
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na dodavatele následovalo až poté, co byla přijata dotace
EU a stanoveny závazné technické parametry stavby
včetně časových limitů. Když pan akad. arch. Hrouda veřejně vystoupil s objasněním vývoje projektu školy (Centrum je jeho součástí, byť i veřejnou), setkal se
s nadoblačnými úsměvy některých z nás.
S bydlením pro starší spoluobčany je to jako s tím
pověstným provazem …. Není pak divu, že se MHMP na
podkladě docházejících rozporných zpráv (včetně elektronické pošty) dívá velice skepticky na naše snažení. Je však
bohužel velmi pravděpodobné, že stejný úhel pohledu postihl i stavby, které financuje, řídí a plánuje on sám – místní
komunikace.
Začal jsem koncepcí, což má být též úhelný kámen
rozporu Klánovic (po KZ). Myšlenka – rychle postavit Klánovice na nohy – byla spíše stále nabourávána (nikoliv korigována a rozvíjena) námi samými, mnohdy k našemu
neprospěchu. Je třeba vědět, že výstavba zejména školských zařízení, případně i inženýrských sítí a komunikací,
je věc dlouhodobá a vůbec, opravdu vůbec, nemůže být
považována za kostlivce. Bude-li se takto na věc dívat
každé nové zastupitelstvo, budeme mít „kostlivců“ pro velkou anatomickou učebnu, stavbu ovšem žádnou. O důkladné přípravě a nechvátání, po čemž se volá, ani
nemluvě. Každá koncepce nutně musí mít, alespoň podle
mého, kdysi výzkum provádějícího, mínění, dvě složky:
analýzu a syntézu – je to známo již z filozofie (matematiky). Jedna bez druhé ztrácí hodnotu a je spíše zavádějící,
samotná analýza může vést (a v našem případě nejspíše
vede) ke skepsi. Víme-li, že je něco špatně, je třeba udělat
vše pro to, abychom z toho odvodili, jak lze postupovat dál
a jak chyby vyloučit, tady a teď. Věřit, že jednoho krásného
dne dopadnou volby tak, že starosta bude manažer a také
ostatní zastupitelé budou kovaní odborníci v ranku svých
komisí, navíc jedné mysli, že na vše bude moře času –
to je vize všech vizí – nerealistická (nemluvě o negativním pohledu na manažery, jak je i prezentováno v denním
tisku). A navíc – úředníci ÚMČ nejsou jen pro zastupitele,
ale jsou to správní úředníci, jakási prodloužená ruka
MHMP i státu, aby občané v těch běžných případech nemuseli tak daleko. Podle nových zákonů však nebudou
smět, a je to správné, ani některé dosud jimi zajišťované
činnosti dělat.
Jako vodítko „jak dál“ v závěru, pokud smím, dodávám:
• Srovnáváme-li se s okolím a chceme-li být o něco lepší
– pak bychom měli především promýšlet své realizační
úvahy i srovnání. Příklad: Volkswagen a Trabant byly, svého
času, representanty lidových automobilů, každý na své
straně demarkační linií rozděleného německého státu.
• Vize a perspektivy nás sice mohou a měly by uspokojovat. Vůbec je ale neděláme jen pro své uspokojení.
Vytváříme je pro všechny, lépe většinu spoluobčanů a ty
dlouhodobější zejména pro naše následovníky, v mém
případě Vaše děti. V dnešní době, kdy podléháme shonu
v podstatě ode dne ke dni, je nadčasové (mimo rozměr dnů) myšlení velké umění a opravdu velká odvaha. Tož do toho!
S poděkováním za trpělivost a konstruktivní pohled
i jednání Váš

Jaroslav Losert
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bezpečnost

Čtyřkolky v lese
V poslední době bylo zaznamenáno několik případů,
kdy se na lesních cestách i mimo ně objevili jezdci na motorových čtyřkolkách, kteří svou nejen že nedovolenou, ale
mnohdy zcela bezohlednou jízdou ohrožovali pěší, cyklisty
a dokonce i maminky s kočárky. Případy nedovolených
vjezdů do lesa a riskantních nebezpečných jízd se již intenzivně zabývají místní policisté a strážníci za pomoci oddílu psovodů městské policie umístěného v našem lese a
obracejí se spolu s Úřadem městské části na klánovickou
veřejnost s žádostí o pomoc a spolupráci při odhalování
jejich pachatelů (tel.č. 156, 158).
Děkujeme za pochopení a pomoc.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Novinky u hasičů
Po slavnostním otevření rekonstruované hasičské
zbrojnice se hasiči vrátili ke své obvyklé činnosti. Věnovali
se seznamování a zdokonalování znalostí při používání
CAS 25 Liaz K, nácviku zásahu v lese, údržbě techniky,
výzbroje a výstroje.

Zásahy jednotky SDH Klánovice
Dne 27. 3. 2008 vyjela jednotka v 16:48 s vozidlem
CAS 32 Tatra 148 k zásahu – vyproštění nákladního vozidla. Po příjezdu jsme zjistili, že tahač s plně naloženým
návěsem zapadl na křižovatce ulic Všestarská a Lovčická
tak nešťastně, že se opírá o vzrostlé duby. Jednotka za pomoci hydraulických zvedáků a podkladů ze dřeva srovnala
tahač do roviny, provedla rozpojení soupravy, pomocí CAS
32 vyprostila tahač. Poté byl tahač ze strany zapojen k návěsu a pomocí CAS 32 vytažen. K nehodě a zapadnutí vozidla došlo z důvodu podmáčeného okraje komunikace –
ulice Lovčické - a najetí řidiče blízko okraje komunikace.
Jednotka se vrátila na základnu ve 20:35.
V této souvislosti je nutné připomenout, že různé ohraničení části komunikací sloupy či kameny je velmi nebezpečné. Nejenže tyto zábrany mohou způsobit nehodu, ale
jejich instalace na veřejném prostranství je možná jen se
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souhlasem vlastníka nemovitosti (příslušné komunikace),
a také Policie ČR. Dále se může jednat se o zábor veřejného prostranství a tento zábor vždy musí být odsouhlasen
Městskou částí Praha-Klánovice.
V neděli 13. 4. 2008 v 19:49 byl vyhlášen Operačním
střediskem HZS Praha výjezd k požáru velkého množství
dřeva v ulici Vodojemské. K zásahu vyjela jednotka SDH
Klánovice spolu s jednotkou HZS Satalice. Na místě bylo
zjištěno, že zde je sice velké množství dřeva, ale požár byl
nepatrný. Jednotka se vrátila na základnu v 20.18 hod.

Přijďte mezi hasiče
Máte-li zájem o práci u dobrovolných hasičů Klánovice,
scházíme se každou sobotu od 9.00 hodin v budově Hasičské zbrojnice v Medinské ulici.
Bc. Pavel Jaroš,
zástupce velitele JSDH Klánovice

politické události

S novým předsedou MR ODS
Místní rada ODS Klánovice doznala v nedávné době
podstatných změn. Jejím předsedou byl zvolen Ing. Petr
Soukup, dvěma místopředsedy JUDr. Ivana Papežová
a doc.Ing. Jiří Turek. Rada byla dále rozšířena o pí. Hanu
Kutzendörferovou a sl. Pavlu Fischerovou. Nového lídra
kdysi na místní scéně nejpopulárnější politické strany
jsme požádali o rozhovor:
Jak byste se našim čtenářům představil?
Je mi 37 let, mám vysokoškolské ekonomické vzdělání, pracuji v oblasti realit - dražební činnost, správa
a údržba nemovitostí, poslední dobou se specializuji na finanční řízení a daňové plánování. Za Klánovičáka se považuji od roku 1990.
Vstoupil jste do ODS až v Klánovicích, nebo jste
sem již přišel jako straník? Co Vás ke vstupu na místní
politickou scénu vedlo?
Do ODS jsem vstoupil v roce 2005, tedy až do té klánovické, důvodů vstupu bylo více, ale tím hlavním byla
chuť prospět místu, ve kterém jsem našel svůj domov.
Především stav silnic bez chodníků mi přišel a přijde neutěšený.
Postavení ODS na místní úrovni zaznamenalo v posledních komunálních volbách výrazný ústup z dřívějších pozic. Asi se mnou budete souhlasit, že volby
v Klánovicích proběhly do značné míry jako referendum o stavbě golfového hřiště v Klánovickém lese.
Přestože začátkem devadesátých let většina Klánovičáků možná v určité „porevoluční euforii“ stavbu podporovala, postupem doby došla k závěru, že jejich
představě života v místě lépe odpovídá les zachovaný
v současném rozsahu než sportovní areál s množstvím návazných aktivit, dopravní zátěží, kácením, hnojením a dalšími zásahy do přírody. Ne tak ODS – ta byla
všeobecně vnímána v souladu s veřejným vystupováním některých svých členů jako zastánce projektu.
Změnilo se nějak stanovisko MO k tomuto projektu?
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Tato otázka není zcela přesně postavena - klánovická
ODS neřešila před posledními komunálními volbami otázku
výstavby golfu, protože projekt nebyl v takové fázi připravenosti, aby bylo relevantní ho podpořit nebo zamítnout.
Je pravdou, že v ODS převládala nespokojenost
s prací zastupitelů za ODS, kteří spravovali obec, a s jejich
přístupem k členské základně. Tento problém se bohužel
nepodařilo vyřešit otevřeným dialogem. Místo dialogu
vznikla platforma, která ODS přisoudila „nálepku“ podporovatelů „kácení lesa“. Nechci tento rozhovor zneužít k politické prezentaci, ale opravdu si nejsem vědom toho, že by
klánovickou ODS výrazně ovlivňovala otázka výstavby
golfu, naopak můj postřeh z čtyřletého působení v ODS
je, že většině členů místního sdružení jde především
o Klánovice. Aktivně se zajímají o dění v Klánovicích s tím,
že upřednostňují koncepčnost před unáhleností. Myslím,
že hlavním důvodem, proč je ODS vnímána jako strana
podporující golf, je to, že nepovažovala za koncepční řešení zbavit se své odpovědnosti náhlou změnou názoru
v naději, že převlečení kabátu jí vynese hlasy voličů.
Je ovšem pravdou, že i v otázce obnovy klánovického
golfu došlo v mezidobí k velkému posunu a k uvolnění dalších informací, a tak vysvětlovat postoj ODS k obnově
golfu před posledními volbami by již nebylo aktuální a také
spíš zavádějící. Co ovšem zůstalo stejné, což je i současný názor vedení obce, je fakt, že klánovická radnice
nemůže svým postojem výrazně ovlivnit záměr investora
obnovit golfové hřiště, neboť klánovický úřad o obnově
hřiště nerozhoduje. Proto se mi jevilo a stále jeví nadbytečné
věnovat otázce golfu takový prostor . Osobně velmi pozitivně
vnímám vznik občanského sdružení za klánovický les
a doufám, že z tohoto občanského přístupu se stane v Klánovicích tradice a že většina Klánovičáků bude aktivně dávat
najevo svoje postoje k budoucímu směřování Klánovic.
Se spory kolem golfu souvisí i má další otázka:
Při vnitrostranických sporech došlo údajně (asi ve
snaze o získání převahy) k navýšení počtu členů
i o osoby v Klánovicích nebydlící. Kolik má dnes MO
ODS členů a kolik z nich má bydliště v Klánovicích?
Musím se důrazně ohradit proti tomu, že by členská
základna byla účelově rozšiřována. O těchto pohnutkách
u současných členů nevím. Je pravdou, že před volbami
mělo místní sdružení 27 členů a v současné době se členská základna skládá ze 14 Klánovičáků a jednoho člena
s bydlištěm mimo obec. Je ovšem pravdou, že někteří členové si špatně přečetli a nebo špatně pochopili stanovy
ODS, a tak jejich členství ve straně zaniklo, nebo byli vyloučeni. Hovořím teď o těch, kteří neměli tu slušnost dodržet postup stanovený stanovami ODS a požádat
souhlas se svojí kandidaturou za jiný volební subjekt
místní sněm, a dále o těch, kteří si vybrali jednodušší
cestu a svoji vizi neobhajovali na půdě ODS, ale místo
toho podpořili jiné volební uskupení. U těchto členů bohužel nejsem schopen posoudit jejich pohnutky při vstupu
do ODS. U ostatních členů ano, ti v klánovické ODS
v drtivé většině vytrvali. Rovněž nevím, zda může být situace v ODS před volbami označena za spory, protože
mezi ODS a tzv. platformou k žádným sporům nedocházelo. Členové platformy totiž nikdy své vize a návrhy na
řešení situace osobně na místním sněmu nepřednesli, ani
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nepožádali o přijetí takových rozhodnutích, která by situaci
v ODS stabilizovala. Nebýt Klánovického zpravodaje by
zbytek ODS ani nevěděl, že uvnitř klánovické ODS jsou
nějaké problémy.
A do třetice k nedávno minulým sporům: Po vytvoření tzv. platformy došlo k vyloučení velké části Vaší
tehdejší členské základny (někteří byli vyškrtnuti z důvodu kandidatury v komunálních volbách za jiný politický subjekt, další z mně neznámých důvodů). Byli
mezi nimi i tehdejší starosta a místostarosta, dále pak
„nestor“ klánovických učitelů p.Kinšt, syn velmi
úspěšného a populárního starosty O.Hanzala nebo
dcera současného starosty slečna Hrabalová, které se
právě v té době podařilo pro Klánovice získat nemalé
prostředky z evropských fondů. Myslíte si, že tito lidé
mají cestu zpět do ODS natrvalo zavřenou, popř. co by
bránilo jejich návratu, pokud by o něj projevili zájem?
ODS opravdu nikdy nehlasovala o podpoře záměru
na obnovu klánovického golfu. Velkou diskusi uvnitř ODS
způsobila spíš forma a způsob rozhodování zastupitelstva
než změna názoru jako taková. Bohužel místo věcné debaty se některým členům podařilo vyvolat debatu emotivní a pak veškeré diskuse ustavením platformy zcela
ukončit. Osobně jsem tento problém v klánovické ODS
vnímal jako neochotu ke komunikaci a absenci úcty k jinému názoru a to převážně od členů platformy. Je pravdou, že problém platformy občas zlehčuji tím, když tvrdím,
že někteří členové ODS založili názorovou platformu a
svůj názor před zbytkem ODS tajili. Je smutnou pravdou,
že tehdejší starosta a místostarosta za ODS, kteří měli
nést hlavní odpovědnost před členskou základnou, se
schovali za platformu, a tím se vyhnuli tomu, aby zdůvodňovali a obhajovali své kroky ve funkcích, které získali
právě díky členství v ODS.
Znovu tak musím opakovat, že pokud by nebylo Klánovického zpravodaje, tak by ODS nevěděla, že uvnitř klánovické ODS právě probíhá názorový střet. Tím došlo
bohužel i k tomu, že ODS je nyní v Klánovicích neprávem
vnímána jako strana podporující „kácení lesa“.
K další části Vaši otázky si dovolím tvrdit, že klánovická ODS je stranou otevřenou. Moje osobní zkušenost
je, že členská základna a především zakládající členové
místního sdružení jsou připraveni poskytnout svoji podporu všem, kterým jde především o Klánovice. Rád bych
využil této příležitosti a na stránkách Zpravodaje poděkoval zakládajícím členům klánovické ODS, především paní
Mileně Březinové, paní Haně Kutzendoerferové a paní
Olze Paplhámové, za jejich působení v ODS a za jejich
nezanedbatelný přínos k vývoji v Klánovicích po roce
1989. Klánovická ODS měla a má štěstí na řadu výrazných osobností, a tak nepředpokládám, že by cesta zpět
těm členům, kterým nešlo jen o získání osobního prospěchu, měla zůstat uzavřena.
V minulosti, kdy na pražském Magistrátě vládla
koalice ODS a ČSSD, se starostovi Hanzalovi (ČSSD)
podařilo získat pro Klánovice nemalé prostředky.
Domníváte se, že při současném rozložení sil na pražském Magistrátě (absolutní většina ODS) je žádoucí,
abyste na místní úrovni podpořili snahy vedení obce
o získání financí z MHMP?
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Je jisté, že tento Vámi naznačený postup by byl pro
Klánovice žádoucí. Doufejme, že se nám podaří odstranit
v minulosti uměle vytvořené bariéry mezi současným starostou a ODS. Jsme připraveni k intenzivní práci pro Klánovice, rozhovory o společných tématech jsem s panem
starostou Hrabalem již zahájil. Věřím, že se nám podaří
najít smysluplnou spolupráci. Základním předpokladem
pro poskytnutí naší podpory je přístup k informacím a detailní propracovanost projektů. Toto jsou naše základní
a kategorické požadavky. Rozhodně nechceme v Klánovicích podporovat takovou výstavbu a investiční akce,
které nejsou připravené, nemají širokou podporu klánovické veřejnosti, nebo jejichž cena realizace by výrazně
převyšovala obvyklé náklady.
Čím by současné vedení MO ODS chtělo oslovit
klánovické občany s výhledem k příštím komunálním
volbám? Máte zájem o rozšíření členské základny?
Co považujete za klíčové problémy života v Klánovicích
a jaká jejich řešení nabízíte?
Naše vedení neprošlo žádnou zásadní změnou, a tak
mohu prohlásit, že prostředky a cíle klánovické ODS se
nemění. Základními prostředky naší práce zůstává korektnost, odbornost a úcta k názorům jiných. Rovněž cíle
zůstávají shodné s naším volebním programem.
Myslím si, že tyto postoje jsou v ODS neměnné a příliš je nepoznamenají ani příští volby. Opravdu nečekejte,
že se ODS bude vyjadřovat k problémům a navrhovat řešení bez uspokojivé znalosti věci jen s vidinou získání více
hlasů ve volbách.
V současné době se aktivně zajímáme o možnosti
splnit svůj volební slib ohledně výstavby domu pro seniory
a dále nás trápí situace kolem rekonstrukce železničního
svršku a s tím spojená rekonstrukce podchodu. Současná
navrhovaná řešení nás neuspokojují, a tak se snažíme
najít lepší. Doufejme, že je ještě čas na změnu.
Problémy byly, jsou a budou. Za velký úspěch bych
považoval větší zapojení Klánovičáků při spolurozhodování o budoucím směřování Klánovic. Myslím, že Klánovice jsou to pravé místo pro vytvoření domova, který může
být synonymem bezpečí, jistoty, pohody, odpočinku a tradice. Tedy vším tím, co je důvodem patriotismu. Pokud se
nám většinově podaří ctít výjimečnost Klánovic, musíme
dojít ke shodě, že slušnost, úcta, ohleduplnost a jistá míra
zúčastnění na věcech veřejných se vyplatí a že jsou to ty
nejlepší recepty pro to, aby se genius loci v Klánovicích
udržel i pro další generace. Proto považuji šíření patriotismu a občanského přístupu Klánovičáků za zásadní.
Věřím, že v Klánovicích dřímá obrovský potenciál pro návrat tradice, prvorepublikové noblesy a ochoty Klánovičáků se aktivně podílet na rozvoji obce.
Klánovická ODS proto uvítá nové členy, kteří Klánovice ctí a považují za svůj domov, mají zájem na jejich rozvoji a budou společně s námi chtít vrátit Klánovicím
ztracenou tvář. Tedy tvář místa odpočinku, čistého a kultivovaného životního prostředí s bohatým kulturním a společenským životem. Zvu všechny, kteří mají pravicové
smýšlení a chuť se zapojit. Více informací zájemci o členství můžou najít na www.odspraha14.cz.
Děkuji za rozhovor.
Tomáš Ruda
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Očekáváme ministra Bursíka
V poslední době se debata kolem záchrany Klánovického lesa uzavřela především do úzkých kruhů specialistů, nebo se omezila na konstatování, že se situace
nijak nevyvíjí. Ve Zpravodaji se sice stále objevují články
na téma golf, ale často, a přiznejme si, nejen z řad těch
posledních zastánců kácení lesa, se jedná o příspěvky,
které ztratily elán, jenž ještě v minulém roce podobně zaměřené články charakterizoval. Nemůžeme se proto divit,
že pro mnohé naše spoluobčany se jedná o poněkud
nudnou četbu, a proto ji už přehlížejí, i když by sami byli
o situaci rádi informováni.
Klánovičtí Zelení se proto rozhodli znovu tuto debatu
svým spoluobčanům otevřít a zorganizovat informační besedu přímo s ministrem životního prostředí, Martinem
Bursíkem, který ochotně naše pozvání přijal.
S ministrem Bursíkem přijedou do Klánovic i další
příjemní hosté, kteří se spolu s námi v posledních dvou
letech, kdy se osud Klánovického lesa zdál už skoro
zpečetěn, hodně angažovali. Setkání s ministrem životního prostředí, s předsedkyní poslaneckého klubu SZ
Kateřinou Jacques, s radním za životní prostředí hl.
města Prahy Petrem Štěpánkem, s ředitelkou české inspekce životního prostředí Evou Tylovou a s dalšími
hosty z politického i občanského sektoru se bude konat
v KC Beseda v pátek 13. června od 18:00 hodin.
Nebude chybět malé občerstvení ve vegetariánském
stylu a hudební a kulturní produkce až do večera. Všichni
jste srdečně zváni.
To, že vedení Strany zelených věnuje tolik své energie pro naši malou MČ, je symptomem toho, jak si tato
strana váží hodnot, které jsou nám všem obyvatelům Klánovic blízké. Dalším důkazem této důvěry je také možnost, kterou dostal náš starosta, totiž kandidovat za
Stranu zelených v našem volebním obvodu do Senátu
Parlamentu ČR.
Všichni víme, že se jedná o unikátní možnost, která
se naskýtá všem nám obyvatelům Klánovic. Úspěch
Ladislava Hrabala nejenom zvýší prestiž naší MČ, ale věříme, že by mohl znamenat i definitivní tečku za zbytečnými konflikty, kterých jsme byli v posledních dvou letech
svědky. Mohl by to být pro Klánovice začátek nové a konstruktivní spolupráce s různými politickými, podnikatelskými a kulturními subjekty.
Těšíme se na červnové setkání s vámi.

Zorka Starčevičová a klánovičtí Zelení

z klánovických škol

Pozvánka na Běh naděje
Dovolte, abychom vás pozvali v sobotu 24. 5. 2008
ke klánovické škole na 1. ročník běhu, který naváže na
úspěšný Běh Terryho Foxe, nového Běhu naděje. Zápisy
začínají od 8:30 hodin, samotné běhy od 10:00 hodin.
Na své si přijdou běžci, cyklisté, chodci, rodiče s kočárky i lidé s pejsky. Opět budou připraveny různé trasy.
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Současně bude probíhat bohatý doprovodný program za
hudební asistence skupiny Slimáci.
Vše se podařilo po právní stránce včas zařídit. Organizátorem se stala společnost Levity a.s., která už několik let spolupracovala s BTF. Spoluvyhlašovatelem je např.
Klub Fair Play při ČOV, Česká onkologická společnost či
nadační fond Modrá kotva, osvětovým partnerem Liga
proti rakovině. Na běhu se tedy kromě názvu a loga nic
nemění.
Vezměte proto rodinu a přijďte si zaběhat a podpořit
dobrou věc.
Za organizační výbor
Jolana Fuchsová

Koncert ZUŠ Praha v KC Beseda
Dovolujeme si vás pozvat na vystoupení žáků z poboček naší školy v Klánovicích a Újezdě nad Lesy.
Ve dnech 12., 19. a 20. května pořádáme volně přístupné
koncerty žáků v klánovickém KC Beseda (začátky koncertů jsou zveřejněny mj. na našich stránkách www.umeleckaskola.cz). Na pódiu se vystřídá většina žáků
ze všech hudebních předmětů, které v oblasti vyučujeme.
Vybraní žáci a soubory poté vystoupí i na závěrečném
koncertě ZUŠ dne 26. května 2008 v 18.00 hod. ve společenském sále ZŠ v Újezdě nad Lesy. V prostorách
újezdské ZŠ proběhne také dne 12. května v 18:00 hod.
informační schůzka pro zájemce o studium hudby pro
následující školní rok. Vedle vybraných žáků z průzkumů
hudebnosti, uskutečněných v mateřských školách
a prvních třídách škol základních, se schůzky mohou
zúčastnit i děti starších ročníků. Zahájení studia starších
žáků bude podmíněno přijímacími talentovými zkouškami.
S radostí oznamujeme, že náš dechový orchestr
Žižkovská smršť v druhé polovině května pokřtí své
nové CD. Repertoár nahrávky sahající od jazzu a muzikálových melodií až k populární hudbě orchestr přednese
mimo jiné i v září 2008 na koncertech ve francouzské
Bretani. Dále připravujeme společné CD našich žáků,
kteří zvítězili ve školním kole a získali cenu v krajském
kole Soutěže základních uměleckých škol 2008. Své profilové nahrávky připravují i smyčcový orchestr a kytarové
ansámbly. Z dalších projektů namátkou uvádíme proběhlý
dubnový koncert jazzové kapely Sydestream Band, která
doprovázela sólové zpěváky z našeho pěveckého oddělení. Pro žáky to byla významná příležitost. Měli tak mož-
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nost vystoupit s kvalitní „živou hudbou“a seznámit se
s problematikou zpěvu přes ozvučovací aparaturu.
Tato spolupráce bude pokračovat v příštím školním roce.

BcA. Martin Hauptmann,
ředitel školy
Kontakt:
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1
tel: 266 106 726, 731 571 323, fax.: 266 106 727
www.umeleckaskola.cz, e-mail: zus@234.cz
Pracoviště na území Prahy 9:
Slavětínská 200, Klánovice, Polesná 1690, Újezd nad Lesy

ekologie, příroda

Turisté za Klánovický les
Dne 5. 4. 2008 se za slunečného počasí v krásném
prostředí Klánovického lesa uskutečnil 2. ročník turistického pochodu VIDRHOLEC pod heslem Milovníci přírody
za záchranu Klánovického lesa. Za účasti starosty Městské
části Praha-Klánovice, pana ing. Ladislava Hrabala,CSc.,
a pana ing. Borise Procházky, předsedy Občanského
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Jarní úklid lesa
Občanské sdružení za Klánovický les ve spolupráci
s MČ Praha-Klánovice organizovalo jako každoročně úklid
lesa. 12.dubna se zúčastnilo úklidu podél Blešnovské a Lovčické 30 občanů. Odpadků bylo dost, zejména proto, že
jsme odkryli několik starších skládek. Poněkud ubylo tradičních pet lahví. V lese mezi ulicemi Smržovská a Nové Dvory
však někdo ponechal vizitku v podobě betonových lívanců,
jen se zřejmě nestačil před ztvrdnutím betonu podepsat.
19. dubna proběhla druhá akce podél Mechovky. Zde
byla účast slabší: 12 lidí, prakticky pouze z OSZKL. Je škoda,
že občané z přilehlých ulic termín úklidu tentokrát nevzali
v úvahu, vždyť se jedná především o ně, zda se při vstupu do
lesa budou koukat na nepořádek nebo na čistou přírodu.
Je faktem, že oni tam asi ten nepořádek neudělali, druhým
faktem je, že nepořádek spíše přitahuje další. Hodně odpadu
tentokrát bylo okolo nadjezdu přes dráhu z obou stran
a v okolí parkoviště, kde někdo ztratil i dvě pneumatiky.
Obou akcí se aktivně zúčastnil pan starosta ing. Hrabal,
který tak potvrzuje, že pro něj láska k přírodě není jen frází.
Pokud někdo neví, kam s nepříjemným odpadem,
pak les není to pravé místo. Pravým místem je Sběrný
dvůr hl.m.Prahy, Chvalkovická 3, Praha 20–Horní Počernice (tel.281 924 959), kde můžete odpad zdarma
odložit. Více k možnostem uložení odpadů bylo uvedeno v Klánovickém zpravodaji č. 12/2007.
Závěrem bych rád poděkoval za dobrou organizaci
paní Vlnové, Hrabalové a Janouškové. Dík patří samozřejmě i všem, kteří obětovali svůj čas a pohodlí a podíleli
se na vyčištění uvedených částí lesa.
Tato akce na čištění lesa není ojedinělá. Pravidelně
řadu let uklízí les podél naučné stezky oddíl ČSOP
STOPA. 19.dubna organizoval úklid lesa i Újezdský
STROM a pozadu nezůstávají ani občané Úval.
Lesu zdar!
Boris Procházka

sdružení za Klánovický les, pochodovalo na trasách 10,
15, 20 a 30 kilometrů 83 turistů.
Organizátoři pochodu, KČT TJ Dukla Praha, děkují
panu ing. Stanislavu Duškovi, tajemníku ÚMČ Klánovice,
a všem, kteří se podíleli na zajištění zdárného průběhu
této turistické akce. Zdrávi došli!!!
organizátoři pochodu

Stopa čistí les
V pondělí 21.dubna měl oddíl Stopa schůzku, která
však nebyla obyčejnou schůzkou s nějakými hrami či soutěžemi. 22.4. je den země a my se tento pro ochranáře
významný den snažíme oslavit pomocí lesu, konkrétně
sběrem odpadků na části naučné stezky. Ve čtyři hodiny
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se u školy sešlo 24 dětí z oddílu se třemi vedoucími. Na
pomoc nám přišly dvě maminky s třemi malými dětmi. Děti
jsme rozdělili na dvě části a vydali se do lesa. Jedna polovina měla za úkol vysbírat odpadky podél trasy naučné
stezky v západní části lesa (trasa od školy k Novým Dvorům a dále k nádraží). Druhá polovina si vzala na starost
odpadky podél asfaltky od dětského sportoviště až ke
Štamberku a dále podél trati po trase naučné stezky k nádraží, kde byl konec akce. Cestou děti dostaly malou sladkou odměnu za pomoc s úklidem a na závěr kartičku se
třemi body do celoroční hry. Tyto kartičky jsou výtvarně
ztvárněny a děti je dostávají za různé činnosti v oddíle.
Pokud získají 25 bodů, pak mají možnost jet na závěrečný
tajný výlet. Ale vraťme se k úklidu lesa. Stejné trasy procházíme každý rok a je to vidět, protože se zde množství
odpadků snižuje. Tentokrát jsme sesbírali odpadky, které
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postačily na naplnění devíti velkých pytlů. Napytlovaný
odpad sváží pracovníci Městské části Praha-Klánovice z
předem domluvených míst. Akce má vedle pomoci lesu
také významný výchovný dopad, děti zjistí, že uklízet les
je daleko náročnější než pouhé odhazování odpadků. Vyčištěný kus lesa se jim pak odmění ještě krásnější a sytější zelení.
Závěrem mi dovolte vyjádřit poděkování našim hlavním donátorům, bez kterých by naše činnost nemohla být
tak bohatá. Jedná se především o pana Voráčka a jeho
Nadaci pro obnovu a rozvoj, dále získáváme nemalé prostředky na činnost od Městské části Praha-Klánovice, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Ing. Petr Macháč,
vedoucí oddílu Stopa

z klánovických škol

Klánovické fórum, zhodnocení roku 2007
Rok 2007 byl ve znamení mimořádného rozvoje kulturních aktivit v Klánovicích. Jsem velmi
hrdý na to, že za tento kulturní rozkvět „zodpovídá“ právě naše nezisková organizace. Již druhým rokem spravuje Klánovické fórum, nadační fond, KC Beseda v Klánovicích. Mohu s radostí
konstatovat, že se nám podařilo dosáhnout kýženého efektu sněhové koule, která na sebe
vlastní energií nabaluje další a další nánosy sněhu. Stejně tak funguje projekt Klánovického
fóra. Daří se organizovat více kulturních akcí. Více dobrovolníků se zapojuje do naší činnosti.
Výrazně se zvyšuje počet návštěvníků kulturních pořadů a celého kulturního centra včetně
naší unikátní nekuřácké kavárny. Zavádíme nové kulturní formáty, a to zejména díky iniciativě
občanů z Klánovic a okolí. Vlastní areál KC Beseda neustále, drobnými krůčky zkvalitňujeme,
i když s minimálními prostředky. V roce 2007 se nám zkrátka podařilo dosáhnout takového
rozmachu kulturních aktivit v Klánovicích, o němž jsme, při založení nadačního fondu, jen snili.
Z takového výsledku se nelze než upřímně těšit.
V roce 2007 jsme zorganizovali 150 kulturních akcí - od kina a divadelních představení přes literární kavárny a koncerty až k řadě výstav a různých kurzů – pro téměř 7 000 návštěvníků. Návštěvnost akcí vzrostla meziročně o více než
50%. Nově uvedené formáty Folkový čaj Lukyho Lukáče, zahradnická burza, velikonoční jarmark, petanque turnaj
O české srdce na výročí založení našeho státu, obnovený pořad literárně-hudební a filmové kavárny pod vedením Honzy
Nejedlého, zformovaná klánovická bluesová kapela Bluesklan, to vše jsou počiny, jež určují tvořící se specifický ráz klánovického kulturního dění.

Celkový přehled o aktivitách a návštěvnosti nabízí následující tabulka:
Technické vybavení kulturního
centra je na velmi dobré úrovni
díky investici ze zdrojů Evropské
unie, kterou se nám podařilo ve
spolupráci s úřadem zajistit
a zrealizovat již v roce 2006. I díky
této dotaci jsme v loňském roce
zavedli nové on-line služby pro návštěvníky kulturního centra – internetový kalendář akcí, on-line
rezervace vstupenek a eZpravodaj o programu, které si získaly velkou oblibu. Máme registrováno k on-line rezervaci vstupenek již 150 uživatelů a odběratelů eZpravodaje je více než 250. KC Beseda patří k nejlépe technologicky vybaveným kulturním centrům v České
republice připraveným na nové formáty kultury a zábavy v éře internetu a multimédií. Velkým přínosem v tomto směru
byla loňská dotace Fondu kinematografie ve výši necelých 300 000,-Kč na další fázi rekonstrukce technologického vybavení kina. Bohužel vlastní stavební objekt KC Beseda si vyžaduje další stavební úpravy a rekonstrukce (vzduchotechnika a celková rekonstrukce areálu) tak, aby provozování kulturního zařízení v Klánovicích mohlo být zachováno.
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Na tomto místě bych rád upřímně poděkoval všem dobrovolníkům
ochotným nezištně pomáhat, vymýšlet a přidat ruku k dílu, kteří se do
našich aktivit zapojují. Za vše, co se v Klánovicích na poli kultury děje,
jsme my, Klánovičáci, vděčni právě těmto lidem. Zvláště bych chtěl poděkovat dvojici Katarína Hoffmannová a Romana Kubíčková (vlevo).
Bez jejich práce by Klánovické fórum neexistovalo a KC Beseda nefungovalo tak dobře, jak jsme v současné době svědky. Nelze samozřejmě
opomenout a nepoděkovat i dalším nejaktivnějším dobrovolníkům: paní
Jitce Křížové, Martině Petráčkové, Miloši Královi, Marcele Rohožkové,
Evě Slavíkové, manželům Nejedlým, Tomáši Hradeckému, Vladu Hoffmannovi a mnohým dalším. Děkuji. Rád bych rovněž poděkoval naší
městské části, vedení obce a úřadu za dosavadní spolupráci na půdě
Klánovického fóra. S velkým potěšením rovněž vyjadřuji díky našim finančním a věcným dárcům, kteří svými dary pomáhají. Velice si jejich pomoci vážíme. Děkujeme!
V Klánovicích dne 20. dubna 2008
Ing. Petr Kubíček
předseda správní rady, www.klanovickeforum.cz

Ohlas z koncertu
V pátek 18.4. 2008 se konal v KC Beseda opravdu
nevšední koncert kapely Celula New York. Lístky byly dopředu vyprodány do posledního místa. To se tak často nestává a je pak škoda, že na kvalitní programy přijde hrstka
“věrných“. Ale to nebyl tento případ.
Kapela hrála ve složení Laco Detv - trumpeta, Naboru
Kinukawa - basová kytara, Vaico Deci - bicí a klávesy Eric Meridiano. Na pár skladeb se ke kapele přidal bývalý
kytarista, jehož jméno mi vypadlo.
Koncert začal rytmickou veselou skladbou, která tak nenápadně připravila posluchače na opravdový ohňostroj rytmů
a tónů. Marně jsem se snažila spočítat doby . Nedopočítala
jsem se ani já, ani pan Kvapil- houslista. Zdálo se to až neuvěřitelné, jak vše šlapalo a každý hrál zároveň i jako sólista.
Každý byl skvělý, ale přímo „ďábelský“ byl Naboru na basovou kytaru. Hrál s takovou vervou, až mu praskla struna.
Laco Dezci měl mezi jednotlivými skladbami vtipné
komentáře. Překvapilo mě, že mluví tak dobře česky, naprosto bez akcentu. Občas jeho vtípky směřovaly směrem k Naboruovi Kinukawovi, který je původem z
Japonska. Většinou se týkaly omylů, které my Češi máme
běžně s Asiaty - ve všech většinou vidíme Vietnamce z
tržnice. Naboru velmi správně vytušil, že Laco mluví o
něm, a také vtipně reagoval.
Pokud bych měla popsat, o jaký druh hudby se jednalo,
tak to byla velmi pestrá směsice jazzu, funky a latinsko-amerických rytmů a možná ještě něco k tomu, neboť kapela byla
opravdu multikulturní. Ale na tom až zas tak nezáleží, důležitější byl prožitek lidí, kteří se zcela automaticky vlnili v křeslech a podupávali. O přestávce kapela úspěšně prodávala
CD, i my jsme si koupili nejnovější přírůstek.
Laco prohlásil, že ve středu hráli na Hradě pro šest
set lidí - prezident a diplomaté, ale prodej CD nebyl zdaleka tak úspěšný jako u nás v Klánovicích. (tomu se nedivím, oni ti politici v obleku jsou někdy až moc
konzervativní a museli by si to platit ze svého…)
Co dodat na závěr? Pouze to, že ten, kdo na koncertu
nebyl, přišel o nevšední zážitek. Snad u nás tato kapela
nebyla naposled.
Eva Brabencová

Jazzová legenda Laco Déczi
v Klánovicích

V pátek 18. dubna 2008 se v KC Beseda uskutečnil
fanoušky netrpělivě očekávaný koncert jazzové legendy
Laco Decziho a jeho kapely Celula New York. Laco Déczi
přijal pozvání svého kamaráda a klánovičáka Tomáše Kučery a v rámci svého evropského turné zavítal i do Klánovic.
Koncert byl beznadějně vyprodán již 14 dní předem. Museli
jsme zvýšit kapacitu sálu přistavením židlí, zavřít kavárnu
pro veřejnost a využit foyer kavárny pro diváky, kteří se nedostali dovnitř.
Vystoupení Laco Décziho a celé jeho kapely bylo, nejen
dle mého názoru, tím nejlepším, co jsme za posledního 2,5
roku mohli v Klánovicích vidět. Všichni členové bandu Celula New York předvedli nádherné individuální výkony. Při
psaní těchto řádků si člověk s příjemným pocitem někde
uvnitř připomíná lehkost klávesisty Erica Meridiana, unikátní
techniku basáka Noba Kinukawy, fenomenální sóla bubeníka Vajco Décziho a samozřejmě vůdce kapely Laco Décziho s jeho úžasnou trumpetou. Důležité však bylo, že jim to
úžasně hrálo společně. Je to soubor muzikantských hvězdných individualit. Jejich přirozené, příjemné, živelné a „nehvězdné“ chování interpretuji jako výraz pokory signalizující
mimořádnou profesionální i lidskou kvalitu.
Rád bych za zajištění tohoto zážitku poděkoval iniciátorovi této akce panu Tomáši Kučerovi. Nejenže koncert do-
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jednal, ale rovněž finančně přispěl k jeho realizaci tím, že
darem financoval rozdíl mezi vybraným vstupným a honorářem skupiny. Klánovické fórum v souladu se svým posláním „jen“ vytváří prostor pro takovéto projekty. Vytváří prostor
i pro seberealizaci klánovických občanů. Klánovické fórum
spravuje a pečuje o sdílený prostor kulturní a společenské
radosti, klánovické KC Beseda, který se v pátek 18. dubna
skutečně i obrazně naplnil. Věřím, že jsme se nedočkali naplnění naposledy a těším se na další nápady klánovických
občanů o tom, co a jak na poli kulturním ještě udělat.

mínám, název souboru zní správně Jazz Cellula. Do Ameriky se Déczi se svým synem přestěhoval až mnoho let
po působení na české a evropské scéně.
S pozdravem

Ing. Petr Kubíček,
předseda správní rady,
www.klanovickeforum.cz

V pátek 16 .5. 2008 v 19.30 představí americký virtuózní kytarista Tony Ackerman fascinující sólový koncert
na pěti akustických kytarách. V první polovině večera
bude čerpat ze svých hudebních kořenů v různých amerických stylech - folk, bluegrass, blues a ragtime. V druhé
části večera bude pokračovat klasickou kytarou, brazilskou bosanovou, a na závěr zahraje své originální
skladby a improvizace, které jsou inspirovány hudebními
styly z celého světa.
Ing. Petr Kubíček

Oprava
Dobrý den,
v dubnovém čísle Klánovického zpravodaje píše autor
článku o Laco Déczim, že slavný trumpetista v roce 1967
založil v Praze skupinu Cellula New York. Pokud si vzpo-

Jiří Křivka,
www.muzikus.cz

Zahraje Tony Ackerman

mateřské centrum

Výzva maminkám
Maminky, které se nedostavily na Vítání občánků, si mohou dárkové certifikáty vyzvednout na Úřadě MČ PrahaKlánovice v pondělí nebo středu v době 8 - 12 a 14 - 18 hod.
Za Mateřské centrum
Jitka Dlasková
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pěvecký sbor

Koncert
v Kostele Sv.Ludmily
Chvalská Tvrz
23. května 2008 od 19 hodin

DO-RE-MI
Rakousko
a

Claireton Chorale
Praha
PROGRAM
F.Mendelssohn-Bartholdy, H. Schütz,
W.A. Mozart, C. Franck, B. Britten,
A.L.Webber, A.Dvořák, E.Crocker,
G.Croce, G.Caccini, V.Maštalíř

Koncert
DIVADLO Horní Počernice
24. května 2008 od 18 hodin

DO-RE-MI
Rakousko
a

Claireton Chorale
Praha
PROGRAM
J. Arcadelt, J. Hilton, G. Rosini, C. Brestem, A. Zacepin,
R. Dixon, P. Schindler, F. Sartori, J. Strauß,
A. Dvořák, B. Smetana, V. Ovsjannikov
Rakouské, české, moravské, italské lidové písně, spirituály
Předprodej vstupenek v pokladně Divadla H. Počernice
Votuzská 379 od pondělí do čtvrtka v době od 16
do 18 hodin a hodinu před každým představením

společenský život

Z doby počátků Klánovic
Okna v klánovickém kostelíku nesou vzpomínku na
dárce, kteří jejich výrobu uhradili. Kdo byli tito lidé? Na to
jsme se přišli zeptat jedné z nejstarších našich spoluobčanek, paní Eugenie Plochové, které před nedávnem ve
výborné formě oslavila své 93. narozeniny:
Dvě okna po obou stranách vchodu nesou nápis
„Věnovala rodina Weidenhofferova“
O těchhle lidem mnoho nevím, domnívám se, že nebyli
místní, spíš asi jezdili k někomu na letní byt, na internetu
se píše, že Weidenhoffer se jmenoval nějaký historik.
Okna na pravé straně při pohledu od vchodu do kostela:
• věnovala rodina Utěšilova
stavitel Rudolf Utěšil postavil ve třicátých letech klánovické Lázně a jeho pravnuci žijí v Klánovicích dodnes.
• věnovali František a Marie Kvisovi
ti bydleli v Krovově ulici čp. 58
• v upomínku na křest syna Ferdinanda věnují Václav
a Anna Mojžíšovi

• věnoval Václav Hraše
ten bydlel ve Smržovské čp. 34, co dnes bydlí Pučelíkovi
• věnovali Adolf a Božena Stejskalovi
ti bydleli v sousedním domě čp. 35, co je dnes Dětský domov
Okna na levé straně při pohledu od vchodu do kostela:
• věnovala rodina Batovcova
majitel tiskárny v Praze, obýval vilu čp. 26 vedle školní zahrady
• na paměť Aninky Vaněčkové v Klánovicích – Zálesí
Kolodějském 29. září 1912 zesnulé
Vaněček byl advokát, který bydlel na hlavní třídě v čp. 79
• k uctění památky naší předobré a šlechetné choti paní
Emilie Novákové věnuje neskonale vděčný manžel a dcery
stavitel Novák (předek Tomáše Hradeckého) bydlel také
na hlavní, v čp. 12
• věnoval r. 1912 Břetislav Procházka
bydlel v čp. 3 na rohu ulice Slavětínské a Ke Znaku
• věnovala rodina Zimkova
ti bydleli v ulici Plačické čp. čp. 15
Paní Plochové naslouchal
Tomáš Ruda
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Milý, pohodový a úspěšný byl Večer poezie a vzpomínek na Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, který pro nás připravila Mgr. Lenka RancováChyšková.
Byl to další z našich literárních pořadů, kterými bychom rádi poděkovali za pohostinnost a ocenili práci
a úspěšnost naší Místní knihovny a jejích knihovnic.
Naše večery mají pestrá témata a jsou přístupné
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všem. Literatura, hudba, historie, osobnosti, cestování.
Jedním ze zajímavých večerů poslední doby bylo povídání Ing. Václava Kadlece o vodě. Jsme rádi, že se
s námi potěšíte i poučíte.
660. výročí založení Univerzity Karlovy nám připomenou manželé profesor RNDr. Libor Pátý a profesorka
RNDr. Ludmila Eckertová.
Datum bude upřesněno na pozvánkách a plakátech.

Helena Kocourková

Za panem Antonínem Hendrychem
Člověk se rodí s jedinou jistotou, totiž že zemře.“ Když nám před lety na gymnáziu češtinářka tuhle větu říkala, příliš jsme o ní (jako asi nikdo ve věku –nácti
let) nepřemýšleli. Teprve jak sám postupuji na cestě životem a vidím odcházet
další a další příbuzné a známé, uvědomuji si její hlubokou pravdu. Někdo jako by
ji vlastním příkladem dlouho popíral. O to citelnější pak bývá, když přijde „signál
času“ a my si znovu potvrdíme, že zákony přírody platí pro každého bez výjimky.
Podobné myšlenky mě dostihly na posledním rozloučení s panem Antonínem
Hendrychem, toho času nejstarším klánovickým občanem, který zemřel 11. dubna
ve věku sta let. Nesporně s ním odešel i kus historie – nejen v tom smyslu, že
Antonín Hendrych stoletý
pan Hendrych byl osobním pamětníkem takřka všeho důležitého, co se v uplynučervenec 2007
lém století v Klánovicích (a vlastně v celém našem státě, jenž za tu dobu vystřídal
několik názvů) odehrálo, ale také proto, že on sám byl nositelem těch nejvyšších občanských hodnot, ryzího vlastenectví, které si spojujeme ať už s ideály sokolskými nebo s masarykovskou tradicí první republiky. Tyto myšlenky jsou
jasně patrné i v příspěvcích, které pan Hendrych napsal do Klánovického zpravodaje. Ještě rok po své devadesátce
nám na jeho stránkách zaznamenal vzpomínky na mobilizaci roku 1938: „Večer 23. září jsem po cvičení v Sokole přišel
domů. Rodiče měli zapnutý rozhlas, z něhož se linuly dojímavé tóny Smetanova Vyšehradu. Později se ozvalo hlášení,
že president republiky vyhlásil mobilisaci československé branné moci. Zachvěla se srdce všech věrných Čechů.
Netrvalo dlouho a po rozloučení s rodiči odcházím z rodné obce, Šestajovic. V noci spěchám na nádraží do Zelenče.
Ráno jsem již v oblasti našeho 47. pěšího pluku u Mladé Boleslavi.“
V KZ 9/97 jsme mu u příležitosti jeho jubilea věnovali jednu kapitolu volného cyklu Klánovický gen. Radan Huth
o něm tehdy napsal: „Můj dědeček Antonín Hendrych zasvětil celý život sokolskému hnutí. Narodil se v červenci 1907
v sousedních Šestajovicích. S Klánovicemi se seznámil již jako pětiletý, když s maminkou nosil oběd otci, který v roce
1912 stavěl klánovický kostelík. Poprvé cvičil na všesokolském sletu v roce 1920. Na všesokolském sletu v Lublani
roce 1933 potkal svou pozdější ženu. Po svatbě postavil v Klánovicích rodinný domek a přestěhoval se sem. Po válce,
v roce 1946, tu založil pobočku Sokola a stal se jejím náčelníkem. Na posledním sletu v roce 1948 cvičili klánovičtí
muži i ženy, dorostenci i dorostenky, žáci i žákyně. Brzy poté ale začaly v Sokole čistky. Antonín Hendrych se snažil
o obnovu klánovického Sokola v roce 1968 za Pražského jara. Po revoluci v r. 1989 navrhoval začlenění zdejší tělovýchovné jednoty do obnovené Československé obce sokolské. Když pro tuhle myšlenku nezískal v místě dost příznivců, stal se členem Věrné gardy Sokola Vysočany.“
Za všechny klánovické občany se s panem Hendrychem rozloučil 28. dubna ve strašnickém krematoriu pan
starosta Hrabal, který měl to štěstí, že ho sám v žákovském věku jako cvičitele Sokola poznal. Uzavřel se dlouhý
životní běh. Nám zůstává vzpomínka a příklad člověka a občana, hodný jistě obdivu a možno-li i následování.

Tomáš Ruda

sport

Trápení i úspěchy
Jarní část mistrovských soutěží je v plném
proudu. O výsledcích fotbalových týmů všech kategorií nás tradičně informoval Michal Fuchs, předseda FK Klánovice.
A-mužstvo v I.B třídě zatím tápe. Prvním jarním
soupeřem mu byla rezerva Meteoru. Klánovice dostaly
na začátku utkání dva rychlé góly (z penalty a po standardní situaci) a navíc neproměnily penaltu. Na další ne-

proměněnou šanci reagoval soupeř zvýšením stavu –
0:3. Utkání nakonec skončilo výsledkem 3:5 (Šteffel
z pen., Zajíc, Pospíšil). Nutno dodat, že mladý tým soupeře si body zasloužil. Ve druhém utkání jsme hostili
Bohnice, které produkovaly antifotbal. Zatímco v první
půli naši hráči neproměnili několik šancí a Zajícův gól
nebyl kvůli předchozímu faulu uznán, po přestávce se
stylově přizpůsobili a předvedli bezzubý výkon. O výsledku zápasu rozhodli hosté dvě minuty před koncem,
prohráli jsme 0:1. První utkání venku, s béčkem ČAFC,
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Tým Mini 8A se takhle nechal zvěčnit
před zápasem v Újezdě nad Lesy.
mělo velmi emotivní atmosféru. Klánovickým hráčům
se podařilo snížit ke konci na přijatelných 1:2 (Filoun).
Následující zápas proti mužstvu Háje B byl pro domácí
Klánovice opět trápením. Bez patřičného důrazu a s chybami v obraně se nedá vyhrávat, podlehli jsme 1:3
(Škvor). Na hřišti AFK Unionu Žižkov klánovičtí fotbalisté
ukončili černou sérii, když zvítězili 4:1 (Král, Rousek,
Dlabal, Borovský).
B-mužstvo uniká z chvostu III.třídy. Hned v úvodním
utkání proti Kolovratům B zabojovalo. Stačilo totiž otočit
z nepříznivých 0:2 na konečných 3:3 (Křížek, Škvor,
Kusák). Také proti béčku Újezd Praha 4 na jeho půdě
podalo skvělý výkon. Už po půlhodině vedlo o čtyři góly,
nakonec zvítězilo 5:1 (Cón 2, Křížek, Rousek, Kubíček).
Nechce se tomu věřit, ale naše rezerva bodovala potřetí
za sebou: doma rozdrtila Inferno 5:1 (Kusák, Rousek,
Cón, Vojtíšek, Prošek). Proti céčku Štěrbohol na jeho
hřišti se naše béčko opravdu rozjelo, svého soupeře deklasovalo 8:1 (Křížek 2. Vojtíšek 2, Cón, Prošek, Rousek, Vodička).
Dorostenci (I.třída) na začátku jara nenavázali na
výsledky z přípravy, v Dolních Měcholupech prohráli 0:4.
Jedinou omluvou může být fakt, že naši mladíci nastoupili oslabeni o čtyři hráče základní sestavy. Kapitán
D.Malý musel jít do branky za nemocného Vojtěchovského. Příjemně překvapil do druhé půle střídající P.Dobřický, příkladně bojoval a přihrával. Proti Satalicím
nastoupil dorost kompletní a na domácím trávníku zvítězil 1:0, po akci Kolátora se trefil M.Žatečka. V Dolních
Počernicích naši předváděli pohlednou hru, jenže nedokázali proměňovat šance. Nakonec prohráli 0:1. Doma
proti Hostivaři (opět oslabeni o zraněného brankáře)
dorostenci podlehli 0:4. Poděkování patří útočníkovi
M.Nejedlému, zaskakoval v bráně a měl i několik dobrých zákroků.
Starší žáci prožili ve II.třídě těžký úvod. S druhým
AFK Unionem však sehráli doma hezké utkání. Přestože
prohrávali a sudí jim neodpískal dvě jasné penalty, otočili výsledek na 3:1 (D.Utěšil 2, Fouček). Zklamáním bylo
nesportovní chování soupeřů a jejich rodičů. Cenné
body naši kluci získali na hřišti Chodova, kde vyhráli 1:0
(Heřmánek z pen.). Poté doma přivítali herně vyspělejší Optimum, avšak po taktickém výkonu vyhráli 2:0
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(Lorenc, Fouček). Za zmínku stojí herní spolehlivost stopera Machalického a defenzivního Lorence, který ještě
nastřelil břevno. Na hřišti suveréna soutěže ABC Braník
B naši kluci vedli v poločase 2:0, ale nakonec silnému
soupeři těsně podlehli 2:3 (Loužecký, Fouček).
Mladší žáci bojují o záchranu v I.třídě. Hned na začátek porazili King 2:1 (Pavel 2). Oslabenému týmu pomohl O.Nejedlý (povolaný z Mini 10), spolu
s J.Vidiečanem byl oporou mužstva. Další zápas na hřišti
silné Aritmy skončil debaklem 0:14. Naši kluci prohráli i
doma se Střešovicemi 1:5 (Pavel). Na půdě AFK Union
Žižkov nastoupil náš tým posílen o dva hráče z Mini 10
(Ulrich, Nejedlý) a uhrál cennou plichtu 0:0.
Mini 10, kterému citelně chyběl F.Staněk, nejdříve
prohrálo doma s Viktorií 0:3, když všechny góly padly
v první půli. Ani zlepšený výkon nevedl ke zkorigování
výsledku. Kluci si spravili chuť v Dolních Měcholupech,
kde zvítězili 5:1 (Šperl 2, Staněk 2, Ulrich). O týden později doma převálcovali Dubeč 6:0 (Nejedlý 2, Šperl 2,
Kutzenörfer 2). V dalším kole na hřišti FC Háje B však
prohráli 0:3.
Mini 8A zahájilo jaro vítězstvím na hřišti Újezda nad
Lesy 5:1 (K.Svoboda, K.Tomášková, M.Šmákal, P.Půta,
K.Rut). V Třeboradicích prohrálo 1:6 (Rut) a v domácím
klání s Kolovraty uhrálo remízu 0:0.
A jak se vedlo těm úplně nejmladším? Mini 8B (ročník 2001), oslabeno o dva útočníky, na posledním halovém turnaji v Říčanech vybojovalo 5.místo z osmi
účastníků. Gratulujeme Š.Philippovi, který vsítil první
soutěžní branku v životě a za chvíli přidal ještě jednu.
Výborně zachytal D.Royston. Mini 8 B (2000/2001) poté
sehrálo přátelský zápas se Satalicemi a zvítězilo 11:3.
Podle trenérky A.Royston podali její svěřenci vynikající
výkon a Kuba Svoboda vstřelil neuvěřitelných 10 branek.
Blahopřejeme!
Jiří Karban

Rybáři informují
Co je nového u klánovických vyznavačů Petrova
cechu? Nemalá radost, kterou nám naše záliba přináší,
je vyvážena úsilím, které je třeba vynakládat při správě
našich rybníků.
Ty vznikly kolem roku 1963 díky několika nadšencům. Je na nás – jejich pokračovatelích – postarat se po
45 letech o jejich neodkladnou rekonstrukci. Ta je nad finanční možnosti obce i naší místní skupiny a bude tedy
nutno žádat o dotaci. Vlastnictví rybníků je však rozděleno mezi klánovickou obec a Lesy ČR, což udělení dotací komplikuje. Jako první krok bylo proto nutno nechat
v měsíci listopadu rybníky geodeticky zaměřit. Ve spolupráci s panem starostou pak pokračujeme ve snaze
o scelení pozemků na Placinách a věříme, že naše společné úsilí dovedeme do zdárného konce.
V lednu uspořádala naše Místní skupina ČRS výroční schůzi. Kromě zhodnocení minulého období bylo
její náplní i zvolení nového výboru. Věřím, že výbor v obměněném složení bude spolupracovat jako dobrá parta
lidí ctící zásady spolkového života.
A co chystají rybáři v nejbližší době pro veřejnost?
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Už v sobotu 17. května dopoledne proběhnou na Placinách závody rybářské mládeže. Tentýž den odpoledne
na ně navážou závody dospělých členů místní skupiny
rybářského svazu. Na neděli 18. května jsme pak připravili závody pro děti z dětského domova a náborovou
akci pro děti nazvanou „Chyť si svou první rybu“. Na oba
dny vás jménem klánovických rybářů srdečně zvu.
Richard Hladík,
předseda MS ČRS

Sezóna stolního tenisu 2007 – 8
skončila
Naše družstva si vedla se střídavými úspěchy, a podle
toho také vypadá umístění v jednotlivých soutěžích.
Divize - Hráči divize se po loňské nevydařené sezóně
velmi vzchopili, když si od začátku soutěže vedli opravdu
skvěle a vůbec nepřipustili možnost hrát v baráži o sestup. Je však potřeba objektivně říci, že družstvo posílil
Honza Boubelík, a tak kapitán Milan Branžovský měl díky
němu velmi ulehčenou úlohu při nominování hráčů k zápasům. Honza totiž patřil k nejlepším hráčům jak v celé
divizi, tak i v 1.třídě, kde také zaskakoval. Jarda Chvojka
na čtvrtém místě mezi divizními hráči pak svými výkony
v divizi také velkou měrou přispěl ke skvělému umístění.
V zápasech divize se ještě vystřídali Milan Kuba, Petr
Kárník, Petr Hanzal a Martin Fexa.
1.třída - Největšího úspěchu v právě uplynulé sezóně pak bezesporu dosáhlo naše Béčko v 1.třídě,
které se svými výkony pod vedením kapitána Petra
Hanzala brzy pasovalo mezi lídry soutěže. Druhé místo
zajišťující play-off o postup do divize je tak skvělou odměnou hráčům za jejich celosezónní výkony. O postup
budou hrát s vítězem druhé skupiny 1.třídy, družstvem
KT Praha. Již jsem zmiňoval výkony Honzy Boubelíka,
skvěle bodovali i Petr Hanzal, Tomáš Hudek a Tomáš
Kárník. Méně zápasů odehrál pak Honza Brothánek.
Druhá třída a šesté místo v soutěži vcelku odpovídá výkonnosti hráčů, kteří pod vedením kapitána
Honzy Pospíšila podávali optimální výkony. Když bylo
potřeba, zaskočil v důležitých utkáních Tomáš Kárník,
který v této třídě patřil mezi nejlepší hráče. Dále sekundovali Martin Jiroš, Roman Hrdlic a Dan Raiser. Pár
utkání odehrál i Zdeněk Brothánek, kterého ale do dalších zápasů nepustilo zranění ramene.
Třetí třída - balancování nad propastí sestupu. Tak
by se dala nazvat „jízda“ našich borců v právě uplynulé
sezóně.Celou sezónu měli hráči problémy s výkonností.
Nevyrovnané výkony a v neposlední řadě i zranění klíčového hráče Adama Štědrého na začátku druhé poloviny soutěže se podepsaly na konečném devátém
místě. Nicméně Dan Raiser jako kapitán dokázal v posledních zápasech zmobilizovat své spoluhráče Romana Hrdlice, Mirka Červeňáka, Davida Michálka a
Láďu Papeže k nadstandardním výkonům a ziskem 15
bodů z 6 zápasů „utekli hrobníkovi z lopaty“.
Čtvrtá třída - čtvrté místo a zisk 50-ti bodů znamenal bezproblémové umístění v popředí tabulky. I toto
družstvo postihlo zranění Adama Štědrého. Suplující
hráči z „efka“ ho však při vší snaze nedokázali nahradit.
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Po první polovině jsme byli druzí a jasní aspiranti na postup do Trojky, ale v druhé polovině jsme prohráli klíčová
utkání a sen o postupu se rozplynul. Základ družstva pro
druhou polovinu soutěže tvořili: Jirka Lacman - kapitán,
Slávek Hrabal a Jirka Dušek, ze šesté třídy zaskakovali
Luděk Hájek, Karel Kratochvíl a David Michálek.
Pátá třída a ….bohužel pro příští sezónu sestup do
nově tvořené 6.třídy . Ačkoli se hráči rok od roku lepší,
osm vítězství a 37 bodů nestačilo na umístění do osmého
místa, které zaručovalo udržení se v pětce. Kapitán David
Michálek měl k dispozici tyto hráče: Karla Kratochvíla,
Luďka Hájka, Standu Tichého a Petra Kárníka.
Dorostenci ve 2.třídě skvěle zabodovali, umístili se
v dlouhodobé soutěži na druhém místě a tak kapitán
Karel Kratochvíl může být se svými spoluhráči Pavlem
Vernerem, Ríšou Krchovem a Honzou Jirátem spokojen.

Jiří Lacman,
předseda oddílu

Stolní tenis Klánovice - mládež
Od té doby, co máme možnost trénovat v naší sportovní hale, udržujeme počet dětí na 25 členech. To je
samozřejmě na udržení určité herní úrovně hodně. Vyplatí
se ale oddílu práce s mládeží z pohledu doplňování
družstev dospělých mladými? Vždyť nejvíce hráčů odpadá právě v době, kdy by k jejich přechodu mezi dospělé mělo docházet. Když však vezmeme v úvahu
poslední dva roky, je tu dokonce 5 hráčů do 20 let, kteří
hrají pravidelně a úspěšně za družstva dospělých.
Jména jako Tomáš Kárník, Dan Raiser, Adam Štědrý,
Karel Kratochvíl nebo David Michálek budeme, alespoň
doufám, slyšet v klánovickém stolním tenise ještě
dlouho. Porovnáme-li to pět let nazpátek, zjistíme, že je
to více než dvojnásobek. Právě v tomto 15. týdnu se
hrálo první kvalifikační utkání našeho B-týmu o postup
do divize a i když jsme zápas prohráli 9:8, nejlepším
hráčem byl právě Tomáš Kárník, který bodoval ve třech
zápasech a prohrál pouze s bývalým reprezentantem
Javůrkem. Na výkonnosti Tomáše má velký podíl i jeho
otec, který mu platil mimo našich pravidelných tréninků
ještě profesionálního trenéra.
Abych se však vrátil k tomu, o čem jsem začal. Jak
vidno, práce s mládeží se vyplácí a i když někteří skončí,
hned tým doplňujeme mladšími. Ale hlavně máme dobrý
pocit, že dětem účelně vyplňujeme volný čas, který jim
pak nezbývá např. na kouření, drogy a lumpárny.
Nyní ke konkrétním sportovním výsledkům naší
mládeže.V letošní sezoně, která se hraje podzim-zima
a která právě skončila, jsme měli do dlouhodobých soutěží přihlášena dvě družstva, starší žáky a dorostence.
Obě se zúčastnila kvalifikačních turnajů a výsledky je
zařadily do druhých výkonnostních tříd. Dorostenci
skončili v této třídě na druhém místě, což znamená
v rámci celé Prahy 8.místo. Je to poměrně velmi slušný
úspěch zvláště proto, že za dorost nastupovali i starší
žáci. Naopak družstvo starších žáků se následných
soutěží již nezúčastnilo, neboť nemáme nikoho, kdo by
s nimi na mistrovská utkání jezdil. U jiných oddílů zajiš-
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ťují dovoz na utkání rodiče dětí, u nás jsme zatím pochopení rodičů nenašli.
Nejlepšími hráči dorostu byli Dan Raiser a Karel
Kratochvíl a ze starších žáků Jan Jirát, který dojíždí až
z Přišimas. Předpokládám, že letos na podzim sestavíme úplně nové družstvo starších žáků z nováčků, kteří
ještě žádná soutěžní utkání nehráli, a doufáme, že tentokráte s podporou rodičů, kteří je budou na utkání soupeřů dopravovat. Doufám,že nebudu zklamán a jména
jako Luděk Hájek, Evžen Šírek, Adam Kotyza nebo
Honza Tuška se budou objevovat v našem oddíle i v dalších létech a svou výkonností přispějí k dobré úrovni
stolního tenisu v Klánovicích. O výkonnostní vzestup těchto borců se postaral velkou měrou nestor našeho oddílu a čestný předseda Jirka Kander, který se navíc
v současné době osobně věnuje naší velké naději, desetiletému Michalu Šindelářovi.
Na závěr je nutné zmínit se také o tom, že se již druhým rokem pořádají na našich stolech a za naší asistence Grand Prix turnaje mládeže pro nejlepších
40 hráčů z Prahy a Středočeského kraje. Turnaje zastřešuje Pražský svaz stolního tenisu.
Jirka Dušek,
trenér mládeže

Obnova dětského hřiště
Dne 17.dubna se v kulturním centru Beseda konal
koncert na podporu obnovy dětského hřiště před budo-
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vou základní školy. Vystoupení dětí s hudebními příspěvky moderovala paní Alena Nejedlá. Na dobrovolném vstupném se podařilo vybrat 5.095 Kč, které budou
společně s již vybranými 70.000 Kč od občanů Klánovic
použity na rekonstrukci dětského hřiště.
Všem, kteří přispěli, moc děkujeme a prosíme
všechny ostatní občany, kterým záleží na možnostech
vyžití volného času našich malých spoluobčanů, aby pomohli, třeba i malým příspěvkem.
Akci organizuje paní Jana Kučerová, na jejíž emailovou adresu kucerova.klanovice@centrum.cz se můžete
kdykoliv obrátit.
Jana Peffková
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objektivem Tomáše Hradeckého

anketa

Dnes 18.4. se otevřela nová cukrárna, která se jmenuje
Junior cafe. Je zde hezké posezení venku i vevnitř.

Vážení čtenáři,

Dne 3.dubna jsem ráno jel na rehabilitaci a na zastávce
jsem viděl plastovou láhev a plechovku od piva pohozené
pod lavičkou. Ten, kdo je tam nechal, je mohl klidně dát do
jednoho ze dvou košů, vzdálených asi pět kroků od toho
místa. Asi je neviděl a nebo je nechtěl vidět?
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V minulém čísle jsme uvedli otázku, s níž se posléze
na některé z vás naši redaktoři obrátili osobně: Jak byste
si představovali nejlepší úpravu Přímského náměstí?.
Někteří jste nám poslali sami svůj námět do redakce, za což vám děkujeme. V dalším čísle Zpravodaje
budeme společně hledat odpověď na otázku, jak nejlépe
naložit s areálem Beseda. Asi ani nemusíme připomínat, že se jedná o obecní nemovitosti v centru Klánovic
při Slavětínské ulici, které zahrnují kulturní centrum
(kino) Beseda s parčíkem, sál původní tělocvičny se zázemím, zahradnictví, restauraci Beseda, kadeřnictví
a salon Sissi.
Na otázku z minulého čísla jsme získali 77 odpovědí
(31 mužů, 46 žen, průměrný věk 40,2 roku). Nikdo neuvedl, že by chtěl odstranit stávající kopec, naopak výrazná část dotázaných ho přímo zmínila jako vhodný
prvek sloužící v zimě k sáňkování. Tři dotázaní nevěděli,
kde se Přímské náměstí nachází, a dalších 7 nemělo na
jeho využití názor. Velká většina odpovědí navrhuje využití parkového typu, 42 požaduje zbudování sportovních prvků (hřiště, v zimě kluziště, U-rampa, petanque),
přitom některé hlasy požadují výraznější oddělení hřiště
od komunikací (aleje, dřevěné hradby, terénní valy),
další 3 stavbu veřejných záchodků, 18 upřednostňuje
klidovou parkovou plochu s lavičkami, prolézačkami pro
děti, fontánkou, příp. jezírkem. Jedna čtenářka nám poslala fotografii cvičebních strojů z parku na Vítkově, jejichž instalaci navrhuje.

Dnes 8.dubna jsem cestou k zubařce šel kolem parku
u školy a zjistil jsem, že tamní prolézačka a oba dva žebříky jsou opravdu v dezolátním stavu a nebezpečné pro
malé i větší děti.

Tomáš Hradecký

Tři odpovědi požadují zachovat současnou podobu,
jedna chce prostor dokonce zalesnit. Jeden dotázaný
navrhuje upravit levou polovinu prostoru (při pohledu
směrem ke koupališti) jako parkoviště. Třikrát se navrhuje vytvořit shromaždiště – amfiteátr s tribunou/pód-
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iem, jeden hlas vyzývá k vypsání architektonické soutěže. Čtyřikrát je navržena zástavba objekty služeb
(banka, restaurace, kulturní středisko), jednou lázeňský
dům, plavecký bazén, bytová zástavba. Všem přispěvatelům do naší ankety děkujeme.
Tomáš Ruda

zeptali jsme se
Do naší odpovědny zaslal tentokrát několik dotazů Ing. Zdeněk Trojan:

K čemu především by měl sloužit KZ? (věcné rozbory důležitých témat pro obec)
Především k informování klánovických občanů o událostech regionálního významu.
Existuje kromě řádkového limitu také limit "obsahový“?
Pro nedostatek finančních prostředků musíme rozsah
Zpravodaje hlídat, proto jsme vyhlásili omezení délky nevyžádaných příspěvků. Navíc samozřejmě nebudeme
tisknout články, jejichž obsah by byl nepravdivý nebo
hrubě urážel jiné občany. Uvedené posuzování je nutně
subjektivní, pokud se někdo domnívá, že to děláme
špatně, ať nás osloví v konkrétním případě a možná
společně najdeme lepší řešení.
Korespondují s eventuelním obsahovým limitem politická témata: o volbě prezidenta, o korupci "především
ve vládnoucí straně“ (předpokládám že nešlo o komunální politiku?), poměrně dlouhá "předvolební politologická" pasáž směřující až k podzimním volbám, o vládě
jedné strany/jednobarevnosti (poměrně dlouhý článek
v minulém KZ)?
Tazatel naráží na příspěvek „Slovo starosty“, jehož podoba je plně v kompetenci p. starosty.
Pro které příspěvky platí řádkový limit a pro které ne?
Viz výše – limit platí pro nevyžádané příspěvky.
Pokud nejsou aktuelní důležitá témata pro obec (příliš se zde věcně nepresentují/ nerozebírají, nestojí za
to uvažovat o vynechání některého čísla(el) KZ pro obsahovou nedostatečnost? Cena čísla KZ je přes 20.000
Kč (podobná cena za např. digitalizaci a zaměření
areálu Beseda ke studii na úpravu areálu, základní výchozí studie pro úpravu areálu Bazar, Beseda ... část
ceny hracích prvků pro děti do parku před ZŠ, nedestrukčního měřiče kvality dřevin ...)?
Uvedené posouzení je opět nutně subjektivní. Myslím,
že nikdy nesestavujeme KZ za tím účelem, aby se beze
zbytku naplnil stránkový limit, takže pokud se nesejde
dostatek příspěvků, rozsah daného čísla se přiměřeně
zmenší. Neumím si ale představit, že by do nějakého
čísla přišlo tak málo informaci, že bychom byli nuceni
od jeho vydání upustit.
Tomáš Ruda,
šéfredaktor KZ
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názory, komentáře, polemiky

K článku v KZ 4 „Proč se ODS
nevyjadřuje...“
(redakčně kráceno)
Celým tímto článkem se nese antipatie pana Hladíka
ke všemu co by mohlo prospět Klánovicím.
Pan Hladík byl zastupitelem v době, kdy se stavěla
hala i škola, měl tedy možnost tehdy vývoj ovlivnit - nestalo se. Sledoval jsem zasedání MČ od roku 2005, ačkoliv jsem tehdy pana Hladíka neznal, přesto jsem
si brzo všiml, že jako jeden z mála zastupitelů nebyl
činný v žádné komisi a na zasedáních byl zásadně proti
všemu, co navrhl starosta, ačkoliv ten byl členem ODS
stejně jako pan Hladík.
Je škoda, že pan Hladík se skrývá za ODS. Proč nepíše pouze svým jménem jako každý občan. Neopodstatněné napadání nového starosty za akce, které se
nestaly v jeho volebním období, ODS jen dále poškozuje.
Dlouhá léta jsem volil ODS. Stanoviska místní organizace i postoje vlivných členů ODS na magistrátu k problémům Klánovic mne však přesvědčují, že je cosi
v nepořádku.
Boris Procházka

Kvalitní prostředí pro život?
(redakčně kráceno)
V KZ č. 3 apeluje dr. Jágrová na toleranci občanů žijících v okolí koupaliště k ostatním, kteří chtějí prý maximálně využívat poskytované služby. Kdo jsou ti ostatní?
Nepamatuji problém s tolerancí návštěvníků areálu.
Jde jen o pěstovanou lež několika zastupitelů, úzce propojených s firmou, budující protiprávně a bezohledně rozsáhlý kemp v obytné zóně. 27. 6. 2005 podpořilo
zastupitelstvo vybudování menší turistické ubytovací kapacity v areálu koupaliště!! A jaká je skutečnost dnes?
Bez řádného územního řízení a na místě, kde je to
dle ÚP zakázáno, jsou s vědomím starosty budovány
veškeré přípojky a plocha je zavážena „cirkusovými“ maringotkami. Domnívá se paní doktorka, že u cca 250 rekreantů + jejich aut se jedná o menší ubytovací kapacitu
bez dopadu na životní prostředí? Pominu-li šokující estetickou zrůdnost ubytovacích favel, pak nelze pominout naprostou nedostupnost policie místní či státní, zvláště po
setmění. Co z toho vyplývá pro pořádek a bezpečnost, se
každý dovtípí. Kdo tedy je těch 250 ostatních, které
máme tolerovat ve dne v noci, a kteří budou díky daru zastupitelů přinášet na náš úkor výnosy cizí soukromé
firmě? A parkování ostatních návštěvníků? Paní doktorka
přece musí díky své profesi tušit, co vyprodukuje dalších
cca 200 aut denně zkoncentrovaných nyní „dopravním expertem“ zastupitelstva záměrně do celého okolí areálu
a obytných domů.
Proč tedy starosta dopustil pronájem téměř 2 ha
obecních pozemků a obou bazénů „za hubičku“a umožňuje nezákonné práce? Proč starosta uzavřel smlouvu
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rozporu s charakterem užívaných parcel a nyní urychleně
hledá cesty ke změně jejich využití?
A ještě dvě poznámky: Jsem šokován lhostejností,
netečností a pokrytectvím klánovické veřejnosti. Zvláště
pikantní je to u těch, kteří se obávali “zhoršení kvality
jejich bydlení“ v souvislosti se stavbou anténní věže
v r. 2005.
Paní dr.Jágrové si dovoluji připomenout kapitolu volebního programu její strany „Kvalitní prostředí pro
život“ a pokusit se aplikovat tyto teze na oblast koupaliště
a okolí.
Evžen Stöhr

Starosta a starostování
Většinou pro každého starostu není jeho volební období lehké a přináší mu hodně starostí. Klánovice mají
pátého starostu a každý z nich starostoval nejen v jiné
době, podmínkách ale i za jiných možností. Co znamená tedy být nyní starostou v Klánovicích?
Aby se lépe pochopila současná doba v Klánovicích, je nutné se vrátit k posledním komunálním volbám
do zastupitelstva. Byly to volby, ve kterých se hlavně
rozhodovalo mezi Klánovickým lesem a golfovým hřištěm. V těchto volbách se občané velkou většinou rozhodli, že les je pro ně důležitější. Po volbách nastává
neobvyklá situace, která jen potvrdila, co rozhodovaly
volby. Nevzniká totiž politická opozice, ale můžeme ji
nazvat golfovou, kterou reprezentují příznivci výstavby
golfového hřiště a společnost Forest Golf. Svým kritickým článkem v posledním KZ se nepřímo přihlásila jako
opozice ODS.
Golfová opozice sice nemá žádný program, ale z její
dosavadní činnosti je zřejmé, že chce i nadále uskutečnit svůj záměr, ale neopomene kritizovat starostu
a zastupitelstvo. Skutečností tedy je, že spor mezi
lesem a hřištěm stále trvá a to nepříznivě zasahuje do
práce vedení obce.
Opozice se snaží o podporu na různých místech
a údajně i na magistrátu hl.m.Prahy, kde jak známo
vládne jedna strana, která tak může ovlivnit všechna
rozhodnutí. Členové této strany, hlavně vedení, nemají
asi stejný názor na Klánovický les a golfové hřiště, jako
většina občanů a zastupitelstvo Klánovic. Z toho se
může odvodit i určitá nepřízeň ke Klánovicím, která
možná má vliv na současnou finanční situaci v obci.
Spojovat nedostatek finančních prostředků s výstavbou
haly a školky, jak uvádějí autoři již zmíněného článku, je
mylné, neboť tyto investice spadají do minulého období.
Ze stejného článku jsme mohli usoudit, že o finančních
dotacích rozhodují známosti a politici. Tuto výhodu Klánovice nyní nemají.
V takové době i podmínkách starostuje ing.Hrabal,
o kterém je známo, že se velmi angažoval v klánovickém sportu. Ani přes velké úsilí obce se nemusí podařit
získat potřebné finanční dotace. Tak to je i v jiných obcích, což by mohlo potvrdit mnoho starostů. Snad každý
starosta však chrání přírodu a s tím životní prostředí
obce. Klánovický les sice nepatří obci, ale ta je jeho
součástí, a tak les vytváří životní prostředí Klánovicím.
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Ing. Hrabal, kromě osobního názoru na přírodu, hlavně
obhajuje názor většiny občanů a usnesení zastupitelstva.
Současné období je pro starostování v Klánovicích
velmi obtížné. V jednom ze svých článků starosta
ing.Hrabal uvedl, že ho sport naučil bojovat. Jistě jsou
občané, kteří jeho boj uznávají a fandí mu. Jsou ale i ti,
kteří jeho starostování kritizují a to jen proto, že se
snaží bránit přírodu.
Vladimír Štuller

Koncepce rozvoje – základ
kvalitního života občanského
(redakčně kráceno)
Klánovice jako příměstská část. hl.m. Prahy před
sebou hrne dluhy z dávné i blízké minulosti. Jistě se mnou
bude většina z Vás souhlasit, že s tímto stavem je spokojen málokdo. Výčet nedostatků svědčí o tom, že mají
společnou příčinu, jíž je naprostá absence koncepční
práce. V Klánovicích se sice stavělo, ale nahodile, nikoliv
plánovaně a tudíž nepředvídavě.
Zdaleka nestačí hovořit o zelených a klidných Klánovicích, ale fakticky se připravit na to, aby ani do budoucna
neztratily svůj neopakovatelný ráz. Pravidelné geometrické uspořádání ulic magneticky přitahuje staveb chtivé
investory, kteří však díky nepřipravenosti mohou Klánovicím přivodit nemilá překvapení v podobě nedostatečné
kapacity čističky odpadních vod, dopravní obslužnosti
a občanské vybavenosti. Jsou to právě Klánovice, které
potřebují zelený ochranný plášť, aby jejich architektonická
výjimečnost neutonula v živelném stavebním ruchu, který
se nezadržitelně šíří ze sousedních Šestajovic.
Úvahy vedou k zamyšlení, co je koncepce rozvoje.
Jedná se především o ucelený dokument, pojímající Klánovice v celém komplexu, jehož zajímavou myšlenkou je
obnova lázeňství v duchu relaxačním. Polemika, zda chtít
či nechtít koncepci rozvoje, která se v poslední době vede
na stránkách KZ, vzbuzuje úsměv. Je to obdobné, jako
kdyby se občané měli v referendu vyjádřit, zda chtějí zastavit čas. Rozumný člověk by na tuto poněkud nejapnou
otázku zajisté jednoznačně odpověděl…
Shodněme se tedy na tom, že čas zastavit nelze a ten
nemilosrdně pádí 21 . stoletím, pro něž je typický technicko-kybernetický rozvoj spolu s využíváním nejmodernějších vědeckých poznatků. Oproti tomu kontrastně
vystupují do popředí rozdíly mezi jednotlivými městskými
částmi hl.m. Prahy jako samosprávnými celky.
Koncepci rozvoje lze charakterizovat jako nadčasový
dokument, vzbuzující ve veřejnosti obavy z něčeho cizího
a neznámého. Její význam lze snadno přiblížit občanovi
každodenně řešícímu problémy běžného života jako
kupř.: kde mám zaparkovat vůz, kam dám vyčistit kabát,
dostanu se včas do práce, co s odpadem, neurazím spodek vozu v záludné díře, do které školy umístím dítě, kdo
se postará o babičku, půjdeme večer za kulturou v Klánovicích či vyrazíme do divadla do centra Prahy, projdu
suchou nohou klánovickým podchodem nebo riskuji, že
můj život zhasne pod koly projíždějícího vlaku?
Koncepce působí jako prevence před chaosem a nepořádkem, umožňuje eliminovat negativní vlivy na životní
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prostředí, tj. hluk z dopravní zátěže, nadměrné imise, apod.
Vřelý dík patří všem, kterým budoucnost Klánovic
není lhostejná a koncepční práci věnovali svůj čas, odborný potenciál a cenné životní zkušenosti. Spolupráci
všech zúčastněných lze vnímat jako počin sjednocující
občanskou společnost, která konstruktivně tvůrčím způsobem vyjadřuje své zájmy, potřeby a nastiňuje směr
trvale udržitelného rozvoje. Koncepce vznikla pod vedením zkušeného architekta doc. Jiřího Turka, CSc., vysokoškolského učitele. Jeho představa a tvůrčí invence
pozitivně nakazily ostatní zastupitele a odborné komise,
poradní orgány starosty p. Hrabala. Ohlédneme-li se za
minulostí Klánovic po r. 1989, nenalezneme významnější
dokument, na němž by se podílelo tolik klánovických občanů, ať již s politickou příslušností či bez ní.
Lze učinit závěr, že Koncepce rozvoje je cenným
dílem s mandátem veřejnosti a způsobilostí položit základ
k budoucímu kvalitnímu životu všech občanů Klánovic.

Ivana Papežová,
papezova@seznam.cz

od sousedů

Tisková zpráva občanského
sdružení Újezdský STROM
Komentář k ocenění radnímu Janečkovi
V anketě Zelená perla roku 2007 získal 3. místo Jiří
Janeček (ODS), radní hlavního města Prahy, za výrok
o Klánovickém lese: „Já jsem se tam byl podívat, protože
když o tom budu hlasovat, já myslím, že ta lokalita je nádherná, myslím si, že aby tam byl jenom les, je to škoda.“
Výrok byl uveřejněn na ČT1 dne 4. 9. 2007 v 18 hod.
ve Večerníku z Čech v reportáži Golfové hřiště v Klánovicích.
Přestože zhruba do dvou let bude v okolí do 10 km
kolem Klánovického lesa v provozu více než 100 golfových jamek, plán na vykácení části nejchráněnějšího lesa
kvůli 9 ti jamkám se zřejmě zamlouvá i dalším radním
a zastupitelům MHMP. Jinak by svým hlasováním nepozastavili projednávání změny územního plánu navržené
klánovickou radnicí. Změna by natrvalo ochránila zachování lesa a znemožnila vybudování golfového hřiště.
A jaké je vysvětlení předkladatele územní změny radního
Langmajera (ODS), proč bylo pozastavení zastupitelům
navrženo? Jednoduché, investor golfového hřiště se změnou územního plánu nesouhlasí!
Pražský primátor Pavel Bém (ODS) nám prostřednictvím asistentky pana Langmajera ke změně územního
plánu již v minulosti vzkázal: „ problém Klánovického lesa
je poměrně složitý a vyžaduje komplexní řešení“.
Otázkou zůstává, zda oním komplexním řešením je
úřední nicnedělání v tichosti nahrávající investorovi.
Více informací o golfu v Klánovickém lese naleznete
na stránkách občanského sdružení.
Občanské sdružení Újezdský STROM, Spolek pro
Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21,
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sdružení, prosazující zachování Klánovického lesa v jeho celistvosti a přírodní rozmanitosti. http://www.ujezdskystrom.info

kontaktní osoby: Michael Hartman, předseda spolku,
michael.hartman@centrum.cz
Pavel Roušar, člen výboru,
pavel.rousar@volny.cz

Dějiny zaniklé vsi Lhota
nad Úvalem – Fidrholec
(dokončení z předešlých čísel)
V 90. letech 14. století sloužil ve Lhotce kněz Vavřinec,
který se vzdal svého farního úřadu roku 1402. Když rezignoval, dosadil pražský měšťan a patron kostela Petřík zvaný
Bohuslav z Květnice nového faráře. Uvolněné místo obdržel 17.6.1402 farář Jiří ze Zeměch. Ten se zúčastnil
22.11.1406 svědectví ve sporu o právech kostela ve Zlatníkách u Českého Brodu. V listině se poprvé setkáváme s údajem, že byla vesnice nazývána také jako „Lhotka supra Uval“
čili Lhotka nad Úvalem. Není divu, když vesnice sama
o sobě stála na západním svahu mírného vrchu Úvaláku.
Ještě roku 1408 sedí majitel Květnice s patronátem nad lhoteckým kostelem Petr z Květnice na rodové tvrzi. Krátce
poté došlo k vlastnickým změnám, neboť vznikl roku 1412
spor mezi Janem z Květnice a otcem Haškem Trčkou
z Hospozína s Joštem ze Sibřiny o pozemky u Lhoty, které
dříve vyměnili s Pešlinem Bohuslavem. To je poslední zmínka
o vsi z doby předhusitské. Majiteli tvrze v Květnici se stali
Trčkové z Květnice a od té doby o Lhotce nic nevíme. Je
velmi pravděpodobné, že byla opuštěna za husitských válek.
Poblíž vesnice vedla tzv. Trstenická stezka z Prahy do Kutné
Hory – jediná silnice na východ, znamenající strategickou
komunikaci. Zničená vesnice se pozvolna začala ztrácet
v krajině, až nakonec splynula s okolním lesem. Husitské
války přežil pouze kamenný kostel sv. Václava.
Někteří se přiklání k možnosti, že vesnice Lhota nezanikla za husitských válek úplně, ale že byla znovu osídlena
pod novým názvem Fidrholec. Smiřičtí se na svých panstvích pokoušeli obnovit a osadit zničené vesnice a tehdy
došlo na Lhotu, již pojmenovali podle „větrného“ lesa Fidrholec. Jaroslav Smiřický odprodal roku 1558 Květnici
s panstvím bratřím Pechancům z Kralovic za 4250 kop
grošů, kde byla vesnice Fidrholec uvedena opět jako pustá.
Stálo tu jen několik pustých chalup a kostel (sv. Václava),
k němuž měl Jaroslav Smiřický patronátní právo, jež prodejem spadlo na bratry Pechance z Kralovic. Když se bratři Burjan a Matěj v roce 1563 rozdělili o majetek, připadly prvnímu
Květnice s Křenicí. Burjanův podíl připadl roku 1568 králi, což
bylo doprovázeno aférou se zfalšovanou závětí. Král pak prodal Květnici a Dobročovice roku 1575 zpět Jaroslavu Smiřickému k panství Škvoreckému za 3750 kop grošů českých.
Jaroslav Smiřický roku 1589 obdržel od Václava Homuta za
dluh nové domy na Vidrholci. Po třicetileté válce se v polovině
17. století zdržovali v rozbořeném Fidrholci tzv. Petrovští
zbojníci, kteří často po silnicích přepadávali pocestné a obchodníky, projíždějící tudy z Prahy i do Prahy.

Jan Psota ml.,
kronikář obce Hradešín a městyse Škvorce
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38. ročník festivalu Divadlo v přírodě
Kulturní centrum Horní Počernice vás srdečně zve na nejstarší festival ochotnických divadel konaný pod širým nebem
v České republice. Po dobu letního festivalu se v Divadle Horní Počernice, Votuzská 379/11 uskuteční koncert
Musica Gaudeans (Radostná hudba) Úterý 13. 5. v 19.30 hod.
Komorní soubor se představí programem, s nímž vystoupí koncem května na 6. ročníku mezinárodních hudebních
soutěží a slavností v japonské Osace.
Zděné divadlo po dobu letního festivalu jiná představení NEHRAJE!

Program festivalu:
Premiéra a zahájení festivalu - čtvrtek 8. května ve 21 hodin.Reprízy: pá. 9.5. ve 21 hodin, so.10.5. v 17 a 21 hodin, ne. 11.5. v 17 hodin.
ROBIN HOOD (Jiří Aplt) Legenda o anglickém zbojníkovi Robinu Hoodovi, který bohatým bral a chudým dával.
Premiéra v pátek 16. května ve 21 hodin. Reprízy: so. 17.5. v 17 a 21 hodin, ne. 18.5. v 17 hodin.
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (Marie Tůmová a Jan Kámal)
Klasická veselá pohádka o dobru v podobě lásky a přátelství, které zvítězí nad zlem a závistí.
Středa 21.5. ve 21 hodin
TREPERENDY (Carlo Goldoni) Vtipná a svěží konverzační komedie, odehrávající se "toho času" v Benátkách italských.
Čtvrtek 22.5. ve 21 hodin
LETNÍ SNÍH (Kuan Chan-čching) Čínská hra z přelomu 13. a 14. století pojednává o mladé vdově Tou O, která se stane obětí dvou podvodníků, otce a syna, a je křivě nařčena z vraždy staršího.
Pátek 23.5. ve 21 hodin
ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM! (Jean – Claude Danaud) Satirická komedie ukazující zvláštní přístup tří žen k mužskému pokolení, která je
plná absurdních situací a černého humoru…
Sobota 24.5. v 17 hodin.
JEŽIBABY Z BABÍNA (Jaroslav Koloděj) Za onoho času, kdy se voda prášila a písek tekl, žily byly na polovině cesty mezi Nymburkem a Poděbrady dvě zapomenuté ježibaby Matylda a Klotylda.
Sobota 24.5. ve 21 hodin
MRTVÁ NEVĚSTA (Martin Drahovzal) Mrtvá nevěsta je starodávný příběh z Ukrajiny, ale podobnými historkami o prolínání dvou světů a
mrtvých navrátilcích se folklór všech východoevropských zemí jen hemží.
Neděle 25.5. v 17 hodin
LÍNÝ HONZA (Josef Pšenička ) Na motivy Ladových Nezbedných pohádek hraje DS Svatopluk Benešov.
Čt. 29.5., pá. 30.5., so. 31.5., ne. 1.6. vždy od 21.00 hodin.
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (William Shakespeare) Atmosféra májových oslav plodnosti, tajemna a nadpřirozených jevů, láska a usmíření patří
neoddělitelně k Shakespearově pohádce Sen noci svatojánské.
Divadlo v přírodě najdete na adrese: zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 1408, Praha 20 – Horní Počernice
Do divadla v přírodě dojedete z konečné metra B Černý Most autobusy: 261, 222 do stanice Krahulčí (1 minutu od divadla) 223 do stanice Vysokovská (cca
5 minut od divadla), 221, 273, 303, 304, 323, 353 do stanice Vojická (cca 15 minut od divadla)
Vstupné: děti od 3 do 12 let 30,- Kč, všichni ostatní 50,- Kč.. Rodinné vstupné: 2 dospělí a 2 děti 120,- Kč.
Ušetřit můžete zakoupením permanentní vstupenky v ceně 500,- Kč, která platí na všechna představení pro veřejnost pro dvě osoby.
Permanentní vstupenky lze zakoupit před představením v Divadle v přírodě nebo v kanceláři Divadla Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha 9
po předchozí telefonické dohodě na 281 920 326. V případě nepříznivého počasí se NEHRAJE, proto jednotlivé vstupné v předprodeji
nelze zakoupit. Pořadatel: Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 379, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 920 326,
www.divadlopocernice.cz. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA !!!

Tempish Byrokrat Cup 2008 v inline štafetě
Klání družstev složených z řad úředníků státního i soukromého sektoru ve štafetě na inline bruslích.
Družstva musí být povinně smíšená (2+1 žena) a měla by být tvořena zaměstnanci jedné instituce.
Kdy:
17. 5. 2008 od 14:00 hodin
Kde:
bruslařský okruh sportovního areálu Na Korunce, Praha 9 - Běchovice
Za kolik: účastnický poplatek v Tempish Byrokrat Cupu - 2000 Kč za družstvo (obsahuje - 9% DPH, startovné
ve štafetě, 3x poukázka na studené a teplé jídlo, pití) Účastnický poplatek lze platit i na základě námi vystavené faktury.
Systém: Kapacita – 60 trojčlenných týmů. Minimálně 1 žena v týmu. Každá štafeta (trojice) absolvuje dohromady 11
km na okruhu dlouhém 333 m (celkem 33 kol). Muži pojedou každý 4 km (12 kol) a žena pojede úsek 3 km (9 kol).
Závodníci se budou střídat vždy po 1 km (3 kolech) v předem stanoveném pořadí muž/muž/žena.
Přihlášky: do 12. 5. 2008 , on-line: www.freesport.cz nebo na kontakty: Saša Mráz: 603 778 892, sasa@freesport.cz,
Petr Gemroth: 776 841 117, petr@freesport.cz, Ivana Dykastová: 739 432 390, ivana@freesport.cz
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naši jubilanti

V měsíci dubnu se dožívají významného
životního jubilea tito naši spoluobčané:

Antonie Šťastná
Růžena Divišová
Miloš Hájek
Jaroslava Podzimková
Věra Houžvičková
Roswitha Janošová
Helena Strohschneiderová

Přejeme jim ještě mnoho šťastných let
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Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s plánovanou
stavbou silnice II. třídy (Jižní tangenta), která by měla být
propojena do Horních Počernic a dále vést v těsné blízkosti
nových viladomů v ulicích Trojmezní a Pražská a za plánovaným kruhovým objezdem pokračovat dále ulicí Holekova
v obci Šestajovice.
Plně chápeme, že stávající dopravní komunikace v obci
a předpokládaný nárůst dopravy je nutné řešit snížením „zátěže“ obce. Máme však za to, že tuto situaci nelze řešit na
úkor občanů bydlících ve zmiňované lokalitě v jihovýchodní
části obce (dotčené budou nejvíce právě ulice Trojmezní
a Holekova) a to především s ohledem na skutečnost, že plánovaná komunikace, nyní nově nazývaná Jižní tangenta,
byl původně tzv. “Obchvat Klánovic“.
V případě, že i městská část Klánovice řeší v rámci své
dopravní obslužnosti zlepšení dopravní infrastruktury a vzájemné propojení obou katastrálních území, považujeme za
nutné, aby plánované řešení bylo přijatelné pro všechny
zúčastněné občany, s přihlédnutím k tomu, že katastrální
území obce Šestajovice je již dnes zatížené dálnicí D11
a v budoucnu bude zatíženo i nově budovanou vysokorychlostní železniční tratí (VRT)
Výsledkem stavby silnice II. třídy bude další snížení obyvatelnosti území (především v těsné blízkosti domů v ulici
Trojmezní a Holekova) a další nárůst nadlimitní zátěže
v území, zejména nespecifických účinků hluku, ale nepochybně i toxických a karcinogenních látek v ovzduší (vznik
zdravotního rizika především u dětí), přičemž jako rezidenti
budete vystaveni jejich dlouhodobé expozici, protože vlivy
řady zdrojů se sčítají a kumulují.
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Z dostupných pramenů (Územní plán obce Šestajovice),
především v textové části odůvodnění k územnímu plánu,
lze zjistit, že zcela chybí specifikace zvláštních podmínek, jež se pro území ochranného pásma stanovují, rovněž
také chybí zmínka o Studii o ochraně životního prostředí
a o dopadu na zhoršené podmínky v dané oblasti, především s ohledem na polétavý prach, který je nositelem toxických a karcinogenních látek.
V textové části odůvodnění k územnímu plánu není jednoznačně definováno svými hranicemi protihlukové pásmo
a také není jasně stanoveno, jaká opatření se v tomto pásmu
musejí plnit či dodržovat. To by v textovém odůvodnění předmětného územního plánu stanoveno být mělo, a to především směrem k občanům, tedy směrem k Vám všem, kteří
máte své nemovitosti v blízkosti ulic Trojmezní - Holekova
a celé jihovýchodní části obce Šestajovice.
Z výše uvedených důvodů a také za účelem ochrany životního prostředí obce Šestajovice jsme, my občané ulice
Trojmezní, založili Sdružení na ochranu přírody obce
Šestajovice a zároveň jsme sepsali text PETICE.
Vážení přátelé, pokud Vám opravdu záleží na kvalitě životních podmínek ve Vašem nejbližším okolí, vyjádřete svůj
souhlas tím, že se zúčastníte veřejného projednávání
Územního plánu obce Šestajovice, které se bude konat
dne 5. 5. 2008 od 17,00 hodin v ZŠ v Komenského ulici
č. 157 v Šestajovicích.
Za Sdružení na ochranu přírody obce Šestajovice,
se sídlem Trojmezní 1208, 250 92 Šestajovice:
Robert Pelka
Jana Rudyšová
Miroslava Halámková

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
TELEFONNÍ ČÍSLA NA POLICII:

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KLÁNOVICE

operační číslo pro MČ Praha 14
281 918 886
tísňové volání Městské policie (bezplatná linka)
156
Služební telefon našich okrskářů
737 649 842
Stanice Policie ČR Újezd nad Lesy
281 973 144
Tísňové volání Policie ČR (bezplatná linka)
158

www.praha-klanovice.cz
adresa: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
telefon: 281 960 216,
fax: 281 963 224
e-maily můžete posílat na adresu: urad@praha-klanovice.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12:00 a 14:00 18:00
V případě telefonické domluvy možnost návštěvy i v ostatní
dny:
úterý:
8:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
čtvrtek:
8:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00
pátek:
8:00 - 12:00
ÚŘAD MČ PRAHA 21
www.praha21.cz
adresa: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tel. ústředna:
281 012 911
fax:
281 971 531
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
pátek 8:00 - 12:00
MÍSTNÍ KNIHOVNA KLÁNOVICE
adresa: Smržovská l, 19014 Praha–Klánovice
telefon: 281 963 496, e-mail: klankniha@volny.cz
15:00 - 19:00
výpůjční doba: pondělí
středa:
13:00 - 17:00
čtvrtek:
9:00 - 13:00
sobota (sudý týden):
9:00 - 12:00

TELEFONNÍ ČÍSLA NA HASIČE A ZÁCHRANKU:
V případě nouze (požár, živelná pohroma) i v případě žádosti o pomoc volejte tyto zástupce klánovických hasičů:
S. Huser - velitel výjezdové jednotky
603 578 405
M. Šup - strojník
607 603 814
V. Musil - starosta SDH
602 333 860
Pavel Jaroš
607 551 670
Tísňové volání hasiči
150
Tísňové volání záchranka
155

V PŘÍPADĚ HAVÁRIE SÍTÍ VOLEJTE TATO ČÍSLA:
veřejné osvětlení (bezplatná linka)
vodovod
kanalizace - hlavní uliční řad Ing. Zdrůbek
domovní čerpací stanice p. Veis

800 101 109
840 111 112
603 889 572
777 868 796
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A U T O D O P R AVA
NONSTOP
MILAN

PETRUŽÁLEK

Novozámecká 520, 190 16 Praha 9
●

odvoz kontejnery
● sutě, odpad, písky
● přeprava materiálu

●

avia, liaz, tatra,
iveco

●

zemní a výkopové
práce

Tel.: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Jana Dlouhá
řešení problémů • vztahy • dosahování cílů
• terapie • životní koučink • SoulWork

Coachme s.r.o.
tel.: 775 210 479

HLEDÁME SPOLEHLIVOU PANÍ
NA OBČASNÉ HLÍDÁNÍ
NAŠÍ 7 MĚSÍČNÍ DCERKY
TEL: 724 557 460
ZN.: REFERENCE VÝHODOU

PŘIJMEME
prodejce stavebnin
praxe nutná, práce na PC, čistý TR
STAVEBNINY STAKO ÚJEZD NAD LESY
Tel.: 602 342 915

Kvalifikovaná učitelka nabízí
individuální i skupinovou
výuku českého jazyka
a francouzského jazyka,
českého jazyka pro cizince.
Praha 9 – Prosek, tel.: 602 380 433

KOUPÍM POZEMEK
v okolí Klánovického lesa
na stavbu RD
nebo menší vilku v této oblasti.
Platba hotově. Prosím nabídněte.

Tel.: 777 104 191

AGELENA

❐ pokládka parket
❐ broušení a lakování parket
dřevěné a laminátové podlahy
❐ pokládka plovoucích podlah
❐ čištění koberců a čalounění
Načešická 1492
Praha 9 - Újezd nad Lesy
e-mai: zidkova@tiscali.cz

tel./fax: 281 971 284
mobil: 603 523 210
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STAVEBNINY STAKO
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Sulovická 1234, Praha 9-Újezd nad Lesy
Tel.: 281 972 245-6, 724 271 834, 728 874 254
e-mail: stako@volny.cz
DOPRAVA V ÚJEZDĚ nad LESY AUTEM S HR ZDARMA
Akce DUBEN až KVĚTEN
cihlový systém Ecoton, Thermopor (dovoz Německo) - bezkonkurenční ceny
broušené cihly Ecoton, Thermopor (hit letošní sezony), lepidlo zdarma - bezkonkurenční ceny
cihly lícové KLINKER / 12 barev - akční ceny
v prodeji HURDIS
Porotherm, Supertherm - slevy až 25%
tvárnice YTONG, H+H, Q-POR, veškeré cihly, překlady, stropní systém
MIAKO - slevy až 20%
cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
penetrace - KNAUF, BUILDING, MUREXIN, HASIT - slevy až 20%
střešní tažky BRAMAC, KM BETA, TONDACH, JUNGMEIER a ostatní systémy
(plech, lepenka) - slevy až 20%
tepelné izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky - slevy až 30%
kompletní sádrokartonový systém KNAUF, RIGIPS - slevy až 20%
řezivo, latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, betonová dlažba, obrubníky - sleva až 20%
keramické dlažby a obklady, sanitární keramika - sleva až 20%
PU pěny, silikáty, akryláty, barvy, ředidla - DenBraven, SIGA, SOUDAL - slevy až 20%
dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet.sítě, žebírková ocel - slevy až 10%
vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX - slevy až 10%
velký výběr nářadí, ochranné pomůcky, žebříky aj. - slevy až 10%
komínové systémy SCHIEDEL, ASV komíny, EKO komíny, CIKO komíny - slevy až 15%
střešní okna VELUX, FENESTRA - slevy až 15%
slevy z ceníku výrobců
+ rozvoz materiálu IVECO s HR do 14 m, LIAZ s HR,

+ kompletní zásobování staveb a kamionové dodávky
+ základní slevy pro stavební firmy a individuální slevy dle domluvy ve stavebninách
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na květen 2008
Úterý 6. 5. 2008, 19.30

KINO - TOUHA, OPATRNOST

USA / Čína / Tajwan / Hong Kong, 2007, 157 minut, přístupný. Režie: Ang Lee (Zkrocená hora, Tygr a drak). Eroticky laděný špionážní thriller odehrávající se v Šanghaji roku 1942. V hlavních rolích se představí hvězda asijské kinematografie Tony Leung, s nímž
si zahrála začínající herečka Tang Wei. Držitel Oskara, režisér Ang Lee získal za snímek na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 2007 „Zlatého lva“ v kategorii nejlepší režie. V katergorii nejlepší kamera zvítězil kameraman snímku Rodrigo Prieto, který
získal "Zlatou Osellu". Film ziskal nominaci na "Zlatý globus" v kategorii - nejlepší zahraniční film.

Neděle 11. 5. 2008, 16.00

DEN MATEK S MC

Vystoupení Šikulků z kroužků MC, rodinné představení s loutkami Dlouhý, Širokýa a Bystrozraký, relaxační a beauty koutek pro maminky, ukázky masáží shiatsu, přednáška na téma postava a váha, ukázka líčení a prodej kosmetiky Oriflame, aromaterapie, barevná
typologie, ukázka intuitivních tanců pro jednotlivce i páry. Informace a místenky na 604 315 231.

Pondělí 12. 5.,19. 5., 17.00
Úterý 20. 5. 2008, 16.30

INTERNÍ KONCERTY ZUŠ Praha 3 pracoviště ÚJEZD NAD LESY

Úterý 13. 5. 2008, 19.30

KINO - LOVEC DRAKŮ

USA, 2007, 127 min., drama, od 15 let. Režie: Marc Foerster. Hrají: Khalid Abdalla, Shaun Toub, Atossa Leoni, Homayoun Ershadi. Film
na motivy slavného bestselleru Khaleda Hosseiniho o dvou afghánských chlapcích. Amir je syn bohatého obchodníka, Hassan syn jejich sluhy.
Spojuje je pevné pouto přátelství. Jednoho dne ale Amir Hassana ošklivým způsobem zradí. Celý život pak cítí vinu a snaží se ji odčinit. Šanci ale dostane až po dvaceti letech, kdy už dávno žije v Americe. Přesto se vydává zpátky do Kábulu ovládaného Talibanem
napravit své dávné hříchy.

Středa 14. 4. 2008, 17.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚTÍ Z TVOŘIVÉ DÍLNY TAŤÁNY MACHOLDOVÉ

Srdečně zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědy a ostatní na zahájení výstavy prací žáků Výtvarné dílny Táni Macholdové. K vidění budou tentokrát super obří objekty, loutky, ale i malby a kresby dětí všech věkových kategorií, které tuto Dílničku
navštěvují. Uslyšíte koncert dětských hudebních virtuosů a prohlédnete si vše nové, co jsme za poslední rok vytvořili. Těšíme
se na hezké odpoledne s Vámi.

Čtvrtek 15. 5. 2008, 19.30

KINO - DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM

USA, 2007, komedie, 105 min, titulky, od 15 let. Režie: Wes Anderson. Hrají: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Bill
Murray, Natalie Portman, Anjelica Huston. Indie, vlak, tři bratři a několik pološílených žen. Skvělé herecké výkony, jedinečný humor,
exotická atmosféra, napínavý příběh a bollywoodská stylizace. Komický a zároveň i velmi melancholický pohled na život. Komedie o lásce, rodině, a jaké je to být člověkem na nesprávném místě. I ve svém zatím posledním filmu řeší Anderson vztahy
mezi bratry, jejich přítelkyněmi a vlastně vůbec světem okolo nich.

Pátek 16. 5. 2008, 19.30

KONCERT – TONY ACKERMAN

Americký virtuózní kytarista Tony Ackerman představí fascinující sólový večer na pěti akustických kytarách. V první polovině večera
čerpá ze svých hudebních kořenů v různých amerických stylech - folk, bluegrass, blues a ragtime. V druhé části večera pokračuje
klasickou kytarou, brazilskou bosanovou, a na závěr hraje své originální skladby a improvizace, které jsou inspirovány hudebními
styly z celého světa.
Vstupné: 100 Kč, studenti/důchodci 70 Kč

Neděle 18. 5. 2008, 16.00

KINO - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ

USA, 2007, 87 minut , animovaná rodinná komedie, dabing. Režie: Tim Hill. Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai,
Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave. Neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který si jejich talentu všimne a nechá je natočit desku. Následují koncerty, davy fanoušků a Chipmunkové se čím dál tím víc
pouštějí do různých dobrodružství.
Vstupné: 65 Kč/os.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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KINO - O RODIČÍCH A DĚTECH

ČR, 2007, komedie, 110 minut, přístupný. Režie: Vladimír Michálek. Hrají: Josef Somr, David Novotný, Mariana Kroftová, Luboš
Kostelný, Jiří Lábus. Komedie O rodičích a dětech chce navázat na nejlepší tradice české filmové komedie. Vtipné dialogy, výjimečné
herecké výkony a humor spojující diváky napříč generacemi.

Pondělí 26. 5. 2008, 10.00

DĚTSKÉ DIVADLO – ŽABÁK VALENTÝN

Na motivy německé pohádky Burny Bose. Dramatizace a režie: Marek Bečka a Buchty a loutky. "Kvak, kvak... co se na mě tak
díváte?! Já jsem princ!", prohlásí jednoho dne rozmazlený žabí chlapeček a uteče od maminky a tatínka za princeznou do světa,
kde číhají žabí nepřátelé: hadi, ježci, ale hlavně - čápi… Hraje divadlo Buchty a loutky. Vstupné: 40 Kč/os.

Středa 28. 5. 2008, 17.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ DĚTÍ Z VÝTVARNÉHO
A KERAMICKÉHO KROUŽKU ZŠ JIRNY
Výstava potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 29. 5. 2008, 19.30

KINO - TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ

USA, 2007, thriller, 122 minut, od 15 let. Režie: Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: Javier Bardem, Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Woody
Harrelson, Kelly Macdonald. Kombinace černočerného humoru, chytrého příběhu a mistrovských dialogů řadí thriller Tahle země není
pro starý mezi nejlepší filmy obou bratrů, což potvrzují i čtyři nominace na Zlaté glóby.

Pátek 30. 5. 2008, 19.30

KONCERT – skupina SIX STRINGS a SPREE

V podání skupiny SIX STRINGS uslyšíte rockové a bluesové písně hrané na 2 akustické kytary. SPREE je skupina hard rockového
ražení.

Rezervace a ceny vstupenek
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro
důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
• Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.
Změna programu vyhrazena.

Poděkování dárcům

Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila ze svých
zdrojů Evropská unie.
Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytuje ÚMČ Praha Klánovice.

ÚMČ Praha – Klánovice
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie finančně podpořil projekt technického
rozvoje a modernizace kinosálu v roce 2007.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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