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Klánovická „1“ je opět jednička!
Děkuji touto cestou všem, kteří se přičinili jak o zateplení školních budov tak
i o nápadité ztvárnění fasády budovy č.p. 1
Text a foto Jaroslav Losert
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Slovo starosty

K rekonstrukci komunikací
Vážení občané, v poslední době se objevil nový
pohled v reakci občanů na rekonstrukci komunikací.
Jeho vznik ovlivnilo stavební zaměření úseku ulice
V Pátém, kde jsme se již dříve rozhodli, právě na připomínky občanů, ponechat původní živičný povrch.
Rozhodnutí se opíralo nejen o vaše doporučení či
přání, ale také o fysické vyhodnocení stavu povrchu.
Ten byl odborně shledán jako velmi zachovalý a způsobilý pro další provoz. Tak bylo dojednáno jeho zachování. Podle schválené dokumentace je však třeba
komunikaci vybavit vsakovacími pásy a vybudovat
chodníky (po jedné, či obou stranách). Vsakovací pásy
nemohou být pojezdové a protože vozovka má vypouklý tvar, je třeba založit vsakovací pásy dva.
Problém ulice V Pátém, konkrétně v úseku V Soudním
– Lochenická je dán tím, že stávající vozovka je blízko
kořenových systémů třešňové aleje. Technické řešení
umožňuje zúžení vsakovacích pásů. Jsem si vědom
vašich obav o veřejnou zeleň, ale na druhé straně konstatuji že: - stavbu (včetně ohledání na místě 25.11.t.r)
schválili odborníci jak stavebního úřadu, tak i ochrany
přírody MČ Praha 21; - MČ Praha-Klánovice není investorem stavby; - jakákoliv jiná změna musí projít
řádným schvalovacím řízením; - stavební dozor je zodpovědný investorovi (tím je Odbor městského investora), že finanční prostředky budou použity jen
na určených komunikacích a podle předané dokumentace; - tím má stavební dozor svázány ruce
a proto říká, že je možné pracovat jen v určité oblasti;
- každá takto odvedená stavba musí být zkolaudována
za přítomnosti stavebního úřadu, Dopravního inženýra
Policie ČR a navíc musí splňovat podmínky pro bezpečný pohyb osob se zrakovým postižením. Na závěr
objasnění postupů ještě uvádím – při rekonstrukcích
(i opravách) je nutné postupovat tak, aby byly dodrženy také nivelety (výšky) nejen povrchů vozovek ale
i opravovaných a revidovaných kanalizačních řadů.
Proto je jakákoliv větší změna velice obtížná.

Vzpomínka
V těchto dnech, zcela nenápadně, uplývá pět roků
od slavnostního otevření sportovní haly, která na památku hlavního „hybatele“ nese jméno „Hala starosty
Hanzala“. Pan starosta se ještě stačil zúčastnit jejího
otevření, krutou ironií osudu bylo, že rozloučení s touto
výraznou osobností našeho veřejného života proběhlo
právě v ní. Byl to pan Hanzal, který vytrvalým úsilím,
mnoha konstruktivními jednáními na všech úrovních
(vláda ČR, Magistrát hl. m. Prahy) získal příznivce
svých myšlenek a tím se zasloužil o nebývalý investiční rozvoj Klánovic. Připomeňme si, že každý ideál
má svá úskalí a je třeba jej projednat s vizí cíle v reálném prostředí.
S poděkováním za zamyšlení
Jaroslav Losert

Vážení občané,
máme za sebou referendum, ve kterém se většina
z Vás vyslovila proti využití lesních pozemků k vybudování golfového hřiště, které sice patří pouze do přírody,
ale které, již tady kdysi bylo. Až potud (včetně dosud nerozhodnutého soudního napadnutí), vnímám Vaše vyjádření jako legitimní a demokratické, i když každý
z občanů měl k rozhodnutí své pohnutky. Je proto dobré
poděkovat všem, kteří vážili cestu do klánovické školy
a i těm, kteří nepřišli jen z důvodů jim známým.
Přípravný výbor ve svých prohlášeních presentoval,
že je to akt přímé demokracie, S tím souhlasím. Co však
již nemá s demokracií vůbec nic společného, jsou přímé
osobní ataky na zastupitele či jejich rodinné příslušníky.
Takový přístup byl vytýkán investorovi a tak by jej neměli
používat ani ti, kteří chtějí něco odlišného. O „silně vzrušené“atmosféře mimořádného zasedání MZ 10. 11. t.r. raději nepíši. Dovolím si přidat jen (několik) vzpomínek
ze svého života. V procesu s dr. M. Horákovou byly také
takové bouře, ba se i plivalo. Něco podobného se později
přihodilo i spolupůvodci prvého bezpráví R. Slánskému
a jeho společníkům.
Na počátku padesátých let bylo rozoráno již téměř dohotovené golfové hřiště a vše prohlášeno jako boj proti
buržoasnímu sportu a tvrdou ránu imperialismu. V následných šedesátých letech jsem slýchával, jako člen
„školské komise MNV“, že někdo nebude studovat, protože již jeden ze sourozenců studuje a rodiče např. navštěvují kostel. O takto zmařeném nadání a jeho možnému
významu pro společnost nikdo nepíp´ – vůle „lidu“! Když
se obnovovala činnost místního tenisového oddílu opět
zaznělo: „Klánovická buržoasní smetánka opět zvedá
hlavu, budeme si na ni muset „posvítit“!“ A ještě jedna
maličkost. Kostel tu není jen pro pořádání bohoslužeb, ale
také proto, že jen tam a nikde jinde, může každý z nás
nalézt klid duše a upřímnou zpovědí, lítostí, pokáním se
zbavit následků hříchu. Najít cestu k nápravě. Nebojte se,
člověk zůstane tím, čím je, bez ohledu na systém či
režim, jen se přizpůsobuje možnému životnímu prostředí
(přírodovědci tomu říkají, že vyplňuje nabídnutou existenční niku).
Takže: udělali jsme opravdu, jeden každý z občanů,
něco špatně a kde je asi chyba? Záměr obnovy golfového hřiště je neobvyklý, ale tím se neříká, že nemůže
či nesmí být odborně posouzen a nemůže o něm být
podle platných zákonů tohoto státu rozhodnuto což se
dosud nestalo. Nebylo chybou, že podstatná část času
od minulých komunálních voleb byla věnována pouze
cause golf, zatímco všechny volební programy subjektů
kandidujících do stávajícího zastupitelstva představil
mnohem širší program – rozvoj Klánovic jako celku?
Nebylo chybou, že v tomto případě nepostupovalo Zastupitelstvo (tudíž i já) za stejným cílem svou vlastní legální cestou? Není chybou, že ochránci přírody staví
člověka proti přírodě a naopak? Víme přece, že člověk
je součástí přírody, že z ní vzešel, bez ní se neobejde
a jeho role má být rolí uvážlivého hospodáře, ne fanatika. Vzpomínám na výrok Mahátma Gándhího: „Země
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má dost na uspokojení potřeb všech lidí, nemá však
na uspokojení všech potřeb jednoho chamtivce“.
Zbývá necelý rok do nových komunálních voleb, kdy
se budeme ohlížet po všem co se udělalo či neudělalo
a odevzdáme hlas ve prospěch mandátu některému
z kandidujících. Proto, abychom se mohli rozhodnout
dobře, doporučuji vzít v úvahu citát, připisovaný W. Churchillovi: „Znám dva typy politiků – jedni jednají tak, aby
získali mandát, druzí aby spoluvytvářeli dějiny“. Ty naše
dnešní dějiny jsou velmi chaotické a zejména jejich skutečné motivy zůstávají často zamlžené. S přáním nalezení
adventního klidu
Jaroslav Losert

O čem rozhodlo referendum?
Vážení občané Klánovic,
nejdříve velké poděkování za Váš zájem a účast
na správě věcí veřejných. Poprvé v historii Klánovic jste měli
možnost rozhodnout namísto zastupitelů v místním referendu a téměř dvě třetiny oprávněných osob této možnosti
využily. Výsledek bylo možno vzhledem ke znění položené
otázky očekávat. Kdo by se rozhodl pro variantu ANO, totiž
de facto dával souhlas k výstavbě jakkoliv velkého golfového hřiště kdekoliv v Klánovickém lese. Bianco šeky samozřejmě rozumný člověk, pokud není opravdu podrobně
seznámen se stavem věci, většinou nevystavuje. Jsem přesvědčen, že na takto široce a bez zásadních souvislostí položenou otázku by odpovědělo záporně i klánovické
zastupitelstvo. Otázka byla tedy čistě z politického hlediska
postavena správně a vedla spolehlivě k zamýšlenému výsledku, avšak její právní přípustnost posuzuje v současné
době v rámci řízení o návrhu tří klánovických občanů na vyslovení neplatnosti hlasování v referendu a neplatnosti výsledku referenda Městský soud v Praze.
Odhlédneme-li od této soudní dohry, můžeme si představit dvě modelové situace, za které by výsledek referenda představoval skutečně konečný verdikt v tzv.
golfové kauze:
A. FIKCE: Klánovice jsou vlastníkem dotčených lesních
pozemků. Zastupitelstvo na základě referenda odmítne
udělit investorovi souhlas nutný pro zahájení správních řízení, pozemky mu nepronajme ani neprodá. Záměr
na obnovu golfu tím končí.
REALITA: Vlastníkem dotčených pozemků je Česká republika, právo hospodaření s nimi má státní podnik Lesy
ČR. V květnu 2008 Lesy ČR, s.p. uzavřely s investorem
smlouvu o smlouvě budoucí nájemní v rámci které investorovi udělily souhlas nutný zahájení příslušných správních řízení.
B. FIKCE: Klánovice jsou samostatná obec. Zastupitelstvo změní územní plán obce tak, že dotčené pozemky
nebude možno využít pro výstavbu areálu. Záměr na obnovu golfu tím končí (pravděpodobně s požadavky na náhradu škody).
REALITA: Klánovice jsou nesamostatnou městskou částí
hl. m. Prahy. Zákon jednoznačně stanoví, že o územním
plánu pro celé území města rozhoduje výlučně pražské
městské zastupitelstvo. Klánovický návrh z roku 2005
na zrušení ploch SO2 v lese nebyl tímto zastupitelstvem
za téměř čtyři roky ani projednán, natož odsouhlasen.
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Jelikož ani jedna z uvedených modelových situací
není realitou, může Městská část výsledek referenda prosazovat pouze v zásadě dvěma cestami:
a) již neúspěšně vyzkoušená – návrh na změnu územního plánu hl. m. Prahy, resp. připomínky k návrhu
Konceptu nově pořizovaného územního plánu hl. m.
Prahy. O našem návrhu bude rozhodovat pražské
městské zastupitelstvo.
b) negativním stanoviskem účastníka správních řízení
resp. tzv. procesu EIA. Jako účastník těchto řízení má
MČ samozřejmě rovné, tedy nikoliv nějak privilegované, postavení s jinými účastníky. O našich návrzích,
podnětech a připomínkách budou rozhodovat příslušné správní orgány.
Golfovým rébusem se klánovičtí zastupitelé zabývají již
téměř pět let. Kdo se této záležitosti podrobně a s hlubší
odbornou znalostí věnuje, vidí, že jde v podstatě o složitou šachovou partii. Klánovice v ní hrály prim, dokud měly
na své straně Lesy ČR (LČR), které se de facto v náš prospěch dobrovolně omezily slibem, že bez souhlasu Klánovic investorovi neudělí souhlas ani nepronajmou
předmětné pozemky. Toto byla kardinální vazba celé
kauzy. Klánovice měly takto vlastně faktické „právo veta“,
jako by byly vlastníkem lesních pozemků. Uhlídat tento
postoj LČR bylo prvořadým úkolem klánovického starosty
v tomto volebním období. Bohužel, starostovi ing. Hrabalovi (SZ) se to nepodařilo a v květnu 2008 LČR nejen, že
udělily investorovi souhlas se zahájením správních řízení,
ale dokonce s ním podepsaly již zmiňovanou smlouvu
o smlouvě budoucí nájemní. Z Klánovic, jako doposud
rozhodujícího hráče celé kauzy, se tímto aktem stal z výše
uvedených důvodů jen marginální činitel a o tom, zda tu
golf bude nebo ne, se rozhoduje – ať už se nám to líbí
nebo ne - jinde.
Tento zlom v celé kauze vedl tři nejdéle sloužící klánovické zastupitele k úvahám, jak alespoň preventivně – pro
případ, že by investor uspěl ve správních řízeních - omezit
rozsah uvažovaného hřiště na maximálně devítijamkové
a jeho umístění do co možná nejméně konfliktního prostoru. K tomu by bylo došlo, pokud by pražské zastupitelstvo schválilo náš červnový návrh na omezení ploch SO2
v platném územním plánu z téměř 80 na 55 ha. Z tohoto
důvodu a dále po porovnání významu jednotlivých priorit
ve volebních programech (volební programy nebyly jen
o jediném bodu – zabránit výstavbě golfu) jsem s panem
starostou ing. J. Losertem a kolegou MUDr. J. Brabencem
hlasoval pro návrh na změnu územního plánu. Toto usnesení neznamenalo souhlas Klánovic s konkrétním projektem na výstavbu golfu, jak naši političtí odpůrci a zejména
místní organizace SZ buď záměrně, nebo bez dostatečné
znalosti věci prohlašují. Stejně tak tvrzení, že v pořadu Reportéři ČT vysílaném 29.6.2009 „starosta Ing. Losert a zastupitel MUDr. Brabenec jednoznačně slíbili, že odstoupí
ze svých funkcí, pokud v referendu vyhraje les“ je nepravdivé. Důkaz k tomu můžete najít v záznamu tohoto pořadu
umístěném na webu ČT či na adrese www.youtube.com.
K odstoupení objektivně ani není žádný důvod. I když váha
případného souhlasu/nesouhlasu Klánovic s golfovým projektem v roce 2006 byla diametrálně významnější než
v roce letošním, zastupitelstvo v červnu respektovalo vyhlášené referendum a o této otázce vůbec nehlasovalo.
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Klánovické referendum vedle skvělé účasti veřejnosti
mělo však i svou stinnou stránku. Předcházela mu totiž
také dosti horlivá pomlouvačná kampaň zaměřená i proti
některým zastupitelům a realizovaná především v rámci
již pověstné místní „šuškandy“ zřejmě pod hesly „účel
světí prostředky“ či „v zájmu ochrany lesa je dovoleno
vše“. Kdo za těmito unfair praktikami stojí a komu mají
politicky prospět, není asi těžké odhadnout. Obsah těchto
„zaručených zpráv“ je však ve skutečnosti velmi úsměvný
a plně vystihující odpovědí na ně je staré známé přísloví
„podle sebe soudím tebe“.
Závěrem zbývá jen dodat, že pokud nebude výsledek
referenda či hlasování v referendu shledáno soudem jako
neplatné, je ze zákona bez dalšího úkonu závazné pro
orgány Městské části, které musí negativní stanovisko
v dalším vývoji této kauzy prosazovat.
JUDr. David Dušek, zástupce starosty

Názory zastupitelů

Poděkování zastupitele
Vážení občané Klánovic, velké poděkování Vám všem,
kteří jste přišli v sobotu 7.11.2009 k volebním urnám a vyjádřili jste tak neoddiskutovatelně jednoznačné své stanovisko za záchranu Klánovického lesa. Je to prokazatelně
deklarovaná vůle občanů klánovickým zastupitelům a vyslovuji proto naději, že právě v době, kdy si připomínáme
20. výročí sametové revoluce, vítězství demokracie, nebude
tato vůle občanů pošlapána některými zastupiteli. Vždyť tito
zastupitelé při přejímání svých funkcí slibovali, že své
funkce budou vykonávat na svou čest a svědomí a v zájmu
občanů. Takže při předpokladu, že naši páni zastupitelé nejsou hluší a slepí a mají přeci jen nějaké to svědomí … .
Tento triumf klánovických občanů přijela s námi oslavit do našeho KC Beseda mj. mecenáška umění paní
M. Mládková, socioložka J. Šiklová, místopředsedkyně
SZ K. Jacques, někdejší ministryně pro lidská práva
D. Stehlíková, poslanec pan M. Bursík, pan J. Vyvadil
a další. Z promítacího plátna podpořili nekácení lesa kupříkladu hudebník V. Mišík, herec J. Dušek, sochař J. Rón.
Zatímco v nezkolaudované klubovně FGRP výsledky referenda očekával s předsedou představenstva FGRP panem M. Drbalem J. Křížek, J. Turek, paní M. Bažantová
a už nepřekvapivě i kandidát ODS na eurokomisaře
pan A.Vondra, kterého výsledek nejspíš příliš nepotěšil….
Zážitkem pro mě též bylo, když mi před referendem
jedna starší klánovická občanka v autobusu vykládala, že
jede od svatého Tadeáška, kde se modlila za Klánovický
les. V souvislosti s návštěvníkem klánovického kostelíčku,
s naším zastupitelem panem MUDr. Brabencem, který
horlivě usiluje o vykácení tisíců krásných živých stromů
v Klánovickém lese, a to i ve vyhlášené Natuře 2000, je to
pak smutný paradox. A když si pak v metru na nástěnce
přečtu názor kněze pana Tomáše Halíka, který k otázce
- co chybí naší demokracii po 20-ti letech - zde mj. říká
„chybí schopnost stydět se“, tak je úžasné, že 80% klánovických voličů se rozhodně po dvaceti letech od sametové revoluce stydět nemusí, naopak prokázali, že
mají svou hrdost, která není na prodej.
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Hned na 10.11.2009 bylo k výsledkům referenda svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva naší městské
části. Jeho „průběh“ si natočila Česká televize a „vystoupení“ pánů Duška, Brabence, Loserta, Lukáše a Soukupa bude možné shlédnout v prosincovém pořadu „Nedej se“. Osobně doporučuji uchovat pro další generace.
Mnozí z nás však stále zcela netuší, co vše lze od klánovických golfových gentlemanů očekávat. Takže mnohé
překvapilo, že ani naše výrazné vítězství 8:2 nepovažují
za přesvědčivé, za korektní a podali „Návrh na vyslovení
neplatnosti hlasování v místním referendu“. Vždyť ono je
to přeci příliš lákavé pronajmout si pozemky lesa na 25 let
za roční poplatek 4,-Kč/m2, s možností ho užívat a vykácet.
Vždyť takovýto nájem pak za 10 let činí celých 40,- Kč/m2
(odpovídá hodnotě cca jednoho celého malého piva
na Staromáku), a s předpokládanou nějakou tou opcí
třeba i na 100 let pak činí tento nájem celých 400,-Kč/m2
(slovy čtyřista Kč/m2 za 100 let). A takovéto hospodaření
se státním majetkem lesů, samozřejmě bez jakéhokoliv
výběrového řízení, dvacet let od roku 1989, podporují mj.
i pánové Bém, Vondra, Gandalovič a překabátělí klánovičtí
zastupitelé Dušek, Brabenec, Losert a bohužel i prezentanti klánovické ODS.
Vážení spoluobčané, letošní rok z hlediska záchrany
Klánovického lesa byl mimořádně důležitý. Tlak na kácení
už v letošní zimě ze strany FGRP neuvěřitelně gradoval.
A tomuto kácení se nám podařilo společně zabránit! Je to
ohromný úspěch nás všech! A v příštím roce jsou pak už
volby, zde si jen musíme ohlídat, aby se do zastupitelstva
nedostali občané, kterým jejich předvolební slib vydrží jen
pár měsíců a Klánovický les pak určitě zachráníme. Jsem
o tom pevně přesvědčen. Věřme si, že společně nemůžeme prohrát. Ještě jednou moc a moc Vám všem děkuji
a myslím, že mohu napsat i za Klánovický les.
Za pár dní máme Vánoce, rádi dárky přijímáme, ale jistě i rozdáváme. A letos nás může obzvláště potěšit, že
jsme krásný vánoční dárek dali už 7.11.2009 Klánovickému lesu.
Hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku, hlavně
pevné zdraví.
Ladislav Hrabal, zastupitel, 18.11.2009

Příliš velký spěch…
Zastupitel Ing. Hrabal, CSc. požádal již 12 dní před referendem o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva
s jediným bodem „ veřejné hodnocení výsledku referenda“.
Jelikož jeho žádost podpořili další tři zastupitelé, zasedání
muselo být svoláno nejpozději do 10. listopadu. Žadatel,
bývalý starosta Klánovic, si patrně nevšiml, že zákon dává
každé z osob oprávněných hlasovat v referendu (v Klánovicích jich je 2407) právo podat v desetidenní lhůtě návrh
na vyslovení neplatnosti hlasování nebo výsledku referenda. A co si pan Hrabal určitě nepřál, skutečně byl takový návrh třemi klánovickými občany hned první pracovní den po referendu podán… Zastupitelstvo, jako orgán
veřejné moci, samozřejmě může jednat jen o ověřených
a již právně nezpochybnitelných výsledcích demokratického procesu rozhodování. To platí pro komunální volby
stejně jako pro referendum a žadatel si tento postup měl
již dávno osvojit. Proto zastupitelé odmítli toto mimořádné
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zasedání tím, že nebyl schválen navrhovaný pořad jednání. Žadatel byl nepříjemně překvapen a nesouhlasil.
Do diskuse se zapojila i část přítomné veřejnosti. Nakonec
se zastupitel Hrabal pokusil navrhnout bod o „dojmech zastupitelů z referenda“, když už zatím není možné jednat
o jeho výsledcích, čímž i v napjaté atmosféře vyvolal smích
u části svých kolegů. Na úplný závěr začal deklamovat část
zastupitelského slibu, ovšem vybral si z něho jen to, co se
mu aktuálně hodilo do jeho politického krámu.
Bohužel můžeme již poněkolikáté konstatovat, že zastupitel ing. Hrabal při každém ze zasedání zastupitelstva
po svém odvolání z funkce starosty prokázal nejednu neznalost některého ze základních pravidel upravujících
činnost, rozhodování nebo jednání orgánů městské části
a i způsobem svého jednání a veřejných projevů jen opakovaně potvrzuje, že zastupitelé ho v lednu zbavili starostovské funkce zcela oprávněně. S ohledem na některá
vyjádření – zejména v deníku „Právo“ – lze usuzovat, že
by dotyčný chtěl využít výsledku referenda i k tomu, aby
se pokusil o svůj „comeback“. Je přitom neoddiskutovatelným faktem, který snad nemůže popřít ani ten nejzarytější příznivec místní Strany zelených, že starosta ing.
Losert za 10 měsíců své činnosti dosáhl mnohem více úspěchů než tento jeho předchůdce za téměř trojnásobek
této doby. Klánovice se opět rozvíjejí a návrat neúspěšného není v jejich zájmu. Doufám, že stejného názoru je
výrazná většina mých kolegů v zastupitelstvu.
David Dušek

Klánovické střípky

Výbor pro referendum děkuje
klánovickým voličům
V sobotu 7. listopadu proběhlo v Masarykově základní
škole dlouho očekávané místní referendum o výstavbě
golfového areálu v Klánovickém lese. Děkujeme všem,
kteří přišli projevit svůj názor.
Účast 62,5 % voličů (bezmála 81 % z nich hlasovalo
pro zachování celistvosti lesa) jasně dokazuje, jak je téma
ochrany přírody a veřejného prostoru stále živé a důležité.
Z některých mediálních ohlasů lze dokonce usuzovat, že
klánovické referendum se může dostat i do učebnic politologie. Jak známo, na území České republiky se již mnohokrát uskutečnila referenda, jichž se zúčastnilo méně,
než předepsaných 35 % voličů (naposledy v pražských
Ďáblicích a ve Veselí nad Lužnicí). Obrovský zájem o referendum v Klánovicích řadí naši společnou snahu o přímou demokracii na špičku podobných aktivit.
Zároveň musíme s politováním konstatovat, že ani
drtivý nesouhlas občanů s výstavbou golfového areálu nepřiměl dva klánovické zastupitele (starostu Jaroslava Loserta a zastupitele Jaroslava Brabence) k okamžitému odstoupení z funkcí, přestože o tom už v červnu letošního
roku (v televizním pořadu Reportéři ČT) oba hovořili.
Máme obavu, že právě tento přístup je učebnicovým příkladem, jak podkopávat důvěru občanů v demokracii.
Členové Výboru pro referendum
MUDr. Marie Jágrová, Mgr. Zorka Starčevičová,
Jiří Karban, Jiří Kosan, Ing.Boris Procházka
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Otevřený dopis klánovickým
spoluobčanům
Vážení spoluobčané,
jsem jedním z těch, kteří se rozhodli využít svého zákonného práva napadnout u soudu proběhlé referendum
a pokládám za potřebné Vám sdělit důvody, což tímto činím a děkuji Vám předem za čas, který věnujete čtení následujících řádků, a za zamyšlení nad nimi.
Byl jsem odpůrcem výstavby velkého golfového hřiště
v našem lese. Zabíralo dost velkou část západní části našeho lesa a zasahovalo do míst, kde hřiště nikdy historicky nebylo. Narozdíl od jiných odpůrců jsem začal intenzivně komunikovat s investorem, což vedlo k tomu,
že dnes mám velmi podrobné a hlavně nezprostředkované informace o celém projektu. V momentě rozumné redukce záměru do podoby obnovení části původního hřiště v prostoru podél železniční trati jsem se stal
jeho zastáncem.
Mám ověřeno, že projekt je ekonomicky provozně
udržitelný a investičně rozumně návratný. Nelze na něm
však zbohatnout. To ostatně není a nebylo jeho cílem.
Kdyby byl investor na tomto projektu ekonomicky závislý,
musel by již dávno zkrachovat. Kdyby šlo investorovi
o zbohatnutí, mohl za dobu, co se zde dohaduje s různými
občanskými sdruženími, vybudovat v klidu jinde několik
velkých hřišť a skutečně na nich zbohatnout… V úvahu
nepřichází žádná spekulace s pozemky. Byť jde o původní majetek rodiny Liechtensteinů, v rozsahu 90 ha
darovaný před válkou Golf Clubu Praha, dnes jsou pozemky „díky“ znárodnění státní. Lesní státní pozemky
nelze prodat, nelze na nich ani stavět jakékoliv budovy.
Pro obnovu a provoz golfového hřiště je lze pouze pronajmout. Snad každý chápe, že když někomu něco účelově
pronajme, nemůže na tom nájemce stavět nebo to dokonce rozprodat jako stavební pozemky a tím se obohatit.
Proč to tedy investor dělá? Je opravdu složité uvěřit, že
se mohou najít lidé, kteří chtějí obnovit kus klánovické historie a pomoci tak budoucnosti místa, kde žijí? Já jsem
o tom přesvědčen, ale chápu, že toto přesvědčení je nesdělitelné. Důkazem může být až realizace. Ale jeden příklad
už v Klánovicích máme. Dva místní podnikatelé založili akciovou společnost, která zainvestovala a provozuje nafukovací tenisovou halu. Když s tímto záměrem přišli, z kruhů
blízkých panu Hrabalovi (náhoda?) se šířily zaručené informace, že pánové chtějí zprivatizovat tenisové kurty
za účelem výstavby rodinných domů. Dodnes tam je tenisová hala, nikoliv rodinné domy. Jedním z těchto podnikatelů je JUDr. Křížek, který se angažuje též v golfu. Neprokázal tedy již jednou, že nechce nic privatizovat a že má
zájem něco pro Klánovice udělat? Já si myslím, že ano. A jistě by se mnou souhlasili i místní fotbalisté, které také dlouhodobě podporuje bez jakéhokoliv prospěchu pro sebe.
Jsem přesvědčen, že projekt obnovy 9ti jamek při dodržení odborníky stanovených realizačních a provozních
podmínek Klánovický les neohrozí. Shoduje se na tom
celá řada odborníků, kteří svá stanoviska opírají o důsledné několikaleté odbornými metodami provedené průzkumy zdejší lokality. Bohužel existují i „odborníci“, kteří
píší svá stanoviska od zeleného stolu, bez provedení prů-
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zkumů konkrétní lokality a s cílem zavděčit se zadavateli.
Zřejmě jste slyšeli o tzv. stanovisku Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Už Vám ale nikdo neřekl, že stanovisko bylo přijato od stolu za přítomnosti 12ti členů z 31
členné komise bez jakýchkoliv konkrétních výzkumů
a průzkumů. Ještě týž den byla vydána tisková zpráva,
protože druhý den o věci jednalo naše zastupitelstvo.
Tatáž komise nikdy před tím ani nikdy potom žádné
své stanovisko nezveřejnila v tisku, není k tomu ani
oprávněna. Komise byla tedy zjevně zneužita včetně
jména AV ČR, která se následně od stanoviska distancovala s tím, že nejde o názor AV ČR. To Vám asi také nikdo
neřekl, že?
Takto bych mohl probírat jednu „zaručenou“ informaci
za druhou. Vydalo by to na knihu. Snad ještě jednu informaci byste vědět měli – Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání udělila veřejnoprávní České televizi pokutu
100.000,-Kč za porušení principu objektivnosti a vyváženosti pořadu „Nedej se“ o klánovickém golfu - samozřejmě v neprospěch golfu.
Pokud nechceme mít z Klánovic jen luxusní ubytovnu,
musíme začít skutečně racionálně jednat. Na prvorepublikovém luxusu si pomalu ubíráme tím, že z ekonomických
důvodů oddělujeme části původních velkých pozemků
u našich domů, prodáváme je a zástavbu tak zahušťujeme. Ale s tím se asi nic dělat nedá. Na koupališti
a kempu, které mimochodem představují podstatně větší
dopravní zátěž, než obnovené golfové hřiště, budoucnost
Klánovic nepostavíme. Máme tady nepochybně kvalitní
školu a školku. Je to dobře, ale je to málo. Zástavba polí
na Hornopočernicku nám příliš nepřidá, zejména, pokud
území zůstane mimo náš katastr. Lázně už jsme zabili –
jsou tam rodinné domy. Polikliniku jsme zabili – je v Jirnech.
Funguje navzdory zaručeným zprávám o nereálnosti provozu, šířených v Klánovicích v době, kdy ji dr. Jágr chtěl
zřídit tady. Ano – golfové hřiště může také fungovat kdekoliv jinde. Klánovičtí golfisté si tam bez problémů dojedou.
Ale my ostatní z něho a z přízně jeho návštěvníků
z řad významných osobností nebudeme mít vůbec nic.
A to je to, oč tu běží…
Je dobře, že vedle pánů Lukáše a Turka resp. Soukupa
si vše výše uvedené nakonec uvědomili i pánové Losert,
Brabenec a Dušek a našli odvahu se v zájmu budoucnosti Klánovic vrátit ke stanovisku, které všichni tři
dlouhodobě zastávali v několika předchozích volebních obdobích. Ano – chybu určitě udělali. To když se
v září 2005 nechali v KC Beseda během půl hodiny ukřičet ke schválení návrhu změny územního plánu, aniž to
bylo na programu jednání a aniž k tomu měli jakékoliv podklady. Dnes už svoji chybu pochopili a tvrdě za ni platí neuvěřitelnými urážkami od voličů, kteří se cítí být podvedeni.
Problém je, že tyto voliče ve skutečnosti nepodvedli tito
tři zastupitelé, ale zkušení dezinformátoři a „nezávislá“
média…
Závěrem bych si dovolil připomenout, že Klánovický
les velmi dobře znám a samozřejmě si nepřeji jakékoliv jeho poškození. Bojoval jsem proti výstavbě recyklace
stavební suti u našeho lesa. V letech 1993 a 94 jsem se
společně s panem Kutzendörferem téměř denně brodil
bahnem při dozoru nad výstavbou naší čistírny odpadních
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vod a rybníků, díky čemuž přestaly do našeho lesa
konečně téct nečištěné splašky.
Co z toho všeho pro mne osobně vyplývá? Jsem
hluboce přesvědčen, že značná část těch, kteří šli
7. listopadu 2009 vhodit do urny NE, se stala obětí
dlouhodobé a velmi rafinované manipulace. Jsem přesvědčen, že nevědomky a v dobré víře, že chrání les,
svým hlasem poškodili budoucnost Klánovic, tedy sami
sebe. Proto považuji za svoji povinnost využít neschopnosti Přípravného výboru formulovat správně
otázku a soudní cestou se pokusit zrušit právní závaznost sobotního referenda. Vytvoří se tím prostor pro
ukončení nesmyslné zákopové války a pro racionální jednání. Je nejvyšší čas přestat se na sebe mračit a začít normálně komunikovat.
Petr Šafránek, 11. listopadu 2009

Řešme už konečně důležité
věci!!!
Referendum proběhlo, jedni jsou spokojeni, druzí méně.
Ponechme stranou jeho výsledky, fakt, že o jeho platnosti
bude teprve rozhodovat soud i to, zda někomu pomohlo v jeho
politické kariéře. Berme proběhlé referendum jako naději
na ukončení několikaleté etapy, kdy se v Klánovicích na úřední
i občanské úrovni neřešilo v podstatě nic jiného než golf.
Obraťme konečně svoji pozornost k mnohem důležitějším věcem, které se (na rozdíl od golfu) týkají každého
z nás. Kvůli zaslepenosti bývalého starosty a některých zastupitelů, kteří se od roku 2006 věnovali jen a jen negaci
golfu, jsme totiž promrhali rozhodující čas, kdy bylo možné
„klánovickými“ připomínkami zcela zásadně ovlivnit podobu
plánovaného rozšíření Klánovic (viz studie Klánovice-sever),
kdy se mohla a měla pořádně řešit otázka nádraží (podchod,
parkování), kdy se bez zájmu radnice v rámci hospodářské
činnosti vytěžilo v Klánovickém lese takové množství stromů,
že případné „golfové“ kácení by proti tomu bylo jen kapkou
v moři. A to nemluvím o zkáze způsobené na občanském
soužití a atmosféře v Klánovicích.
Důsledky této trestuhodné laxnosti poneseme bohužel
všichni. Všichni budeme za pár let stát v kolonách na Slavětínské, nezaparkujeme u nádraží, budeme mít problém
s umístěním dětí do školky a do školy. Všichni budeme jen
čekat a koukat, co nám v Klánovicích vyroste za domy, neboť ve stavebních řízeních budeme na vedlejší koleji. Stavitelé „nových Klánovic“ si totiž nebudou pro stavební povolení chodit na náš stavební úřad, nýbrž do Horních
Počernic.
Přestaňme tedy už konečně řešit golf, přestaňme hodnotit jeden druhého podle toho, zda chodí na demonstrace
golfové či protigolfové. Začněme místo toho urychleně a společně řešit opravdu důležité věci. Nejspíš si na tom nikdo
z nás nepostaví vlastní senátní volební kampaň, ale můžeme vyřešit skutečné klánovické problémy. Naše problémy.
Ferdinand Polák, MS ODS Klánovice

Ohlédnutí za referendem
Vracím se ještě k výsledkům referenda o klánovickém
golfu. Výsledek jasně prokázal, že velká většina klánovických
občanů je proti obnově bývalého hřiště. Žiji v Klánovicích již
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přes sedmdesát let, znám skladbu obyvatel naší městské části
a proto si dovolím prohlásit, že nejméně 80ti % odpůrcům nejde o klánovický les, ale hlavními motivy jsou tyto: averze k investorům, averze k některým příznivcům obnovy golfu, averze
ke golfu jako takovému a v mnoha případech nepřejícnost a závist. Nakonec proč ne. Již mnohokrát byla závist oficielně prohlášena za charakteristickou vlastnost českého národa. Škoda,
že závist nejde graficky znázornit. Jistě by zaujímala čelní
místo v našem národním znaku. K tomuto závěru mě motivovaly následující prohlášení, která jsem zaslechl na vlastní uši
během některých protigolfových akcí. Namátkou uvádím některá: „Oni si budou hrát golf a co já z toho budu mít“ – „Tady
se budou stavět paláce a my se na to budeme koukat“ – „Golf
je buržoazní sport zbohatlíků“ „Golfisté ničí přírodu“ a jiné podobné – bylo jich více. Přiznám se, že mě ale zamrazilo, když
jsem si přečetl prohlášení pana Róny, které bylo uveřejněno
v deníku MF DNES dne 9.11. t.r. v článku „Klánovické referendum: Golfu ne“. Zněl takto: „Golfová hřiště jsou pro mě podezřelým prostorem, kde se scházejí podezřelí lidé“. Toto prohlášení mi připomíná únor 1948. Ještě, že tady golfové hřiště
není, to bychom se mohli znovu dočkat traktorů s pluhy. Na klánovický golf jsme chodili s kamarády po válce, kde jsme se pokoušeli trefit do malého míčku. Někteří z nás se to naučili a jeden se stal dokonce misterem republiky. Přiznám se, že ještě
nyní někdy zajdu do příjemného prostředí golfové restaurace
a dám si kávu, někdy i pivo. V době minulé jsem byl často podezřelý, ale to jsem věděl proč. Tentokrát to opravdu nevím, ale
rád se dozvím proč a z čeho.
Ivan Karlin, 11.11.2009

ODS a ekologie
Slovo ekologie nebude dnes v tomto odstavci pouhým
titulkem, který by měl zaujmout. Ekologie a životní prostředí jsou nedílnou součástí nás všech.
Věříme, že snaha o šetrnější způsob našeho života
nezůstane bez povšimnutí a společnými silami dosáhneme stavu,ve kterém se stane ekologické smýšlení
naším životním stylem.
První námět je obsahem následujících řádků.
1 kWh elektrické energie odpovídá v ČR přibližně
27m2 – plochy, která znázorňuje zdroje potřebné
k jejímu vyrobení. 1kWh je 5 hodin sledování televize,
45minut vysávání, 5 hodin práce na PC, proto je třeba
energii neplýtvat, spotřebovávat ji uvážlivě nebo nechat
odpočinout naše elektrospotřebiče alespoň na pár minut,
proto přicházíme s následující akcí:
Chvilka potmě
Předvánoční přípravy vrcholí, v domácnostech voní čerstvě napečené vánoční cukroví, vzduch sálá příjemným
mrazením a ve skříních se hromadí dárky, kterými
chceme obdarovat své blízké. Místní sdružení ODS chce
dát letos přírodě pod stromeček trochu uspořené energie.
A proto Vy všichni, kteří chcete spolu s námi udělat něco
pro přírodu, zastavme se na moment. Odejděme od televizních obrazovek, vypněme trouby a vysavače, zhasněme světla a pojďme na společnou procházku do ulic,
užít si na chvíli voňavého večera a popovídat si nad šálkem horkého čaje. Teplého čaje a vlídného slova se Vám
dostane na níže uvedených místech, stačí si jen přinést
Váš oblíbený hrnek! A pokud je Vám venku zima, zapalte
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si svíčku nebo si zavzpomínejte na dávné „černé hodinky“
v teple Vašeho domova. Pokusme se zastavit nebo alespoň maximálně zpomalit kotouče svých elektroměrů a tím
uspořit energii. Každá minuta se počítá!
Kdy? Třetí adventní neděli 20.12. v 18 hod.
Kde? Na Nepasickém náměstí a na parkovišti u základní
školy.
S přáním příjemných Vánoc
za místní sdružení ODS Lucie Smataníková

Občanské sdružení
Vize Klánovice 2020
5. 11. bylo zaregistrováno občanské sdružení Vize
Klánovice 2020.
Toto sdružení vzniklo především jako reakce na tzv.
studii Klánovice – sever, která byla veřejnosti prezentována v říjnu tohoto roku.
Uvedená studie řeší novou výstavbu na katastrálním
území Klánovic, Šestajovic a Horních Počernic, (občané
se s ní mohou mimo jiné seznámit i v čítárně klánovické
knihovny). Podle předloženého projektu dojde de facto
k propojení uvedených obcí a má vzniknout nová aglomerace čítající cca 15 000 obyvatel. Toto naprosto zásadním
způsobem ovlivní život každého obyvatele Klánovic.
Hlavní problém vidíme v tom, že na takto zásadní změnu
není připravena infrastruktura, zejména dopravní. Už v současné době není nijak snadné dostat se do Prahy autem,
u nádraží ČD se nedá zaparkovat a všechna P+R parkoviště
na Černém Mostě jsou beznadějně plná. S novou dálniční přípojkou hrozí i to, že si přes Klánovice budou zkracovat cestu
všechna auta jedoucí na dálnici či do Prahy. Celkově lze očekávat výrazné zhoršení podmínek pro život v Klánovicích
a okolí a obecně negativní vlivy na životní prostředí.
Cílem občanského sdružení Vize Klánovice 2020 není
bránit rozvoji Klánovic. Cítíme však potřebu vstupovat jako
účastník do stavebních řízení tak, aby další rozvoj Klánovic
nebyl na úkor jejich současných obyvatel a aby negativní dopady rozvoje na stávající obyvatelstvo byly minimalizovány.
Nepovažujeme dosavadní postup místního úřadu
ve věci územního plánu za dostatečně razantní a informovanost občanů o tomto problému je dlouhodobě minimální.
Podali jsme tedy dohromady 10 námitek k předložené
studii Klánovice – sever – s tímto dokumentem se máte
možnost seznámit na webových stránkách KZ+.
Jako občanské sdružení nemáme žádné politické ambice. Jsme společenství lidí, kteří nemají mnoho volného
času k účasti na schůzích, nechceme ani organizovat demonstrace a provolávat líbivá hesla. Jsme však zvyklí
brát své osudy do vlastních rukou a k tomu patří i ochrana
našich domovů před vlivy nekontrolovaného rozvoje.
Pokud i vás oslovují naše obavy, pokud i vy nechcete nechat osudy svých domovů pouze v rukách místního úřadu
a chcete aktivně ovlivňovat podobu místa kde žijeme,
prosím kontaktujte nás.
Naše emailová adresa je: Vize2020@seznam.cz
Za občanské sdružení Vize Klánovice 2020 zakládající členové
Milan Kudyn, Taťjana a František Macholdové,
Martina a Otakar Petráčkovi, Petr Soukup,
Klára a Miroslav Svobodovi, Markéta Šimková
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,,Klánovice - sever" - Studie,
která změní Klánovice

Připomínky občanů (členů ODS)
vznesené ke studii Klánovice-sever

Dne 9. prosince uplyne lhůta, ve které se mohli občané a dotčené orgány vyjádřit asi k nejzásadnější
změně, která ovlivní Klánovice. Ačkoliv ODS mnohokrát
upozorňovala na blížící se termín připomínkového řízení
ke Studii (a nyní ke konceptu územního plánu celé Prahy)
a navrhla svolání mimořádného zastupitelstva, nebyla
tato výzva zastupitelstvem akceptována.
Místní organizace ODS i přes to, že nemá právní subjektivitu, zpracovala zásadní připomínku ke Studii požadující důsledně dodrženou etapizaci jednotlivých kroků
výstavby a připojila podpisy svých členů, jako fyzických
osob. Návrh připomínek byl podán v zákonné lhůtě
a musí být respektován a projednán.
Úplné znění připomínek viz níže:
Pokud nebudeme apelovat na námi zvolené zástupce, aby k územnímu plánu zaujali stanovisko, může
situace v Klánovicích v ne zcela vzdálené budoucnosti
vypadat asi takto:
Magistrát, jako zadavatel Studie nebude chtít žádné
změny podané po uplynutí zákonné lhůty řešit.
Nejprve se budou stavět přístupové cesty k rodinným
domům a napojení k sítím financované Horními Počernicemi, kam katastrálně a právně spadá většina území spojená s výstavbou, noví obyvatelé tohoto území, které je
velmi vzdálené od centra Horních Počernic se ale budou
chtít napojovat na Klánovice, obec sousedící (kanalizace,
vodovod, místní doprava, školy, školky).
Tangenta, která vznikne mezi Horními Počernicemi,
Klánovicemi a Šestajovicemi zatraktivní spojení i pro nemístní obyvatele Slavětínskou ulicí směrem na Říčany,
tedy na D1 a nově stavěný Pražský okruh.
Pokud nebudou včas zajištěny finanční prostředky
na přeložky ke komunikací ( I/12, II/101,III/611), bude
ulice Slavětínská natolik přetížená, že v čase dopravních
špiček na ni nebude možné vjet ( obdoba Starokolínské
v Újezdě nad Lesy). V přilehlých ulicích se potom budou
tvořit dlouhé fronty aut lidí spěchajících na nádraží,
do školek a škol, neboť tito lidé vzhledem k absenci MHD
nemají jinou možnost než dojet právě autem.
2500 nových obyvatel si bude v místě bydliště hledat
lékaře, místo pro děti ve školkách, školách, dětská hřiště,
sportoviště, místo k relaxaci, služby. Nepředpokládejme,
že by jezdili do Horních Počernic, kam územně tato výstavba patří. Toto vše se může stát.
Pokud však známe rizika a problémy, můžeme jim
předejít.
Schválení nového územního plánu - řádně a konstruktivně připomínkovaného, a důsledná kontrola jeho
dodržování je stavem žádoucím. Nechceme docílit jeho
zamítnutí, neboť bychom se tak mohli dostat do podobné
situace jako obec Šestajovice, která již pocítila výstavbu
bez územního plánu.
Pro MS ODS je tato problematika jednou z priorit.
Pracovní skupinu zastřešují pan doc. ing. arch. Jiří Turek,
CSc. a ing. Pavel Šamšula, který pracovní skupinu vede.
S jejím postupem vás budeme seznamovat na stránkách KZ.
Marcela Horáková, Martina Petráčková - MS ODS Klánovice

Opíraje se o ustanovení §43, odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb. O územním plánování a stavebním řádu navrhujeme
následující stanovení podmínky pro využití ploch na katastrálních územích Klánovice, Horní Počernice, Šestajovice (Jirny) zasahujících Městské obvody Prahy 9 Městskou část Praha Klánovice, Praha Horní Počernice
a území mimo hranice Prahy - Šestajovice popsaných
v "Územní studii Klánovice - sever, koncept" a uplatnění
této podmínky jako připomínky k územnímu plánu:
• Doplnit do textové části územního plánu závazné ustanovení časového pořadí změn (etapizaci) v řešeném
území a jeho okolí na nadřazeném komunikačním
systému.
• Před zahájením výstavby v řešeném území: 1) uvést
do provozu přeložku I/12 (budoucí R12) v úseku Běchovice - Újezd nad Lesy, 2) uvést do provozu přeložku II/101 v úseku Jirny Úvaly, 3) uvést do provozu
obchvat (přeložka II/611) Horních Počernic, 4) vybudovat mimoúrovňovou křižovatku Beránka, 5) vybudovat Klánovickou spojku; a to ve výše uvedeném
pořadí.
Zdůvodnění: Kromě extenzivního rozvoje dopravy se neustále zvyšuje atraktivita spojení Šestajovice - Újezd
nad Lesy a to v obou směrech projevující se zvýšením
dopravy na ul. Slavětínská. Je tedy nutné podmínit výstavbu v řešeném území uvedením do provozu přeložky
I/12. Tím dojde ovšem k větší propustnosti stávajícího
průjezdu Újezdem nad Lesy a ještě většímu zatraktivnění
ul. Slavětínská. Proto je nutno trvat i na obchvatu II/101
(součást aglomeračního okruhu) a stejně tak na obchvatu
Horních Počernic (přeložka II/611). Snahou je, aby nárůst
dopravního zatížení (jak ukazují uvedené modely) na ul.
Slavětínské, byl pouze od intenzivního nárůstu počtu obyvatel v řešeném území. Tento nárůst je následně možno
řešit mikrozásahy na území obce (omezení rychlosti, světelné řízení přechodů pro chodce, zpomalovací pásy
apod.).

Hasiči informují
Dne 31.10.2009 v 10.09 byla jednotka SDH Klánovice vyzvána zástupcem Úřadu MČ Praha 21 k odstranění
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stromu, který ohrožoval silniční provoz v ulici Novosibřinské. Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz na místo zásahu.
Na místě zjistila, že likvidace stromu bude bezpečnější provádět z žebříku, a proto si na pomoc povolala kolegy s HZS
Praha – stanice 5, Strašnice. Na místě členové SDH řídili
dopravu a pomocí motorových pil likvidovali strom.
Opakování je matka moudrosti – tímto heslem se členové jednotky řídily i dne 21.11. Pravidelnou sobotní schůzku
věnovaly výcviku požárního útoku v dýchací technice.
Závěrem nutno dodat, že jednotka SDH Klánovice je
připravena kdykoliv pomoci.
Vážení občané, dovolte, abychom jménem Sboru
dobrovolných hasičů Klánovice Vám popřáli klidné
a radostné vánoce a Šťastný nový rok 2010.
SDH Klánovice, foto: Archiv SDH

Velké poděkování patří také ÚMČ v Klánovicích a OÚ
v Šestajovicích za podporu a pochopení důležitosti činnosti Mateřských center. Naše akce také podpořilo Klánovické fórum, další firmy a také někteří rodiče.
Všem ještě jednou velké „díky“.
Příznivcům Mateřských center i ostatním občanům
přeji jménem MC krásné prožití vánočních svátků,
hodně rodinné pohody, radosti a úsměvů na vašich
tvářích. V novém roce přejeme pevné zdraví a vůbec
všechno nej….
Za MC Jitka Dlasková

Zprávičky z Mateřského centra

Ve čtvrtém čísle Času pro Klánovice (ČPK), vydávaném SZ, byl uveřejněn i komentář T. Rudy s výše uvedeným názvem. Jeho autor se tam pokouší, byť jako nečlen
zastupitelstva, ze zprostředkovaných informací a zejména
z dojmů či pocitů druhých konstruovat různé úvahy týkající se některých zastupitelů. Pouští se tak na velmi tenký
led subjektivních představ a spekulací bez dostatečné
znalosti reality, což je nakonec pro řadu textů tohoto občasníku, který rozhodně nemá nijak daleko k metodám
bulvárního tisku, obvyklé. Tento tenký led by se pod ním
v případě soudní žaloby také lehce prolomil… Jeho nařčení vůči mé osobě důrazně odmítám. K jeho článku
jinak považuji za potřebné pouze uvést, že:
1) Ing. Hrabalovi se nepodařilo naplnit očekávání do něj
vkládaná před volbami a byl odvolán v lednu t.r.
z funkce starosty jednoznačně a pouze z důvodu nedostatku odborných a politických schopností ale nakonec i lidských vlastností potřebných k dobrému
výkonu funkce starosty. Nespokojenost s ním mezi zastupiteli narůstala postupně tak, že na začátku tohoto
roku se vyslovilo pro jeho odvolání sedm z celkem devíti členů zastupitelstva.
2) Návrh na změnu územního plánu hl. m. Prahy neznamenal souhlas klánovického zastupitelstva s projektem tzv. malého golfu. Šlo – v návaznosti na změnu
postoje s.p. Lesy ČR a ztrátu rozhodujícího postavení
Klánovic v celé kauze - jen o omezení a koncentraci
ploch SO2 v platném územním plánu pro případ, že
by se investorovi podařilo uspět ve správních řízeních
a zahájil stavební práce.
David Dušek

MC na obou pobočkách se rozjelo na plné obrátky,
kroužky se naplnily dětmi. Zpívají, výtvarničí, učí se anglicky, cvičí, hrají na flétnu atp. Každé úterý a čtvrtek se
v dopoledních hodinách v MC Klánovice scházejí mamky
ve volných hernách, tam může přijít každá maminka,
která projeví zájem o to být se svým děťátkem v kolektivu
dalších dětí a maminek. Informace nyní nově získáte
na www.mcsikulka.webz.cz nebo na tel. 604 315 231.
Nezahálejí ani rodiče. Mamky se každý čtvrtek večer
přicházejí učit Břišní tance a tatínci se také rozhodli udělat něco pro své tělo a po novém roce se budou scházet
na večerní sportovní hodince v tělocvičně.
V MC se toho opravdu hodně děje, každý si najde
pro sebe a pro své dítě něco. Pokračují také přednášky
a besedy na téma výchova, psychologie, zdraví a jiné.
Toto sdružení funguje právě 10 let. Chceme tuto
skutečnost oslavit velkým Rodinným bálem dne 19.12.
v místní tělocvičně.
Chystáme se také opět s dětmi k moři, zbývá již pár
posledních míst. Zájemci se mohou hlásit, ale co nejdříve.
Jedeme tentokrát do Itálie – Caorle v termínu 11.- 20.6.
2010 za velmi příznivou cenu.
Prostě do MC zajděte a uvidíte!
Aktivní maminky, i ty co se jimi stát teprve chtějí, rády
uvítáme na schůzce vždy 1. čtvrtek v měsíci v MC Klánovice od 16-17 hodin.
Během vánočních prázdnin bude také MC uzavřeno
do 3.1.2010.
Pozvánka na přednášku, besedu
Zveme všechny zájemce na přednášku na téma: Změny
v systému sociálního zabezpečení aneb co se nás dotýká. Přijďte se dozvědět zajímavé novinky a popovídat si
nich 10.12. v 11 hodin do MC Klánovice, ul. Ke Znaku.
Přednášet budou právní poradkyně Mgr. Krčová a finanční poradkyně Mgr. Vácová. Přednáška je bezplatná.
Poděkování a přání
Ráda bych poděkovala všem maminkám, které se podílely na chodu mateřských center v Klánovicích i Šestajovicích, vedoucím kroužků a dalším lidem kolem centra,
kteří pomohli s Vítáním občánků v roce 2009, s Jarní burzou, Zimní burzou, Dnem dětí a jiných akcí MC. Věřím, že
i v dalším roce se najdou ochotní lidé dělat něco
pro druhé.

Polemiky

Ad Proč ?

Na co odpovědělo referendum
Ta zásadní odpověď na otázku o referendu je známá.
Občané v demokratickém hlasování výraznou většinou
dali své hlasy pro Klánovický les. Tato jednoznačná odpověď potvrdila, že klánovičtí občané si váží přírody, která
jim vytváří zdravé a jedinečné prostředí a chtějí zachovat
Klánovický les bez obchodních aktivit.
Velkou neznámou před referendem byla účast, neboť
ta rozhodovala o platnosti referenda. To nejisté číslo bylo
dáno dělbou sporu mezi golfem a lesem. Občané mohli
být již tím unavení a ztratit zájem. Rovněž názor, že vše
je již ztracené, neboť peníze a politici, úředníci rozhodli
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o výstavbě golfového hřiště v Klánovickém lese, mohli negativně působit na účast. Zásadní pochybnost o účasti nastala
po odložení voleb, které byly spojeny s referendem.
Zájem o referendum byl skutečně nečekaný a překvapivý. Již po otevření volebních místností přicházeli občané ve velkém počtu. Někdy ve volební místnosti bylo
tolik lidí, že čekali až se uvolní místo, kde si připravovali
volební lístky. Přišly rodiny společně, některé i s malými
dětmi, nebo s kočárky. Zúčastnilo se mnoho mladých lidí,
někteří z nich nedávno splnili věkovou hranici volitelnosti.
Bez povšimnutí by nemělo zůstat i to, že několik starších
občanů požádalo, aby mohli volit doma. Téměř 63% voličů
je překvapivý a nečekaný výsledek, ale zároveň dává důležitou odpověď, že občané chtějí rozhodovat o současnosti i budoucnosti Klánovic.
Často jsme mohli slyšet, nebo si přečíst, že se jedná
pouze o malou skupinku lidí z Blešnovské a Axmanovy
ulice. Byl jsem členem volební komise okrsků č. 2 a měl
v seznamu několik ulic, které jsou vzdáleny od těchto ulic.
Jen tři příklady: Libřická z 37 oprávněných voličů volilo 21,
Ke Znaku 37 – 22, Krovova 85 – 61. Když vezmeme
v úvahu, že z celkového počtu oprávněných voličů, kteří
přišli k referendu, více než 80% nesouhlasí s výstavbou
golfového hřiště, pak jistě bylo hodně občanů i z jiných
částí a ulic, kteří dali své hlasy pro Klánovický les. I na to
byla jednoznačná odpověď v referendu.
Referendum bylo hlavně o golfu a lesu, ale jeho význam byl spojen i s demokracií, tedy s těmi zastupiteli,
kteří neplní svůj volební slib a nerespektují, ignorují voliče, kteří je zvolili. Výsledek referenda je silnou výzvou
aby tito zastupitelé odstoupili. Demokracie je závislá
na čestnosti a zásadovosti a to by si měli uvědomit v souvislosti s 1211 NE, která platí i pro ně.
Vladimír Štuller, 17.11.2009

„Díky za demokracii“
Právě nyní, v době oslav 20 let od sametové revoluce,
si uvědomuji jak je pro mne důležité žít ve svobodném
státě a že jsem nemusel za demokracií odejít do zahraničí.
Svoboda ovšem není zadarmo. Demokratický systém
má řadu pojistek k tomu, aby úřady prostřednictvím svých
zaměstnanců rozhodovali podle předem stanovených
podmínek a pravidel, které tvoří právní řád této země.
Všichni máme možnost svobodně vyjádřit svůj názor
a požadovat dodržování principů demokratického a právního státu, což je obrovská výhoda oproti létům totality.
Snaha ovlivnit, přeskočit, obejít a nebo se vyhnout zdržujícímu demokratickému postupu se někdy může jevit
jako snaha logická a opodstatněná, ale je vždy nebezpečná. Musíme mít na paměti, že právo jednoho končí
tam, kde začíná právo druhého. Takto se dívám i na klánovickou „kauzu“ obnovy golfu.
Ctím názor klánovických občanů vyjádřený v referendu. Nectím ale názor některých zastupitelů, že účel
světí prostředky a že zastupitelstvo může měnit pravidla
během hry.
Stala se chyba. Klánovická zastupitelstva od roku 1991
do roku 2005 podporovala návrat klánovické tradice a chtěla
obnovit zaniklý golfový areál. Nyní máme územní plán,
o který většina klánovické veřejnosti nestojí. Změna uzem-
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ního plánu je možná, ale nebyla a nebude jednoduchá. Tato
změna by měla totiž respektovat práva a ústavou zaručené
svobody všech zúčastněných, včetně práva na podnikání
a ochranu investic. To bylo možná důvodem, proč nebyl magistrátními poslanci Strany Zelených a ani poslanci ČSSD
klánovický návrh na změnu územního plánu nikdy navržen
k projednání. Je totiž snažší slibovat populistická politická
řešení, hledat a útočit na vnější a vnitřní nepřátele, než zvolit těžší cestu a hrát podle pravidel.
Nejsem připraven se v této „kauze“ stát soudcem
z lidu dosazeným politickou stranou. Nechci rozhodovat
věc, o které má být rozhodnuto odborně, věcně a nepoliticky. Nechci tím otevřít možnost, aby opět „stranické
kádry“ v budoucnu rozhodovaly o tom kdo bude v Klánovicích podnikat a kdo ne, kdo smí a nesmí studovat, kolik
si kdo může vydělat atd… Takový systém jsme tu už měli
a nechci ho zpátky.
Přeju si žít ve svobodné demokratické zemi. Přeju si to
i přesto, že to není nejefektinější systém rozhodování.
Někdy mi tento systém svobod není úplně vhod, nelíbí se
mi svoboda slova prezentována osobními útoky, osočováním, nadbytečnými polemikami a ne vždy korektním přístupem. Nemám rád debaty bez konce. Nejsem spokojen
s mnoha dalšími věcmi. Ale ani tak bych nechtěl vrátit časy,
kdy o všem rozhodovaly politické aparáty. Z tohoto pohledu
mám všechny tyto neduhy demokracie rád. Děkuji všem,
kteří pomohli a pomáhají této zemi stát se moderním demokratickým a právním státem. Cesta není u konce, dvacet let svobody je i pro mne závazkem a výzvou.
Ing. Petr Soukup, zastupitel za ODS

Místostarosto, poruš zákon!
Po dlouhé odmlce se v našich schránkách objevilo
další, již čtvrté, číslo zeleného občasníku „Čas pro Klánovice“ (ČPK). Vydavatel – Strana zelených i jeho redakce se zřejmě poučila z naprosto kontraproduktivního
excesu v podobě štvavého a lživými útoky či záští přetékajícího červencového čísla ČPK a zvolili relativně korektnější tón. Až na několik vyjímek. Jednou z nich je
vzkaz na poslední straně podepsaný kolektivně-anonymně „redakce“. V předminulém, onom proslulém červencovém, čísle ČPK, totiž byl jménem Ivan Prokopič
podepsán článek nazvaný „Facka občanům Klánovic“,
kde, vedle jiných excesů, mi byl „vsunut do úst“ vymyšlený a odborně nesprávný výrok. Redakce, tedy patrně
šéfredaktorka slečna mgr. Starčevičová, mi sděluje, že
jméno autora není pseudonym, ale že jde o skutečně žijícího člověka a navíc trvale hlášeného v Klánovicích.
Prý jsem se o tom měl přesvědčit v evidenci obyvatel,
k níž mám na ÚMČ snadný přístup. Vskutku „dobrá rada
nad zlato“. Ona by tak pravděpodobně na mém místě postupovala. Zkrátka jako za starých dob místního sovětu,
nazývaného v naší zemi MNV. Dnes by šlo o hrubé porušení zákona o ochraně osobních údajů. Tuto skutečnost
evidentně „redakce“ ČPK nezná a veřejně navádí jiného,
a to ještě veřejného činitele/úřední osobu k porušení zákona… U klánovických Zelených, i po veřejně známých
lapsech a blamážích jejich jediného zastupitele, nás už
asi nic nepřekvapí.
David Dušek
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ODS a místní referendum
Místní sdružení ODS Klánovice stojí pevně na demokratických principech fungování svobodného
a právního státu. Reflektujeme vyjádřený názor občanů ve zpochybněném a žalobou napadeném referendu. Názorů našich spoluobčanů si vážíme, ale
nemůžeme podlehnout takto vyjádřenému přání našich
sousedů změnou stanoviska k postupu při řešení
změny územního plánu. Schválený územní plán je součástí platného právního rámce naší republiky, který
můžeme měnit pouze v rámci platné legislativy s důrazem na základní demokratické principy a ústavou zaručené svobody.
Pokud dopustíme, aby základní a ústavou dané
právo každého z nás na řádné, věcné a odborné posouzení jakékoliv žádosti, projektu, žaloby či stížnosti
bylo přenecháme politickému establishmentu, opustíme právě v čase 20- ti letého výročí sametové revoluce zásadní snahy o demokratizaci naší společnosti.
Prosíme naše klánovické sousedy o pochopení tohoto našeho stanoviska, které není založeno na nerespektování jejich přání, ale je založeno na sdíleném
přání našich členů (kteří mají neblahé zkušenosti
s perzekucemi a ústrky bývalého totalitního režimu)
žít v demokratickém a právním státě. Odkazy a sny
našich zakládajích členů, bývalých starostů a představitelů společenského, kulturního a spolkového života v Klánovicích o demokratizaci naší společnosti
nesmíme směnit za popularitu tím, že zvolíme lehčí
cestu a odepřeme právo jednomu a tím se zalíbíme
většině.
Ing. Petr Soukup, předseda MS ODS Klánovice

Podle čeho jste hlasovali?
V listopadovém „golfovém“ referendu hlasovalo
1506 klánovických občanů. Většina se vyslovila proti
golfu. Tyto výsledky je třeba respektovat a v tomto
smyslu dle zákonů postupovat. Nicméně kromě známých výsledků by bylo ještě zajímavé vědět, podle
čeho se voliči vlastně rozhodovali. Kolik z těch 1506
hlasujících se rozhodovalo na základě SVÝCH VLASTNÍCH názorů, poznatků a zkušeností a kolik naopak
hlasovalo pouze na základě jednostranných a často
zkreslených informací jedné či druhé strany? Předreferendová „volební“ kampaň (golfistů i antigolfistů) byla
totiž podle mě vedena velmi agresivně a mnohdy nečestně až podpásově. Získat OBJEKTIVNÍ informace
pouze z prohlášení, letáků, demonstrací či webových
stránek jedné či druhé strany bylo zcela nemožné.
Nezbývalo tedy, než se do této části lesa OSOBNĚ vypravit a trochu se zamyslet. Projít si celou trasu potenciálně obnovovaného golfového hřiště, prohlédnout
si osobně ÚZEMÍ, O KTERÉ SE JEDNÁ, zjistit
V JAKÉM JE NYNÍ STAVU a NA VLASTNÍ OČI se přesvědčit, jaké dřeviny mají být vlastně odstraněny – to
mě osobně trvalo necelé čtyři hodiny. Rozhodně stály
za to. Až poté jsem si totiž s čistým svědomím troufl
o celé záležitosti hlasovat. A na základě čeho jste hlasovali vy?
Ferdinand Polák
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Kutura a sport

Babka Ťapka
Říjnová schůzka klubu Clubu 2002 nám představila
paní Annu Johannu Nyklovou, která se sama označuje
přezdívkou z titulku. Paní Nyklová vyprávěla, promítala
a četla ze své knížky Babka Ťapka na kraji světa aneb
Nový Zéland očima české babičky.
Mohu snad říci, že ačkoliv se dle data narození jedná
o starší dámu, její odvahu a elán by jí mohl závidět nejeden
třicátník. Pochází z česko-německé rodiny ze severu Čech
a po většinu života pracovala jako účetní a prodavačka.
V devadesátých letech získala v restituci určitý majetek
a (přestože v té době jí již bylo 72) rozhodla se jeho část
využít k cestě na druhý konec světa. A protože ji již dříve
zlákalo zaznamenávat své zážitky ve formě povídek, rovněž poznatky od protinožců si nenechala jen pro sebe.
Cesta vedla přes Londýn, Singapur a Sydney na oba
ostrovy Nového Zélandu, trvala 88 dnů a stála se vším
všudy okolo 400.000 Kč. Autorka při ní urazila 54 000 km
a nafotila 110 filmů. Z mnoha zajímavých zážitků jen namátkou vyberme třeba paragliding, výpravu do jeskyně
se svítícími červy nebo třeba nadšení nad ukázněností
novozélandských řidičů.
Pro zájemce o další podrobnosti uvádíme odkaz
na webové stránky www.babkatapka.cz. I když jistě ne
každý senior má podmínky k tomu, aby podnikal výpravy
na druhý konec světa, všechny přítomné setkání jistě potěšilo jako důkaz toho, že ani ve vyšším věku člověk nemá
ztrácet chuť na dobrodružství.
Tomáš Ruda

Činnost sportovní komise
v Klánovicích
V roce 2007mi byla nabídnuta dobrovolná funkce
předsedy sportovní komise (SK)bývalým starostou
ing. Hrabalem.Vzal jsem to s chutí pomoci sportu v Klánovicích. Po dvou letech je činnost SK v podstatě pouze
k tomu, aby doporučila rozdělení grantu pro sport,navíc
s částkou stále se zmenšující.
Protože SK je pouze doporučující orgán pro zastupitele, tak jsme v uplynulých letech doporučili několik bodů
a požádali úřad o pomoc a řešení např.:
1/ parkování aut u fotbalového hřiště, situace se táhne
od roku 2000 a stále není řešena.Při zápasech
a hlavně při trénincích dětí tam bývá kolem 50 aut, jejichž řidiči nemají možnost kde zaparkovat.V boční
ulici kdosi prosadil značku zákaz vjezdu a parkování
směrem k lesu je zase ohraničeno značkou zákazu
vjezdu(mimo kynologický klub). A tak rodiče pokud se
chtějí podívat na svého synka jak hraje, musí riskovat,
že dostanou pokutu od městské policie.
2/ výměna části rybníka Na Placinách mezi MČ a st.podnikem České Lesy se též vleče několik let a nebýt aktivity rybáře R. Hladíka a záležitost by se vlekla ještě
dlouho. A přitom klánovičtí rybáři nás reprezentují i na
mistrovství světa.!
3/ řešení bezpečnosti v nové hale kolem ocelového zábradlí táhnoucího se podél prosklené stěny. Už více
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než před rokem bylo dojednáno, že MČ zajistí aspoň
jeho zakrytí molitanem, aby se zabránilo dalším úrazům. K dnešku to stále není a nebýt finanční pomoci
přátel školy, tak není ani dodnes zakryt na druhé
straně betonový mantinel.
4/ dokončení úprav venkovního hřiště u haly a jeho
oplocení, aby míče nelétaly třeba až ke škole.Ani
tento bod není stále řešen, i když pan arch.Hrouda
zdarma zpracoval návrh opatření. Dokonce od sponzora už malá část financí na tyto úpravy byla úřadu
darována.
Možná se ptáte klánovičtí občané, proč o tom píšu
a neřešíme to na úřadě?
Jedním z důvodů je, že nový pan starosta Losert
nemá na mne už několik měsíců čas (mailem jsem se
několikrát pokusil si sjednat schůzku přímo s panem
starostou nebo přes paní Slezákovou. Dodnes zůstávám bez odpovědi. Abych úřadu nekřivdil, jeden dopis
jsem obdržel, mé jmenování do kontrolní skupiny na finanční kontrolu do oddílů, které čerpaly sportovní grant
pro rok 2009. Jinak o naší schůzce nic. Bez mého souhlasu jsem byl jmenován do komise, jejíž činnost by
podle mě měla být v kompetenci MÚ. Odmítnul jsem
toto jmenování jednak z časových důvodů, ale hlavně
pro způsob komunikace úřadu.
Vím,že Klánovicemi teď hýbou jiné problémy, ale to
neznamená ,že letité záležitosti, o kterých jsem napsal
se odsunou a nebudou řešeny.
Za SK Michal Kutzendorfer
Dovolím si připodotknout: souhlasím s výše uvedeným až na několik podrobností: 1) na rybníky jsme nezapomněl, absolvoval jsem již dosti jednání; 2) DZ
v ulici V jehličině zůstalo, podle přání Kynologického
klubu na místě, DK doporučuje jeho změnu; 3) Dopis
jsme si na úřadě nevymysleli, jeho obsah je součástí revizní zprávy, která požaduje aby se na kontrole účastí
na sponzorovaných akcích podíleli členové komisí.
Jaroslav Losert

Stopa v roce 2009
Činnost oddílu Stopa vychází v letošním roce opět
z pravidelné schůzkové činnosti, kdy se s dětmi scházíme vždy v pondělí v 16.30 u školy. Za slušného počasí (bez deště) chodíme do lesa, za nepříznivého
počasí pak do školy. Vedle toho organizujeme pro děti
výlety, letní týdenní tábor a některé další akce jako již
tradiční „les plný zvířátek“ – ekologicky zaměřené odpoledne pro děti z mateřské školy. Dále pořádáme
úklid Klánovického lesa, čištění budek pro ptáky v lese
a jarní čištění lesní studánky.
Z výletů je třeba zmínit především víkendové výpravy.
Letos jsme uspořádali dva a na třetí se chystáme koncem listopadu. Na jaře jsme strávili jeden víkend
ve Svratce – ubytováni jsme byli v základní škole. Děti
zde měly možnost seznámit se s nejvyšší částí Českomoravské vrchoviny - Žďárskými vrchy. Jeden den
jsme zdolali vrchol Devíti skal. Druhý den jsme vyrazili
přes hluboké lesy do Kameniček. Výletu se zúčastnilo
17 dětí.
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Podzimní víkendový výlet jsme nasměrovali do Vlašimi. Ubytování jsme byli ve velmi pěkné ubytovně
ZO ČSOP Vlašim. Děti byly dopředu motivovány na výstup na Blaník a hledání bájných rytířů v čele se
Sv. Václavem. Počasí nám však znemožnilo tento plán
uskutečnit. Místo Velkého Blaníka jsme tedy dobývali
Konopiště a za drobného deště hráli hry v zámeckém
parku. V neděli jsme se prošli krásným zámeckým parkem ve Vlašimi a absolvovali prohlídku záchranné stanice hendikepovaných živočichů. Výletu se zúčastnilo
15 dětí.
Vrcholem naší celoroční činnosti byl letní tábor.
Ten jsme letos uskutečnili ve Vítkovicích v Krkonoších.
Ubytováni jsme byli v chatě SK sport Zbraslav. I přes
nepřízeň počasí jsme s dětmi prochodili centrální část
Krkonoš. Během pobytu nás navštívil ornitolog a děti
měly možnost se prakticky seznámit s odchytem ptáků
za účelem jejich kroužkování a dověděly se mnoho zajímavého o chřástalech. Špatné počasí jsme přežili
za pomoci připravených her a soutěží. Děti provázela
táborem celotáborová hra Osadníci z Vítkovic. Každý
večer čtyři družiny dětí s využitím veškeré možné taktiky
kupovaly za táborové peníze, které získávaly za různé
úkoly, hry a soutěže zaměřené na poznávání přírody
a orientaci v přírodě, pozemky a materiál pro stavbu
osad. Z dalšího programu lze jmenovat například barvení a potisk trik. Každý den měla jedna družina službu,
její povinností byla příprava snídaně, mytí nádobí a příprava stravy na výlety. Na večeře jsme chodili do restaurace. Letošní tábor se jednoznačně zařadil mezi ty
velmi podařené. Tábora se zúčastnilo 20 dětí.
Možná, že si někteří klánovičtí občané všimli, že
na kraji lesa mizí naše dětské sportoviště. Tentokrát to
není způsobeno nájezdy vandalů, ale přestěhováním
hřiště dále do lesa. Na stávajícím místě byly napadeny
stromy škůdci a po jejich vykácení zde bude lesní
zpráva vysazovat nové stromky.
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 Místní části Praha Klánovice, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Ing. Petr Macháč, vedoucí oddílu Stopa
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Naši jubilanti
V prosinci oslaví své narozeniny
naši spoluobčané:

DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA
HASIČI KLÁNOVICE
Velitel JSDH
Stanislav Huser
Zástupce velitele
Bc. Pavel Jaroš
Strojník
Milan Šup
Starosta SDH
Václav Musil
Případně tísňová linka

strana

603 578 405
607 551 670
607 603 814
602 333 860
150 či 112

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
Policie ČR
Městská policie
Hasiči
Zdravotnická záchranná služba
SOS - jednotné evropské číslo tísňového volání

158
156
150
155
112

PORUCHOVÁ VOLÁNÍ:
Elektřina
840 850 860
při ohrožení života
224 919 473
internet
poruchy@pre.cz
Plynárna
1239
Vodárna
840 111 112
Veřejné osvětlení, dopravní signalizace, veřejné hodiny:
telefon
800 101 109
internet
www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html

Hudební letňanské amatérské
divadlo se představí v Horních
Počernicích
Divadlo HLAD již tradičně v čase vánočním uvádí svou
hru Parybovka aneb Ryba, jak ho neznáme. Jde o zpracování České mše vánoční J. J. Ryby, kterou kolektiv divadla upravil pro jevištní provedení. Původní Rybova
hudba je doplněna hranými scénami zdůrazňujícími lidový
příběh, který i mnohým znalcům této mše zatím zůstával
skryt. Celé pojetí stojí na hranici (ne)tradičních českých
Vánoc. Vánoční hru máte možnost zhlédnout v divadle
v Horních Počernicích v sobotu 12. prosince od 19:30,
předprodej vstupenek v pokladně divadla. Více informací
na www.divadlohlad.cz

Paroubek Jaroslav
Pour Vítězslav
Bervid Václav
Zikmundová Taťána
Pytlíková Štěpánka
Němcová Vlasta
Blahopřejeme!!!

CHVILKA POTMĚ
Nadělme přírodě k Vánocům trochu ušetřené energie!
Zkusme zastavit nebo maximálně zpomalit koutouče
našich elektroměrů. Vypněme veškeré možné elektrospotřebiče a užijme si černé hodinky či podvečerní procházky a ušetřeme tak energii. Přijďte si s námi popovídat
na Nepasické náměstí či parkoviště u základní školy, kde
Vás pohostíme teplým nápojem.
Poslední adventní neděli

20. 12. 2009 v 18 hod
Každá minuta se počítá!
Místní sdružení ODS
Svaz tělesně postižených pořádá
za přispění ÚMČ Klánovice
a Nadace pro obnovu a rozvoj Michala Voráčka

ADVENTNÍ ODPOLEDNE
dne 12.12. 2009 ve 14.00 hod
v tělocvičně Beseda.

Program:
Vystoupení souboru Claireton Chorale
Vystoupení mládeže dětského domova Klánovice
Soutěže
Bohatá tombola
Občerstvení
Všechny Vás srdečně zveme.
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Nevíte, co dál a potřebujete
pomoc či podporu?
Poradenský servis PORSE nabízí služby všem, kteří
se ocitli v takové situaci, ve které nevědí, co dělat. Ať jste
mladistvý, rodič, senior, dítě či se problém vztahuje
k Vašim přátelům, blízkým, můžete k nám přijít. Pomůžeme a poradíme Vám s Vaším trápením, které se týká
vztahových potíží, nesnází v práci či s prací, s ujasněním
si směru svého budoucího povolání, s bydlením, s právním problémem (občanským, rodinným, pracovním, trestním, v této situaci hledíme na to, zda si nemůžete dovolit
placeného poradce) vymyslíme, jakou finanční pomoc
můžete v nepříznivé situaci získat od státu či jak zvládnout Vaše finanční potíže, jaký druh rodičovské si zvolit,
s rozvojem vlastní osobnosti aj.
Poradenský servis své služby nabízí bezplatně
a i anonymně. V situaci, která není lehká, je důležitá odborná pomoc, která situaci zlepší či stabilizuje. Proto neváhejte a přijďte k nám. Za zeptání nic nedáte.
Příkladem může být paní, která nás navštívila se sousedským problém - kouř od sousedů ji znepříjemňoval
život a jak se s nimi má domluvit. Či paní, která se přišla
poradit se svými dluhy a co nyní může a má dělat. V obou
případech jsme vždy pomohli se v situaci zorientovat, zjistit, zda situace nezasahuje do právního problému a společně jsme vymysleli, jak dále postupovat. Chodí k nám
i lidé, kteří potřebují pomoci sepsat životopis, úřední dopisy či pomoci v jednání s úřady.
Poradenský servis můžete navštívit vždy v pondělí
14.00 – 17.00 hod. a v úterý 14.30 - 16.30 hod. v prostorech běchovické školy, nebo ve středu 11.00 15.00 hod. na adrese Středisko osobní hygieny, Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy.
Své dotazy můžete konzultovat i na tel. č. 733 765
615 pro dotazy pouze ve středu, na tel. č. 739 491 633
pro dotazy v ostatní dny nebo mailem na adrese
porse@neposeda.org. Před navštívením servisu se telefonicky či osobně objednejte. Možné je individuální setkání v jinou než pevně stanovenou dobu.

Od 12. 12. 2009 ČD mění vlakový
jízdní řád tak, že vlaky směr Praha
budou odjíždět o 7 minut dříve.
Nový interval h.25 min; h.55 min.

UPOZORNĚNÍ VE VĚCI
KANALIZAČNÍCH ČERPADEL
Vyzýváme občany, kteří dosud nově neupravili původní bezúplatný smluvní vztah – výpůjční / nájemní
smlouvu k čerpadlu tlakové. kanalizace, aby tak učinili
do konce r. 2009. Nadále bude Městskou částí Praha Klánovice požadována v těchto případech a ve smyslu
ustanovení § 671 Občanského zákoníku úhrada nájemného v obvyklé výši 500,- Kč/měsíc
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Ze života klánovického dětského
sboru Claireton Chorale

text i foto Jaroslav Losert
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Hledáte bydlení?

Nabízíte zajímavou službu?

Rádi byste něco prodali?

INZERUJTE
v Klánovickém zpravodaji!

Tel.: 281 960 216

Placená inzerce
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PRODÁM ŠTĚŇĚ DALMATINA
hnědě tečkovanou fenku s PP po výborných rodičích.
Vhodná na chov, výstavy i jako další člen rodiny.
V době odběru ( po 20. 12. 2009) bude odčervená,
očkovaná, čipovaná a bude mít audiometrické
vyšetření sluchu. Štěně i matku možno vidět
v Klánovicích. Fotky a více info na www.ixobrychus.cz
nebo na tel.č. 723 976 617 (M.Bukáčková).

HOMEOPATIE Jarmila Kalašová
Tel.: 724 115 831, e-mail: jarmila.kalasova@seznam.cz
HOMEOPATICKÁ PORADNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Šestajovice, Husova 66 (ve wellnes studiu DANIELA)
Poradna otevřena v pondělí a středu od 13 – 17 hod.
Objednání telefonem, e-mailem nebo na recepci studia

SOUKROMÁ LOGOPEDICKÁ AMBULANCE
Lovčická 322, Praha 9 - Klánovice
(V prostorách Soukromé mateřské školy Smíškov)
MGR. ROMANA OUBRECHTOVÁ
TEL.: 777 302 239
E-MAIL: OUBRECHTOVA@SEZNAM.CZ
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Kadeřník ROMAN
děkuje všem svým zákaznicím, které ho navštěvují již
více než 15 let a také pro Vás otevírá nový kadeřnický
salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy (Praha - východ)

Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00
Tel. 604 589 584,
321 672 661
www.sefl-hairstyle.com,
r.sefl@post.cz
- stříhání vlasů
- kreativní střih
- melírování
- barvení vlasů
- opalování vlasů
- trvalá do tvaru
- spirálovitá trvalá
- zpevňování vlasů
- techniky zahušťování vlasů
- typologie vlasů a pokožky
- svatební úcesy
- poradenství
- školení kadeřníků pro práci v zahraničí
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Prodám štěňátka
Velkého švýcarského
salašnického psa
- 7 pejsků a 3 fenky.
Více na www.foxkingdom.xf.cz
tel: 606 75 88 49 (Šestajovice)

K PRONÁJMU BYT
3+kk cca 78 m2 (částečně zařízený)
Balkon, sklep, dle potřeby garáž
Byt se nachází v 1. patře ve vile
v ul. Slavětínská č.p. 460 v Klánovicích
Kontakty: tel. 728 675 575, tel. 606 260 141

KONTEJNERY KRÁL
su ť • o d p a d • p í se k • š t ě r k • z e m i n a • k ů r a
př e v oz s t r oj ů • t e r é nn í ú pr a v y • n ak lad ač

KONZULTACE ZDARMA
Pracuji s kosmetikou: Selective, Loreal, Wella, Redken

Englisch Speaking

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

602 260 264
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Gynekologická ambulance v Úvalech.
Vážení občané,
chtěl bych Vám nabídnout služby gynekologické ambulance v prostorách Zdravotního střediska Úvaly, na adrese Pražská
1144. Ambulance je vybavena ultrazvukovým přístrojem, urodynamickým přístrojem pomocí něhož můžeme diagnostikovat příčinu úniku moče u žen a následně stanovit léčbu. Současně máme návaznost na klinické gynekologicko – porodnické pracoviště, kde můžeme v případě zájmu pacientek provádět operační gynekologické výkony.
V rámci zkvalitnění péče o těhotné pacientky provádíme prenatální ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad
plodu (I.,II.,III. ultrazvukový screening) včetně prenatální echokardiografie - ultrazvukové vyšetření srdce plodu na záchyt
srdeční vývojové vady. V ambulanci máme kardiotokografický přístroj k snímání srdeční činnosti plodu a k měření děložní
aktivity. Vzhledem k přístrojovému vybavení a rozsahu poskytovaných služeb těhotným pacientkám, může celá prenatální
péče od prvního diagnostikování těhotenství až do termínu porodu probíhat v naší ambulanci. Nabízíme také možnost vedení porodu lékařem ambulance.

Ordinační hodiny ambulance jsou:
Pondělí: 08.00 – 11.30 hod., 12.30 - 18.00 hod.
(od 15.00 hod. do 18.00 hod. pouze pro objednané pacientky)
Úterý: 07.30 – 11.30 hod., 12.30 - 15.00 hod.
Středa: 07.30 – 11.30 hod., 12.30 - 15.00 hod.
Čtvrtek : 08.00 – 11.30 hod., 12.30 - 18.00 hod.
Pátek: 07.30 – 12.00 hod.
Příjímáme nové pacientky. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.
V případě Vašeho zájmu se můžete objednat na tel. čísle: 281 981 801, nebo 777 347 486. Těšíme se na Vaši návštěvu.
MUDr.Mário Šmehil
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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 PROSINEC 2009
Úterý
1.12.2009,
19.30
KINO – PROTEKTOR
ČR, 2009, drama,100 min,od 12 let, režie: Marek Najbrt, hrají: Marek Daniel, Jana Plodková, Klára Melíšková, Tomáš Měcháček, Sandra Nováková, Rišo Stanke,
Jan Budař. Reportér Emil a herečka Hana jsou manželé. Píše se rok 1938.Německá okupace a začátek války obrátí jejich životy naruby. Hana je konfrontována se svým
židovským původem a Emil využije šanci zachránit a zároveň ovládnout Hanin život.
Středa
2.12.2009,
18.00
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY - JINDŘICH ULRICH - OBRÁZKY
Akademický malíř Jindřich Ulrich je známým miniaturistou, který se soustřeďuje na zobrazení tereziánsko-josefínského a rudolfínského období. Na miniaturních
olejích tak budete mít možnost spatřit portréty historických osobností - filozofy, encyklopedisty, antikváře, alchymisty, vojáky a také hudebníky. Výstava je další z řady
výstav přátel Hedviky Vilgusové, potrvá do konce měsíce a je prodejní. Tématicky jsme zařadili doprovodnou prodejní výstavu Betlémů. Srdečně vás zveme.
Čtvrtek
3.12.2009,
19.30
KINO – 35 PANÁKŮ RUMU
Francie / Německo, 2008,100 min, drama, od 12 let, režie: Claire Denisová. Hrají: Grégoire Colin, Alex Descas, Mati Diopová, Nicole Dogueová. Příběh otce a dcery,
na který se nezapomíná. Lionel žije se svou dcerou, kterou po smrti ženy sám vychoval. Zůstali jeden pro druhého, ale Joséphine dospívá a bude chtít žít i svůj vlastní
život. Čas běží a Lionel si začíná uvědomovat, že přichází změna, která může znamenat i jejich rozloučení. 44.MFF Karlovy Vary
Pátek
4.12.2009,
11.00
DĚTSKÉ DIVADLO – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A JEŠTĚ ŠIRŠÍ
Tři vtipné pohádkové příběhy provázené písničkami v podání Maxim Turbulenc. Vstupné: 40,-Kč/os.
Sobota
5.12.2009,
od 16.30
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Jako každý rok i letos přijde Mikuláš do KC Beseda. V parku KCB bude pro vás a vaše ratolesti přichystaný Betlém i s ovečkami a letos poprvé i vánoční perníčky a perníkové
chaloupky od šikovné paní perníkářky, vánoční dekorace a adventní věnce. V sále KCB seděti mohou těšit na setkání s Mikulášem, čertem i anděly. Dárečky pro své ratolesti
vezměte jako již tradičně s sebou i se seznamem zásluh i prohřešků, jako nápovědu Mikulášovi. Začátek je v 16.30, ale Mikuláš počká s dárky i na později příchozí.
Pondělí

7.12.2009,

17.00

INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.

Úterý
8.12.2009,
19.30
KINO – MILOŠ FORMAN:CO TĚ NEZABIJE…
ČR, 2009, drama, 105 min, od 12 let, režie: Miloslav ŠMÍDMAJER, hrají: Miloš FORMAN a jeho přátelé. Život oscarového režiséra zachycený v novém celovečerním
dokumentu. Miloš Forman zde poprvé otevřeně hovoří o svém soukromí a filmové kariéře. Film o snech, plánech a o umění vyprávět příběhy filmem.
Středa

9.12.2009,

18.00

INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.

Čtvrtek
10.12.2009,
19.30
KINO – WHISKY S VODKOU
Německo,2009, 104 minut , komedie, od 12 let, režie: Andreas Dresen. Hrají: Henry Hubchen, Corinna Harfouch, Sylvester Groth, Markus Hering, Valeri Tscheplanowa.
Miláček publika herec Otto, který má za sebou třicet let profesionální kariéry, realizuje svůj další film a hned první natáčecí den se opije. Režisér povolá místního herce,
aby se stal náhradníkem nespolehlivého Otty. Ukáže se, že neznámý herec je zatraceně dobrý...
Pátek
11.12.2009,
18.00
SVAŘÁČEK
Hudebně zábavný pořad pro děti, mládež a rodiče od 0 do 99 let: veselé básničky, hádanky, vtipy, písničky, horory, soutěže + překvapení. Fialová srnka pila asfalt
z hrnka! Pásla jahody, zakopla o schody! Skákal Klaus přes Bauhaus! Možná přijde i strýček Jedlička... Po skončení volný program pro dospělé: Diskotéka pro starší
a pokročilé, Quiz Night Show etc. Uvádějí Jan a Alena Nejedlých
Sobota 12.12.2009, 14.00 – 17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
Vánoční všehochuť – přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a vyrobit dárek nebo maličkost pro radost či na výzdobu – drobnosti drátované, z pediku, hvězdičky z korálků,
kdo si co vybere. Cena od 50,-Kč (dle použitého materiálu). Lektorka Andrea Janotová, přihlášky na tel. 720569245 nebo na email: andreajan@seznam.cz.
Sobota
12.12.2009,
16.00
KINO –VZHŮRU DO OBLAK
USA, 2009, animovaný, rodinný, 96 minut, dabing, režie: Pete Docter, Bob Peterson. Příběh o 78 letém prodejci balónků, který si splní celoživotní sen a vydá se spolu
s osmiletým průzkumníkem na návštěvu exotických míst. Vstupné: 65,-Kč
Neděle
13.12.2009,
18.00
ADVENTNÍ KONCERT – PŘEDVÁNOČNÍ HUDEBNÍ ZASTAVENÍ
Přijďte strávit chvíle klidu a pohody při koncertu, na kterém zazní vánoční písně a koledy v podání Jana Kvapila – housle, Karla Hutha – violoncello, Zbyňky Šolcové
– harfa, Věrky Müllerové – klavír, Aleny Nejedlé a Evy Brabencové – zpěv. Vstupné: 70,-Kč
Pondělí
14.12.2009, 10.00
DĚTSKÉ DIVADLO – BETLÉM
Vánoční představení plné známých koled. Před zraky dětí se staví lidový Betlém, který je postupně zaplňován plošnými loutkami. Každá postava přichází na scénu s vlastním
hudebním doprovodem a zaujímá své místo. Nad vším se vznáší anděl, který je nejen zvěstovatel radostné události, ale i průvodcem celé hry. Hraje divadlo ŠUS. Vstupné: 45,-Kč/os
Čtvrtek
17.12.2009, 19.30
KINO – JAN KLUSÁK - AXIS TEMPORUM
ČR 2009, dokument, 57 min., režie: Dan Krameš. Filmová báseň o životě v souřadnicích hudby. Černobílý dokument zastihuje skladatele Jana Klusáka v ose času (axis
temporum) mezi 70. a 75. rokem života s nesmírnou vitalitou, šarmem a vtipem. Jan komponuje a sleduje zrod stěžejní skladby tohoto období v nastudování Petra
Altrichtera, pouští nás do svého dětství, které ožívá ve fotografiích jeho milovaného tatínka, který zahynul v Osvětimi, neotřele charakterizuje svá různá šťastná i těžká
období, kdy nesměl být hrán. V osudu Jana Klusáka jsou hluboce zakódovány tragické momenty dějin 20. století. Vše prostupuje jeho hudba - hudba jako životní postoj.
Neděle
20.12.2009, 16.00
VÁNOČNÍ HRA – DLOUHO OČEKÁVANÝ KRÁL
Vánoční hra autorky Petry Macháčkové s písničkami o sedmi obrazech, ve které si připomeneme očekávání lidí na příchod někoho, kdo bude jejich zachráncem.
Putování začneme v době, kdy byl izraelský národ v egyptském zajetí a skončíme narozením Ježíše v Betlémě. Hru si připravilo 48 dětí, které chodí na náboženství
do ZŠ v Klánovicích a na faru v Kolodějích. Vstupné: dobrovolné
Od 5.12.2009

BETLÉM S OVEČKAMI V PARKU KCB

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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