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Editorial

Otevřený dopis
Vážený pane starosto,
dovolte mi prosím obrátit se na Vás krátkým dopisem,
který považuji za tzv. otevřený. Jakkoliv přednostně
preferuji formu konkrétního dialogu, v tomto případě volím
raději klasické písmo ke svému sdělení.
Po absolvování větší části doby vyhrazené zasedání
zastupitelstva Klánovic v loňském roce 2009, které se konalo v kinosále KC Beseda, jsem nabyl přesvědčení, že
jsou jisté situace v každodenním životě, kdy by se člověk
měl umět zastavit, zamyslet a vyjádřit svůj svobodný
názor. Tento okamžik v mém případě nastal ve chvíli, kdy
jistý pan zastupitel veřejným způsobem deklaroval svým
vlastním návrhem záměr na zahájení administrativního
procesu, jehož cílem je odvolání osoby tajemníka klánovického úřadu. Jistě, při prvním – čistě administrativním pohledu je tento krok poměrně častým a značně používaným nástrojem v pracovně-právní praxi. Nechci zde ale
hodnotit tento mechanismus a jeho detaily. Příčinou mého
dopisu Vám je totiž úplně jiný aspekt dané věci. Je to čistě
lidský a osobní názor na elementární lidskou slušnost, důstojnost a mravní zásadu, která se bohužel v současném
světě velmi těžko nalézá a ještě hůře prosazuje. Vlastní
výchovou a postupným vnímáním světa jsem přijal za své
jisté vzorce jednání a postojů, které především v externí
rovině považuji za výsostně nedotknutelné. Jednou
z techto zásad je např. dle mého názoru absolutní nepřijatelnost jakékoliv formy jednání ve stylu „o nás bez nás“.
Zjm. v případě, kdy se „jedná“ o někom bytostně konkrétním – o člověku, o jednom z nás! Skutečně jsem nepředpokládal, že se v roce 2009, navíc v roce 20ti letého
jubilea svobody a demokracie v této zemi, ještě mohu setkat s tak neuvěřitelnou věcí. Ještě navíc na veřejném zasedání volených zástupců svobodných občanů! Je to
vůbec možné, že se nikdo neozval – to opravdu nikomu
nevadí? Pokud ano, tak je tato společnost zřejmě stále
silně nezdravá – přinejmenším v projevech některých jedinců. A ostatní (většina) bohužel mlčí…….?!
Já ale mlčet nechci, a proto Vás, pane starosto,
žádám s mojí plnou podporou:
- odmítněte veřejně tuto formu „jednání“ o nás bez nás
- odmítněte veřejně jakoukoliv další diskusi na toto téma
- potvrďte veřejně elementární lidské právo rozhodovat
sám o sobě samém
- potvrďte veřejně elementární zásady slušného mezilidského chování, spravedlnosti a vzájemné úcty
- odmítněte veřejně jakoukoliv formu populistického nátlaku a pseudopolitických hrátek s konkrétními lidmi
a jejich osudy
- nenechte si osobně vzít pracovité a profesionální lidi,
za kterými je kus práce opravdu vidět
Je to můj osobní názor a má osobní žádost k Vám.
Nevěřím totiž lidem, kteří myslí vše „tak upřímně“
a „vůbec neosobně“, a přitom jednají tak, jak jednají.
Předem Vám děkuji za Vaší pozornost a Váš čas.
S pozdravem
Petr Beneš, a.t., stavební technik
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Pozdrav do nebe
Vážený a ctěný pane Oldřichu Hanzale, je to již 5 let, co
táhneme pozemskou káru dál bez Tebe. Na hrbolaté a krkolomné cestě se nám dosti porouchala. Mohl bys nám, prosím, poslat náhradní součástku z nebeského Ráje? - Moc
a moc bychom ji potřebovali. Snad se nám ji ještě s p o l e č n ě
podaří spravit. Věřím, že nám ochotně pomůžeš.
Stále vzpomínáme
Ivana Papežová

Poděkování
Přelom do nového roku pro nás byl provázen dvěmi smutnými událostmi. Rád bych poděkoval za krásné a podnětné
chvíle rozmluv a vzpomínání o Klánovicích paní Eugenii
Plochové a rodině pana Aloise Hejticha, která o zesnulou pečovala, a tím jí umožnila dožít se v neuvěřitelné kondici vysokého věku. Druhé poděkování pak míří již jen vzhůru.
Po houževnatém boji s nemocí nás opustila paní Libuše
Pavlíčková. Byla opravdu milou a neuvěřitelně obětavou duší
našeho úřadu. Nikdy neváhala pomoci a protože vlastně bydlela „na úřadě“, pomáhala každému i na úkor svého volného
času ba i odpočinku. Obě dámy nám tu budou chybět a budeme na ně s vděčností vzpomínat. Paní Pavlíčkové jsem
osobně zavázán zvláště za pomoc a pozornost, kterou mi věnovala, když jsem v roce 2005/2006 poněkud ochořel.
Jaroslav Losert

Klánovické referendum a pokusy
o jeho soudní „zneplatnění“
Dne 7.11.2009 se konalo v naší městské části místní referendum o otázce: „Souhlasíte s výstavbou golfového areálu
na pozemcích, které jsou v současné době lesními pozemky
v katastrálním území Klánovice?“ Referendum skončilo jednoznačným vítězstvím odpůrců výstavby golfového areálu
na úkor Klánovického lesa. Účastnilo se ho 62% oprávněných osob, z nichž 81% odpovědělo na položenou otázku
záporně a 19 % kladně. Míra účasti i většina, s jakou bylo
v referendu rozhodnuto, je v dosavadních českých poměrech
mimořádná. A svědčí nejen o vyspělosti a životaschopnosti
občanské společnosti v Klánovicích, ale též o zjevné iracionalitě projektu, který vyhlášení referenda podnítil.
Avšak hned o dva dny později, 9.11.2009, podali tři klánovičtí občané obsahově shodné návrhy k Městskému soudu
v Praze, ve kterých napadli platnost konání klánovického referenda i rozhodnutí, které v něm bylo přijato. Hlavní argument, který ve svých návrzích uplatnili, vychází z právního
názoru, že platný zákon o místním referendu vůbec nepřipouští konání místních referend toho typu, které se v Klánovicích konalo, ať by byla jeho otázka formulována jakkoli.
Tento názor totiž vyslovil v roce 2006 druhý senát Ústavního
soudu v jednom usnesení, ve kterém v obdobné věci posuzoval platnost konání místního referenda v jedné jihočeské
obci o otázce, zda občané této obce souhlasí s umístěním
skladu vyhořelého jaderného paliva na svém území. A protože v roce 2006 druhý senát Ústavního soudu rozhodl, že taková referenda jsou nepřípustná, opřeli se o něj nyní naši tři
klánovičtí spoluobčané ve své snaze o soudní „zneplatnění“ klánovického referenda.
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O co vlastně v této právní rozepři jde?
V řeči právních pojmů bylo klánovické referendum tzv.
konzultativní, nikoli ratifikační. V ratifikačním referendu se
přímo rozhoduje o věci, o které je obec (či městská část)
podle zákona příslušná ve své samostatné působnosti závazně rozhodnout. V konzultativním referendu se rozhoduje
o přijetí stanoviska obce (městské části) k věci, o které obec
(městská část) sice nemůže ve své samostatné působnosti
závazně rozhodnout, ale ke které se může vyjádřit jako dotčený subjekt, např. jako účastník územního řízení či jako dotčená obec (městská část) v procesu projednávání
a schvalování územního plánu. Rozhodnutí v konzultativním
místním referendu není přirozeně závazné pro orgán, který
je podle zákona příslušný vydat rozhodnutí v dané věci, typicky pro stavební úřad či zastupitelstvo hl. m. Prahy. Je však
závazné pro orgány dotčené obce (městské části) v tom
směru, že při všech řízeních a jednáních, ve kterých má
daná obec (městská část) právo se k dané věci vyjádřit, musí
odpovídající (kladné nebo záporné) stanovisko uplatňovat
a prosazovat. A v návaznosti na to pak orgán, který je příslušný vydat rozhodnutí v dané věci, se musí se stanoviskem dotčené obce (městské části) zabývat a přesvědčivě se
s ním vypořádat v odůvodnění svého rozhodnutí.
Druhý senát Ústavního soudu ve zmíněném usnesení
z roku 2006 dospěl k názoru, že platný zákon o místním referendu vůbec nepřipouští konzultativní místní referenda
a připouští jen ratifikační místní referenda. To by ovšem mělo
doslova převratné důsledky, protože většina místních referend, která se dosud v České republice konala, byla právě
konzultativní.
Uvedený právní názor má ovšem několik podstatných
nedostatků, které ve svém vyjádření ze dne 18.11.2009 namítl u Městského soudu v Praze Přípravný výbor pro konání
místního referenda: Je chybný a postrádá oporu v platné zákonné úpravě. Je ojedinělý v dosavadní publikované judikatuře i literatuře z oblasti správního práva. Jsou z něj cítit spíše
ideologické předsudky proti formám přímé demokracie (mezi
něž patří právě referendum) než logické právní argumenty.
Ale především byl překonán pozdějším nálezem prvního senátu Ústavního soudu z roku 2007, ve kterém Ústavní soud
konání konzultativních místních referend připustil.
Městský soud v Praze přirozeně o těchto podstatných
nedostatcích věděl, takže svým usnesením ze dne
4.12.2009 návrhy klánovických žalobců zamítl. Tímto usnesením byla otázka platnosti či neplatnosti klánovického referenda pravomocně vyřešena, protože proti němu nejsou
opravné prostředky přípustné.
V dané situaci se naši tři klánovičtí žalobci mohou obrátit již
jen na Ústavní soud s ústavní stížností. To je ovšem v jejich
případě spíše teoretická než praktická možnost. Šance, že by
jejich ústavní stížnost byla úspěšná, je minimální. Především
je otázka, zda jsou vůbec schopni věrohodně tvrdit, že byli
usnesením Městského soudu v Praze zkráceni na některém
ze svých ústavně zaručených základních práv, což je procesní podmínka pro to, aby se Ústavní soud zabýval jejich
případnou ústavní stížností věcně.
Každopádně z věcného hlediska je zásadní to, že
Ústavní soud svým pozdějším nálezem z roku 2007 překonal právní názor svého předchozího usnesení z roku 2006.
Nález má větší právní váhu než usnesení. Pokud by totiž
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chtěl nyní Ústavní soud rozhodnout v souladu s názorem
podle dřívějšího usnesení z roku 2006 (a tudíž se odchýlit
od názoru vysloveného v pozdějším nálezu z roku 2007),
muselo by o tom kladně rozhodnout plénum celého Ústavního soudu, a to kvalifikovanou většinou 9 soudců z celkového počtu 15 soudců. A to je – též s ohledem na dosavadní
převažující názory právní nauky i soudní judikatury – více
než nepravděpodobné.
Ze všech těchto důvodů lze otázku platnosti klánovického referenda o výstavbě golfového areálu na úkor Klánovického lesa považovat prakticky za vyřešenou. Což jistě
umožní našemu golfovému investorovi posunout se ve svých
úvahách o kousek dál k logicky navazující otázce: Zda za tohoto stavu veřejného mínění by nebylo rozumné výstavbu
golfového areálu na úkor Klánovického lesa vzdát?
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,
advokát a vysokoškolský učitel 4.1.2010

Slovo starosty
Vážení občané,
rád bych Vám všem popřál na prahu roku 2010 dobré
vykročení, pohodu, pokoj a zejména to nejdůležitější –
zdraví. Na té poslední hodnotě se můžeme v Klánovicích
dohodnout všichni. K přání patří ohlédnutí za rokem uplynulým, plným zvratů, dramatických emocí a více či méně
nátlakových akcí. Je mou povinností začít poděkováním
MUDr. Jaroslavu Brabencovi a krátkým komentářem
k jeho odstoupení. MUDr. Brabenec byl, až do své rezignace, nejdéle sloužící zastupitel. Je mojí osobní chybou,
že jsem dr. Brabencovi nepoděkoval na prosincovém
zasedání – částečně to způsobila změna jednacího pořádku, kde bylo, preferováno projednání připomínek
MČ ke Konceptu ÚP hl. m. Prahy. Písemná rezignace
dr. Brabence je otištěna v editorialu. Bohužel neprošla podatelnou a z rozmluvy, kterou jsem s dr. Brabencem měl,
jsem chybně vyvodil svůj další postup.
Takže – vážený pane doktore, dovolím si Vám touto cestou poděkovat za veškerou práci, kterou jste pro Klánovice
a zejména jejich občany jako předseda komise zdravotní
a sociální za dlouhá léta vykonal. Byl jste iniciátorem mnohých myšlenek i mimo Váš obor. Přiznám se, že jste mne někdy poněkud vyvedl z míry, ale myslím si, že jsme našli vždy
společnou řeč. Vše jste promýšlel odpovědně s výhledem
do budoucna, ale zátěž posledních měsíců Vaší služby byla
nad Vaše síly. Měli by to uznat i ti, kteří v zájmu ochrany přírody zašli, podle mne, daleko – snad člověk je ještě její součástí. Vážený pane doktore, ještě jednou Vám za Vaši obětavost a strávený čas na jednáních děkuji.
Uvedu několik faktů o opravách a rekonstrukcích komunikací v naší MČ. Práce rozdělím na údržbu (zajišťuje
ÚMČ z vlastního rozpočtu) a investiční akce, kdy se rekonstruuje kompletně vozovka, opravují inženýrské sítě, budují
chodníky a doplňuje zeleň. Investiční akce hradí MHMP, dozor a zpracovatele dokumentace zajišťuje ZAVOS, realizaci
prací vč. výběrového řízení řídí OMI (Odbor městského investora). Investované finance na tyto práce pracovníci ÚMČ
vůbec nevidí, jdou přímo dodavateli staveb. Proto nemohu
vyčíslit, kolik financí na kterou etapu stavby bylo vyčerpáno. MČ se účastní výběrových řízení na dodavatele
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a kontrolních dnů staveb. Projektová dokumentace vznikala převážně před rokem 2004. K ní se vyjadřuje dopravní
inženýr Policie ČR, který společně se stavebním úřadem
Praha 21 stavbu kolauduje. Dosud se vybudovaly nové komunikace, převážně v zámkové dlažbě, v ulicích v jižní
části Klánovic. Letos zbývá zrekonstruovat ul. Lochenickou
a V Pátém (úsek Votavova – V soudním) podle informací dodavatele (Dálniční stavby Praha), jsou finance omezené.
Další komunikace, s vypsaným výběrovým řízením, jsou
mezi V soudním a kostelíčkem. Na komunikace směrem
na Slatinskou je sice zpracována dokumentace, ale není
zpracován způsob odvodu dešťových vod. Aby se projekt
mohl realizovat je nutné vybudovat odvod dešťových vod –
zatrubnění Šestajovického potoka. To má prioritu před všemi
dalšími rekonstrukcemi.
Opravy komunikací - výtluky, opravy povrchů, položení
nového povrchu – platíme ze svého rozpočtu. Dodavatelé
prací většinou prošli výběrovým řízením, s důrazem na minimalizaci ceny a délku záruky za provedenou úpravu. Výjimku tvořil živičný povrch cyklostezky Lovčická - Blešnovská (po Bydžovskou), dodavatel a investor TSK (technická
správa komunikací). Stavbu iniciovala FGRP a.s. - rozšíření
sportovních aktivit v Klánovicích prostřednictvím Výboru
pro cyklistiku R ZHMP. Je to páteřní trasa stezky „Pražské
kolo,“ MČ se přidala a nechala dobudovat povrch Bydžovská – K Trativodu. Povrch je řešen jako dočasný, v trase původní nezpevněné komunikace do doby finální rekonstrukce
podle projektu. Dovoluje průjezd osobních automobilů a vozidel pro svoz směsného odpadu. Připravujeme úpravu dopravního značení, a fyzické omezení rychlosti.

STRUČNÝ PŘEHLED PRACÍ A NÁKLADŮ
VYNALOŽENÝCH MČ V ROCE 2009:
Komunikace:

výkon:
oprava povrchu
– koberec
oprava povrchu
– urovnání
závoz štěrku

Podlibská, Dobřenická*)
Lovčická (Karla Křížka –
Sendražická)
Holohlavská
K Rukavičkárně
(Slavětínská – Malšovická)
nový koberec
V Soudním (lesní cesta,
odbočka Štramberk)
oprava
Šlechtitelská, Všestarská,
V Trninách
oprava
Lovčická, Lochenická,
V Pátém, Boušova
oprava
Želkovická
oprava
K Rukavičkárně
obrubník (30 m)
Plačická, Mechovka
záruční oprava
Blešnovská
(Bydžovská – U trativodu)
úprava
Celkem za opravy z vlastních zdrojů vydáno:

cena v Kč
626 833
50 516
2 499
1 844 500
38 473
85 835
69 387
23 692
29 760
0
splatná
v r. 2010
2 771 493

*) Za sponzorský dar na úpravu komunikace
ve výši 60 000 Kč děkujeme firmě Zott.

Za sestavení této přehledné tabulky děkuji Ing. Klarise
Milerové, která rekonstrukční práce ve spolupráci s ekonomickým odborem řídila.
Kráceno

Jaroslav Losert
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Z jednání Zastupitelstva MČ
K poslednímu zasedání v roce 2009 se zastupitelstvo sešlo 21.prosince v KC Beseda za účasti všech svých členů.
Z projednávaných bodů vyjímáme:
- starosta oznámil, že MUDr. Jaroslav Brabenec, zvolený
do ZMČ na kandidátce KDU-ČSL, odstoupil ze zastupitelstva. Novým členem ZMČ se stal první náhradník na kandidátce, Ing. Tomáš Ruda, který složil předepsaný slib.
- ZMČ přijalo připomínky ke konceptu Územního plánu:
- aby lesní pozemky v KÚ Klánovice situované západním
směrem od obce měly funkční označení „plochy lesní“
v souladu s výsledky referenda, s výjimkou ploch v soukromém vlastnictví,
- aby do ÚP byla zahrnuta studie Klánovice-sever,
- aby případná nová vysokorychlostní železnice byla
na území Klánovického lesa vedena tunelem,
- aby před zahájením výstavby v dotčeném území byla vyřešena jeho dopravní obslužnost způsobem, odlehčujícím
dnes přetížené Slavětínské,
- aby v okolí zastávky ČD (na k.ú. Újezdu nad Lesy) vzniklo
parkoviště P+R, nový podchod pro pěší i podjezd pro cyklisty,
- aby před zahájením nové výstavby na katastru Horních
Počernic byl posouzen její vliv na životní prostředí Klánovického lesa zejména z hlediska splaškových vod,
- aby byly přijaty regulativy výstavby v Klánovicích, zachovávající současný charakter (izolované rodinné domky v zeleni),
- aby pro novou MŠ byl vyhrazen prostor u Přimského náměstí místo u ul.Čmelické
- aby sportovní plocha při ulicích Šlechtitelská - V Jehličině
byla ponechána jako rozvojová plocha sportoviště pod širým nebem,
- aby výstavba nových místních komunikací probíhala v návaznosti na stávající komunikace,
- ZMČ pověřilo starostu jednáním s Ředitelstvím silnic a dálnic o snížení maximální rychlosti v úseku dálnice D11; v přilehlé oblasti Klánovic dochází k překračování hygienických norem,
- ZMČ zrušilo své usnesení 28/2009 z 23.6.2009, které souhlasilo s upraveným umístěním ploch SO2 (golf) v Klánovickém lese,
- ZMČ rozhodlo o navýšení rozpočtu pro rok 2009
o 763 tis. Kč. (zejména dotace z MHMP 200 000 Kč hasičům a 450 000 Kč pro ZŠ na integraci žáků) a dále o převodech mezi rozpočtovými kapitolami,
- ZMČ schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2010 (každý
měsíc se čerpá max. 1/12 rozpočtu pro rok 2009),
- Ing. Ruda navrhl odvolání JUDr. Duška z funkce zástupce
starosty, odůvodnil to tím, že se jmenovaný dle jeho názoru
zpronevěřil svým předvolebním slibům. Návrh získal podporu 5 hlasů, 3 členové ZMČ se zdrželi, 1 chyběl. Ing. Ruda
navrhl na místo zástupce starosty p. Václava Švece, ten získal v tajných volbách 7 hlasů, 2 lístky byly prázdné,
- J.Karban podal návrh na odvolání starosty Ing. Loserta
(4 hlasy pro, 2 proti, 3 se zdrželi) – návrh nebyl přijat,
- odměny pro neuvolněné členy ZMČ byly pro příští rok stanoveny na 50% maximální částky,
- ZMČ odsouhlasilo zprávu Komise pro nový podchod, která
doporučuje místo rekonstrukce stávajícího podchodu postavit vedle něj nový s rampou pro vozíčkáře a cyklopodjezd,
- ZMČ souhlasí s převodem práva hospodaření k rybníkům
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na Placinách na MHMP, protože ten má prostředky na potřebné úpravy,
ZMČ zrušilo usnesení o prodeji domu čp.211 (tzv. Švestkova vila); zájemce odstoupil od smlouvy,
p. Karban navrhl požádat MHMP o souhlas s odvoláním tajemníka ÚMČ a následné vypsání výběrového řízení –
projednání tohoto bodu bylo odloženo na příští schůzi,
ZMČ vyhlásilo program poskytování grantů na podporu
sportu, kultury, volného času, zdravotní a sociální činnosti
– zájemci předloží podklady do 29.1.2010,
starosta informoval, o vydání demoličního rozhodnutí na objekt bývalé filmové školy (původně hotel Praha)
Na základě zápisu z jednání připravil
Kráceno
Tomáš Ruda

Názory zastupitelů

Poděkování odvolaného
Na prosincovém zasedání klánovického zastupitelstva
jsem byl odvolán z funkce zástupce starosty. Klánovickým
místostarostou jsem byl od 16. prosince 1998, kdy jsme se společně s panem starostou Oldřichem Hanzalem poprvé ujali
svých funkcí, tedy celých jedenáct let. Návrh na mé odvolání
podal nově nastoupivší zastupitel Ing. Tomáš Ruda (nahradil
MUDr. Jaroslava Brabence) jako svůj první příspěvek hned
na počátku jednání, ještě předtím, než složil zastupitelský slib.
Ve veřejném hlasování jeho návrh podpořili další čtyři zastupitelé – Ing. L. Hrabal, MUDr. M. Jágrová, V. Švec a J. Karban
a bylo tak dosaženo minimálního počtu hlasů potřebného pro
odvolání, ke kterému tak došlo necelých deset měsíců před
koncem volebního období. Nebyly uvedeny žádné věcné důvody pro tento krok, a to ani na můj opakovaný dotaz…
Jsem rád, že jsem se mohl podílet na exekutivní správě
Klánovic v době, kdy prošly velkým rozvojem ve všech oblastech života obce srovnatelným snad i s érou První republiky. Rád vzpomínám na velmi dobrou spolupráci s panem starostou Oldřichem Hanzalem a současným starostou panem
ing. Jaroslavem Losertem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se mnou po
dobu těch jedenácti let spolupracovali či mi pomáhali. Mému
nástupci, panu Václavu Švecovi, přeji mnoho štěstí a úspěchů při výkonu funkce. A Klánovicím přeji, aby se nadále všestranně rozvíjely a stávaly se čím dál tím více příjemnějším
místem pro život svých obyvatel.
JUDr. David Dušek

Odvolávám, co jsem odvolal,
a slibuji co jsem slíbil
Tímto známým výrokem z pohádky o pyšné princezně lze
též charakterizovat poslední zasedání našeho zastupitelstva,
které odstoupením pana Brabence mohlo po půl roce také odvolat, co bylo odvoláno. Naše referendum totiž také jednoznačně prokázalo, že vztah ke Klánovickému lesu občané nezměnili, ale změnili jej pouze tři naši zastupitelé. A proč se
takto překabátili? Obecné přírodní zákony například říkají, že
ke změně směru působení hybnosti je vždy třeba odpovídajícího účinku hybnosti jiného směru, a nedělejme si iluze, že
v politice to platí jinak, jen ten potřebný impuls k tomu většinou něčím zavání.
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Avšak k faktům. Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice
na svém zasedání dne 21. 12. 2009 zrušilo své usnesení
č. 28/2009 ze dne 23. 6. 2009. (Znění usnesení č.28/2009:
„I. Mění usnesení ZMČ Praha Klánovice č. 30/2005 ze dne
8. 9. 2005 včetně následných souvisejících usnesení
č. 31/2005 z 29. 9. 2005 a 41/2006 z 20. 11. 2006 tak, že
schvaluje návrh na změnu Územního plánu hl.m Prahy, spočívající v upraveném vymezení ploch funkčního využití SO2
a LR podle přiloženého grafického návrhu, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení. II. Ukládá starostovi MČ předložit
příslušným orgánům Hlavního města Prahy úpravu již podaného návrhu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy (změna
Z 1733/07) podle bodu I. tohoto usnesení.“)
Hlasování: pro zrušení usnesení č.28/2009: Jágrová,
Karban, Švec, Ruda a Hrabal; zdrželi se (v souladu s respektováním výsledků referenda?): Soukup, Losert a Dušek;
proti: Lukáš.
Takže tímto zůstává v platnosti usnesení č. 30/2005 ze dne
8. 9. 2005:
„Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice nesouhlasí se záměrem výstavby golfového hřiště, … ani jinde v klánovickém
lese.“
Dále zůstává v platnosti usnesení č. 31/2005 ze dne
29. 09. 2005:
„Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice … v kontextu s usnesením zastupitelstva č.30/2005 … MČ bude iniciovat na základě vlastní žádosti změnu ÚP … stávající funkční využití
uvedených parcel bude změněno ze stávajícího SO2 na LR,
tímto dojde k žádoucímu a nevratnému sloučení lesního porostu v této lokalitě do jednotného funkčního celku.“
Dále zůstává v platnosti usnesení č. 41/2006 ze dne
20.11.2006:
„Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice I. nesouhlasí s výstavbou golfového areálu na území Klánovického lesa. II. potvrzuje a přijímá původní strategii MČ Praha-Klánovice jasně
deklarovanou usnesením jejího zastupitelstva č. 30/2005
a č.31/2005, kterými MČ vyjadřuje nesouhlas s výše uvedenými aktivitami v Klánovickém lese a požaduje změnu územního plánu v dotčené lokalitě.“
Uvidíme, jak tyto jasně deklarované požadavky našeho
zastupitelstva a našich občanů, vyjádřené i letošním jednoznačným referendem, bude respektovat „vláda radních jedné
strany“ na Magistrátu. Třeba předvolební čas s jejich svědomím přece jenom trochu pohne. Možná, že se také opět rozjede „kočár“ paní Bažantové s panem starostou Losertem
k panu Bémovi. Nebo si někdo myslí, že golfový areál v Klánovickém lese by byl pro lobbisty méně výnosný než například Opencard? Možná také, že příznivci kácení Klánovického lesa po odstoupení zastupitele pana Brabence budou
chtít ke svým přeběhlíkům, k panu Duškovi a k panu Losertovi, vytáhnout ze zastupitelského klobouku někoho dalšího
nebo se spokojí s příznivci, kteří jim podrží jejich pana Loserta
ve funkci starosty? Mj. pan Brabenec se písemně vzdal
mandátu zastupitele dne 6. 12. 2009 a pan starosta Losert
to statečně držel v tajnosti do 20. 12. 2009, kdy to tak
až po dvou týdnech konečně v sobotu e-mailem sdělil zastupitelům (zastupitelstvo MČ se konalo 22.12.). Proč asi
pan starosta takto „operativně“ konal, komu tím chtěl opět
posloužit, raději nespekulovat. Člověku je však smutno
i z toho, že oproti našim předchozím Vánocům a ostatním
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městským částem jsme si letos v Klánovicích nerozsvítili
u školy náš vánoční stromek….
A k samotnému našemu referendu. Položenou otázku
„Souhlasíte s výstavbou golfového areálu na pozemcích,
které jsou v současné době lesními pozemky v katastrálním
území Klánovice?“ osobně vidím jako optimálně položenou
a dostatečně výstižnou, což se nakonec prokázalo v zamítnutí stížnosti na toto referendum Městským soudem.
Rád bych proto v této souvislosti veřejně poděkoval panu
JUDr. Petru Svobodovi, Ph.D., za perfektní odbornou spolupráci. Následné soudní odvolací řízení jasně prokázalo, jak
vhodně byla tato otázka položena. A ti, co měli k této otázce
připomínky, tak to bylo spíše z nedostatku informací, nebo byl
za tím záměr naše referendum znevážit. Avšak dominantním
poznatkem z našeho referenda je i to, že to byla ukázka všem,
že bojovat s „mocnými“ šanci má, že jsou chvíle, kdy je morální povinností se za správnou věc postavit, kdy pak jako
v pohádkách zvítězí i dobro.
Ladislav Hrabal, 16. 1. 2010

Informace o jednání zastupitele ODS
Dne 10. 11. 2009 bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo,
s ohledem na absenci jakéhokoliv návrhu na usnesení k navrženému programu jsem nehlasoval pro schválení programu. K mému návrhu, aby se mimořádné zastupitelstvo konalo 23. nebo 24. 11. 2009, se nikdo z ostatních zastupitelů
nepřipojil.
Bylo svoláno až řádné zastupitelstvo na den 21.12.2009.
V rámci schváleného programu jsem podal protinávrhy k připomínkám MČ Klánovice ke konceptu územního plánu a navrhnul doplnění programu o „Závěry ze studie sever“.
MČ Klánovice stojí před závěry studie Klánovice – sever,
která obmýšlí rozšířit naši aglomaraci až o 15.000 obyvatel
a to se všemi důsledky, které mohou z tohoto masivního rozšíření pro současné obyvatele nastat.
V současné době jsou již obyvatelé tzv. Hornopočernicka
negativně ovlivňováni hlukem z dálnice, proto ODS navrhla
a zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým se pan starosta pověřuje k jednání s ředitelstvím dálnic o snížení povolené
rychlosti na tomto úseku dálnice. Obdobná situace je i na ulici
Slavětínská, nicméně zde bude hledání řešení složitější. Z tohoto důvodu jsem jménem ODS nepodpořil výstavbu parkoviště P+R v klánovickém lese, byť parkoviště v blízskosti klánovického nádraží by mohlo zvýšit komfort cestujícím.
Parkoviště P+R je určeno všem cestujícím a není primárně
určeno pouze pro obyvatele Klánovic a sousedního Újezda.
Provoz tohoto typu zařízení může vést ke zvýšení průjezdnosti v ulici Slavětínská a k dalšímu překročení limitů hluku.
Rovněž jsem nemohl podpořit návrh na využívání klánovického lesa k těžebním účelům. Jako zastupitel klánovické
ODS, která byla v minulosti neprávem spojována se zájmy
soukromých subjektů, jsem velmi zdrženlivý při vyjádření
podpory jakýmkoliv ekonomickým zájmům v klánovickém
lese. Nutno poznamenat, že ne vždy v minulosti probíhala
těžba ohleduplným způsobem. Z veřejných zdrojů nejsme
schopni odhadnout dopady těžby na významné přírodní lokality klánovického lesa. Z obdobných důvodů jsem jménem
klánovické ODS požádal o zařazení zásadní připomínky ke
konceptu územního plánu, která požaduje posoudit možné
negatativními vlivy z nárůstu odpadních a splaškových vod
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z plánované výstavby na tzv. Hornopočernicku na klánovický
les. Tato připomínka byla zastupitelstvem schválena. Rovněž
z důvodu ochrany klánovických obyvatel před nárůstem hluku
z provozu plánované klánovické tangenty a tím zvýšené dopravní zátěže a nárůstu tranzitní dopravy v katastru Klánovic
vypracovala klánovická ODS připomínku tzv. etapizace výstavby klánovické spojky a nadřažených komunikací, která by
mohla tyto předpokládáné negativní vlivy omezit. Rovněž tato
naše aktivita byla zastupitelstvem schválena.
Na jednání zastupitelstva jsem podpořil zásady rozpočtového provizoria a na základě mého návrhu zastupitelstvo
podpořilo ideu vybudování nového podchodu v železniční zastávce Praha Klánovice.
Na jednání zastupitelstva jsem uvítal návrhy zastupitelů
z vítězné koalice na změny osob ve vedení úřadu. Věřím, že
návrhy mých kolegů nebyly založeny na osobních vztazích
a povedou k lepší práci úřadu.
Na dalším jednání zastupitelstva by se měl řešit technický
stav tzv. Švestkovy vily, možnosti jejího prodeje a dále přetrvávající stížnosti na studující mládež v ulici Axmanova, která
trvale znečišťuje veřejná a soukromá prostranství.
Na úřadu MČ Klánovice je v lednu a v únoru se vyjádřit
k záměru na posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) k výstavbě železničního koridoru, k výstavbě křižovatky Beranka
a k umístění 22 kamiónů – karavanů ve sportovním areálu
koupaliště – Klánovice. Bohužel bez jednání zastupitelstva,
které nebylo k vypracování stanovisek svoláno.
Petr Soukup, zastupitel za ODS, 19. ledna 2010

Klánovické střípky

Slova na rozloučenou
Symbolicky poslední den uplynulého roku se uzavřel téměř pětadevadesát let dlouhý životní běh naší spoluobčanky,
paní Eugenie Plochové. Paní Plochová byla klánovickou rodačkou - její dědeček, pan Václav Hejtich, tu v roce 1878 zakoupil pozemek přímo od zakladatele obce Václava Klána.
Až do vysokého věku si udržovala obdivuhodnou svěžest,
takže když jsme ji před časem navštívili s prosbou o vzpomínky na doby dávno minulé, ráda nám vyprávěla o časech
první republiky, kdy do Šestajovic na třešně jezdil prezident
Masaryk na koni z Koloděj, o tanečních zábavách v Besedě
nebo v hotelu Smolík, o korzování po hlavní ulici, ale také
o konci války v roce 1945. K dění v obci měla blízko i proto,
že její manžel, p. Stanislav Ploch, tu působil nejprve jako
poštovní úředník, posléze jako tajemník Obecního úřadu.
Kdo byl svědkem jejího vyprávění
například při schůzce Clubu2002, jistě
mi dá za pravdu, že nám tehdy paní
Plochová velmi zajímavou formou přiblížila kus naší historie – a tak zůstane i v našich vzpomínkách.
Když člověk přijde na nějaký úřad,
bývá to věcí náhody a někdy i štěstí,
jestli padne na úředníka vstřícného
nebo „nabručeného“, v dobré nebo
špatné náladě. Kdo ale přišel v uplynulých letech na klánovickou radnici a jednal s paní Libuší Pavlíčkovou, mohl si být
jistý, že se mu bude vždy věnovat s ochotou a upřímným
zájmem pomoci. V posledních letech jsem tu býval častým
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návštěvníkem, ponejvíce v záležitostech ohledně Zpravodaje, a právě paní Pavlíčková – vedle dalších úkolů – přijímala
od zájemců textové příspěvky i inzeráty a zprostředkovávala
tak spojení od čtenářů k redakci. Setkání s ní bylo vždycky
zpříjemněním běžné práce, okořeněným později třeba i dobře
míněnými vtípky. S obavami jsem proto před rokem přijal
zprávu, že jí osud uložil bojovat s velmi vážnou chorobou.
Přestože jsem jí, jako asi všichni, kdo ji znali, ze všech sil držel palce a přál uzdravení, její stav se zhoršoval. Při mé poslední návštěvě před Vánoci na ní bylo patrné, že je jí velmi
zle. Po krátkém pobytu v nemocnici dne 18. ledna zemřela.
Dnes tedy chci – já vcelku nevěřící Tomáš – poprosit
o Boží milost pro tuto statečnou ženu se srdcem otevřeným
ke všem, která tolika lidem každý den věnovala upřímné slovo
a milý úsměv. Naše problémy se tak zdály o něco menší a den
byl o trošku růžovější – a za to jí patří náš dík a vzpomínka.
Tomáš Ruda

Jaké bylo naše adventní
odpoledne
Již popáté, Svaz tělesně postižených za podpory MČ
Klánovice a Nadace pro obnovu a rozvoj Michala Voráčka
uspořádali pro postižené osoby a seniory adventní odpoledne
12.12.2009 v tělocvičně Beseda, bylo přítomno 149 účastníků.
Paní předsedkyně STP Prahy 9 pí. Houžvičková přivítala
přítomné a hosty tohoto odpoledne: p. starostu Klánovic
Ing. Loserta, dále předsedkyni STP v ČR pí Helenu Klasnovou. Nechyběly ani zástupkyně Charity Neratovice v čele
s Mgr. Jarešovou, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme.
Pozvání přijala pí Monika Bažantová, zástupce Forest Golf
Resort Praha, sponzora našich celoročních aktivit. Přišla
i pí Fuková z DMA, firmy prodávající kompenzační pomůcky pro postižené osoby.
Program celého odpoledne byl pestrý. Na uvítanou byla
káva nebo čaj se zákusky. Vystoupily tanečnice z Dětského domova v Klánovicích, vedené pí Blankou Štálovou předvedly dva
tance, vystoupení se povedlo a moc jim to slušelo. Dvě vánoční
písně v krásném podání nevidomé holčiny, též z dětského domova. Paní Fuková předvedla kompenzační pomůcky.
Nechyběla ani tombola, cen bylo hodně, některé
i z příspěvku účastníků a fy. DMA. Dostalo se snad na každého a kdo měl štěstí, přišel si i několikrát.
Nejvíce jsme se těšili na pěvecký sbor Claireton Chorale
pod vedením milé a usměvavé pí Světlany Tvrzické. Předvedl
část svého připraveného vánočního vystoupení. Při zpěvu
českých koled rozezpívala pí Tvrzická všechny přítomné,
bylo vidět i mnoho slziček dojetí v očích posluchačů. Moc

strana

8

děkujeme všem, kdo se na tomto vystoupení podíleli. Jsou to
pochopitelně hlavně děti a nejkrásnější jsou vždy ti nejmenší.
Letos většina dětí měla premiéru, dopadla na jedničku.
Za krásný zážitek srdečně děkujeme. Sbor nás navštívil již popáté a doufáme, že budeme v tradici pokračovat.
Následoval kvíz stolů s vánoční tématikou, kde byla pro
výherce připravena hodnotná cena. Pochvalu si zasloužili
všichni, protože cílem je procvičování našich mozečků
a rozšiřování znalostí.
Odpoledne uzavřela výborná večeře, připravená restaurací Beseda s pí Růženkou Zvelebilovou. Děkujeme, že
připravili pro tak velký počet lidí chutné jídlo.
Snažily jsme se sblížit lidi, umožnit jim zábavu a pozapomění na své bolesti a starosti. Myslím, že se nám to podařilo a děkuji všem kteří k tomu přispěli, odměnou byla
spokojenost a přítomní mají nač vzpomínat.
Kráceno
Věra Houžvičková, STP Prahy 9
foto STP

Kdyby Bůh existoval,
na co bych se ho zeptal?
Vím, že člověk dnešní doby, co žije v Praze a má slušnou práci nebo slušnou školu, nemá času nazbyt. Hlavou se
honí, co všechno by se dalo ještě stihnout a jak málo času
na to máme. Termíny se kupí a když to neudělám, neudělá
to za mě nikdo. Jistě každý máme úkoly naléhavé, které je
nutné splnit. Ale přeci jenom, ruku na srdce: není mezi těmi
naléhavými věcmi něco, co není tak důležité - pro náš život?
A to velice důležité, avšak nyní ne tak naléhavé, stojí někde
v koutku bez povšimnutí?
V hektickém světě není čas na hledání odpovědí
na vele-důležité, řekl bych až životně důležité otázky, jako
zda existuje Bůh, nebo proč jsou války, nemoci a smrt,
nebo co se se mnou stane, až zemřu? Jestli lze vybudovat
šťastnou rodinu nebo k čemu církev?
Je to problém naší společnosti, že býváme žalostně
připraveni na krizové situace? Kolik je třeba povodní?
Kolik třeba silných smrští? Krachů na burzách? Mrtvých
na silnicích? Těžce nemocných, abychom si uvědomili,
jak důležité je být připraven?
Dobrá rada zní: „Štěstí přeje připraveným!“ Buďme připravení na život, až se objeví krize, krach nemusí být tak
velký. Pokusme se najít odpověď na vaše životní otázky.
Zveme všechny, kdo se chtějí účastnit diskuze na téma
křesťanství. Zejména vítáme skeptiky a pochybovače.
Přijmete od nás pozvání na večeři? Po dobré večeři následuje krátká přednáška k základním křesťanským tématům.
Po ní pokračujeme rozhovory u stolů. Můžete se dozvědět,
o čem je vlastně křesťanství. Udělejte si vlastní názor.
Je křesťanství vůbec zajímavé a má co dát i současnému člověku? Pokud se Vám tento způsob zalíbí, můžete se rozhodnout celý Kurz Alfa s námi absolvovat. První přednáška je
totiž naprosto nezávazná. Úterý 2.2. 2010 naproti první zastávky z Černého Mostu - Na Chvalech – Špejchar v 18:30.
Kurzy Alfa (www.kurzyalfa.cz) znají lidé v desítkách
zemí. Navštívilo je přes 10 milionů lidí a pochází z Anglie.
Většina lidí na nich oceňuje zábavnou formu, hluboké myšlenky a oslovující témata. Náplní Kurzů Alfa je strávit příjemně večer a dozvědět se něco více o křesťanské víře.
Je vhodný pro začínající křesťany i hledající. Celý kurz se
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skládá z deseti večerů a příjemného víkendu stráveným
s přáteli. Kurzy Alfa jsou zdarma a podává se při něm lehké
občerstvení a nealko zdarma.
Z důvodu upřesnění počtu jídel se, prosíme, zaregistrujte na první přednášku: horni.pocernice@umc.cz, nebo tel:
603 786 706 R. Novotný
Pořádá: Evangelická církev metodistická, Křovinovo náměstí 12, Praha 9 – Horní Počernice, www.umc.cz/hopo
Mgr. Radislav Novotný

Mikuláš a vánoční slavnosti
ve školce
Na začátku prosince navštívil děti v mateřské škole Mikuláš s andělem a čertem. Zprvu děti vypadaly vylekaně, ale
brzy ostych opadl. Každé oddělení předvedlo, co se naučilo,
a tak nebyl důvod dětem nedat mikulášskou nadílku. V této
souvislosti bychom chtěli poděkovat pánům Urbanovi a Bromovi za jejich štědrý sponzorský dar.
Zanedlouho nato se pořádala ve školce vánoční slavnost
(jarmark). Děti svými výrobky nadchly nejen rodiče, ale
i všechny návštěvníky jarmarku. Na tom mají velkou zásluhu
paní učitelky, kterým tímto děkujeme.
Panovala zde velice příjemná vánoční atmosféra, která
se přesunula do všech tříd v budově, kde pokračoval pestrý
program pro rodiče a přátele školky.
Za SPKŠ Markéta Chvojková

Svaz tělesně postižených
- místní organizace
Do Nového roku přejeme všem našim členům pevné
zdraví, hodně elánu a sil. Věříme, že se budeme i nadále
scházet v tak velkém počtu jako v uplynulých letech a že
i v tomto roce se budeme všichni řídit naším heslem: Choďte
mezi nás, zlepšíte si nejen náladu, ale i zdraví.
za výbor MO STP Olga Paplhamová

Z mateřské školky
Milí čtenáři, dovolte mi vám vzpomenout na hezké
chvíle, které jsme strávili v čase loňského podzimu spolu
se „Spolkem rodičů a přátel mateřské školky“. Jen pár dní
po ukončení letních prázdnin jsme mohli putovat napříč
světem díky programu, které pro nás připravily maminky
dětí z mateřské školky "Letem světem za sportem". Zde si
děti mohly vyzkoušet své sportovní dovednosti i vědomosti a v prostorách zahrady mateřské školky pro ně bylo
připraveno pohoštění. Každé dítě si také za své výkony
odneslo nějakou pozornost. Počasí nás nezklamalo.
Již tradičně v listopadu, v o něco horším počasí,
se děti s lampiony vydaly ke kostelíčku loučit s broučky.
Zazpívaly si připravené písně a na harmoniku zahrál pan
Marek Vojtěch ( Marku díky!!). Na každého čekalo malé
překvapení. Děkujeme všem za hojnou účast.
Je mou milou povinností vás pozvat na naší další akci
- tou je Maškarní bál, který se koná 21. 2. od 15 hodin
v Besedě. Vstupné je volné, maska ovšem povinná.
Těšíme se na vás.
Karolina Cichoňová
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Hodnotíme rok 2009
ve Farní charitě Neratovice
Skončily svátky vánoční a jsou první dny roku 2010 .
Chtěli bychom se ohlédnout za rokem předešlým a zhodnotit, co všechno se v tomto roce událo v činnosti Farní
charity Neratovice.
Naše organizace zabezpečuje zdravotní i sociální služby
již 18 let v 15 místech po celém Středočeském kraji a v městských částech Prahy 8 a 9.
Naši zaměstnanci v roce 2009 obsloužili více než 3 500
klientů. Zdravotní sestřičky navštěvovaly pacienty v jejich domovech, na základě indikace praktického lékaře chodily píchat injekce, odebírat krev, převazovat rány, ale poskytovaly
i komplexní péči a terénní hospicovou péči u pacientů, kteří
chtějí co nejdéle ve své nemoci zůstat se svými blízkými.
Naše sestřičky tuto práci dělají celým svým srdcem, a proto
jim zdraví a životy „jejich“ pacientů nejsou lhostejné.
Pečovatelky svým klientům zabezpečovaly nákupy, úklidy,
osobní hygienu, zajistily teplou stravu, nebo jim třeba jen dělaly společnost, popovídaly si s nimi, vyslechly jejich trápení
a pomohly dobrou radou nebo pohlazením.
Mnohdy je tato práce velmi vyčerpávající nejen fyzicky, ale
i psychicky. Proto i my si svých zaměstnanců velice vážíme
a i touto cestou bychom jim chtěli za jejich práci poděkovat.
Naše organizace však nezabezpečuje klienty jen
po stránce zdravotní či sociální, ale snažíme se jim zpříjemnit život i jinak. V loňském roce se nám podařilo zorganizovat
několik společných akcí na jednotlivých střediscích – pálení
čarodějnic, Májová veselice, Mikulášská besídka, Vánoční
posezení, účastnili jsme se výstav v Lysé nad Labem –
„Senior handicap“, kde naši klienti získali ocenění v soutěži
„ Šikovné ruce našich seniorů“, dále pak výstavy na Středočeském kraji a další.
Již tradicí se stal Charitní ples a Společné setkání klientů
a přátel Farní charity Neratovice, kde se setkávají klienti
ze všech středisek, kde naše organizace působí. V loňském
roce se jich sešlo více než 150.
Myslíme si, že loňský rok byl v činnosti Farní charity
Neratovice úspěšný, a budeme se i v roce 2010 snažit poskytovat co nejkvalitnější a profesionální službu, aby klienti
byli v péči zaměstnanců Farní charity Neratovice spokojeni
Miloslava Machovcová,
ředitelka Farní charity Neratovice

5 let cvičení páteře
Tuto pohybovou aktivitu určenou pro nás starší a seniory se nám daří uskutečňovat opravdu už pátým rokem.
Posilujeme, protahujeme, uvolňujeme své tělo. Snažíme se
být pohybliví, zdravější, prostě déle fit. Cvičení je bezziskové.
V Besedě ve staré tělocvičně každou středu 18:30-19:30
hod. Přidejte se k nám!
Pohyb je život!
Karlinová, Dynybylová

Poděkování panu Ing. Trojanovi
Pan Ing. Trojan ke společnému jednání o novém podchodu přinesl studii za 10.000,- Kč, protože nekonkrétně
mluvit nechtěl. Málokdo by s nejistou návratností dal
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ku prospěchu ostatních 10.000,- Kč. Jsem ráda, že máme
v zastupitelstvu takového člověka. Nevím, kolik ÚMČ zaplatil za různé studie, ale tato evidentně měla smysl. Děkuji panu
Ing. Trojanovi za nezištnou práci pro Klánovice.
Přeji zdraví a sílu pro další činnost.
Dynybylová
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mnoho sil. Je skutečně mnoho způsobů, jak můžeme
přírodě pomoci, to nejdůležitější je však CHTÍT!
Více se dozvíte na webu www.ods.klanovice.cz
Za místní sdružení ODS Lucie Smataníková

Polemiky

Zvýšení daně z nemovitosti
v roce 2010
V letošním roce došlo ke zvýšení daně z nemovitostí
(zdvojnásobení sazby daně), toto zvýšení daně nezakládá
povinnost upravit již podané daňové přiznání. Nová výše
daně Vám bude vyměřena Finančním úřadem. Letos rovněž
končí přechodná ustanovení pro osvobození daně z nemovitosti u novostaveb. Finanční úřad Vám rovněž podle Vámi
podaného daňového přiznání vyměří pro rok 2010 daň.
Pro naše nové sousedy post festum upozornění, že povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti je dána vždy
do 31.1., dojde-li ve srovnání s předchozím rokem ke změně
okolností rozhodných k vyměření daně (kolaudace stavby,
změna zastavěné plochy, změna výměry parcely, změna obestavěného prostoru, změna vlastníka stavby či pozemku, atd.).
Petr Soukup, ODS Klánovice

Jak šetřit energií
Můžete šetřit energií ve svých domácnostech a tím ušetřit přírodu a i své peněženky.

KUCHYŇ - Základem jsou elektrospotřebiče s energetickým štítkem A a A+. Lednici je vhodné mít v chladnější části
místnosti. Otevírejte je na co nejkratší dobu, při vyndávání
nákupu si předem seskupte potraviny, které do lednice dejte
najednou. Ohřev v mikrovlnné troubě je výhodný pouze pro
malé porce. Na vícero porcí se vyplatí zapnout sporák. Z hlediska úspor energie je plynový sporák vhodnější než elektrický. Upřednostněte mytí většího množství nádobí v myčce
a zapínejte ji, pokud je skutečně plná. Uspoří 60% vody
a 35% elektřiny.
KOUPELNA - Snížení teploty bojleru ze 70 na 55 stupňů.
Při vyšší teplotě dochází k silnějšímu usazování vodního kamene na ohřívacím tělese. Výhodnější je sprcha, dobré je
mít stop-ventil a úsporné sprchové hlavice. Perte při nižších
teplotách a pračku pravidelně odvápňujte.

OBÝVACÍ POKOJ - Stand-by (pohotovostního) režimu
u DVD, TV, PC už není in. Plazmové TV spotřebují více než
LCD televize. Odvzdušňujte pravidelně topení a nedávejte
před radiátory závěsy, záclony ani nábytek – úspora až 20%
energie. Topení nevypínejte, raději snižte teplotu o 5-8 °C.

OBECNĚ - Svítíme pouze tam, kde skutečně potřebujeme, s co nejnižší intenzitou. Dejte na místa, kde se svítí
dlouhodobě, úsporné žárovky. Vylučte venkovní „celonoční
svícení“. Zkraťme dobu pohotovostního svícení u svítidel
s čidlem. Odpojujte své nabíječky ze zásuvek, pokud zrovna
nedobíjíte. Když je adapter při dotyku teplý, proměňuje
se energie i na teplo, tak jako to bývá u klasických žárovek.
Zde jste našli výčet z mnoha způsobů, jak uspořit
elektrickou energii. Chovat se šetrně k přírodě nás nestojí

Dar nebo trik před referendem?
Dne 23. 6. 2009 při schůzi zastupitelstva městské části
(ZMČ) místopředseda FGRP Dr. Křížek oznámil veřejný dar
pro MČ a subjekty obce ve výši 1,5 mil Kč.
Následně dne 22. 9. 2009 opět při schůzi ZMČ Dr. Drbal
za FGRP požádal MČ o zprostředkování avizovaného daru
stanoveným subjektům.
V zápise ZMČ ze dne 22. 9. 2009 byl přijat bod č.12:
I. souhlasí s přijetím daru od obchodní společnosti Forest
Golf Resort Praha a.s. IČ 27409783 se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 1047/17, PSČ 11000 ve výši 1 500 000 Kč s účelovým určením.
Dne 21. 12. 2009 se při schůzi ZMČ jeden ze zastupitelů
zeptal starosty, jak bylo s tímto darem naloženo. Starosta odpověděl, že nijak, neboť nebyla dosud podepsána smlouva.
Píši tyto řádky 18. 1. 2010 a dar dosud nebyl předán!
Nabízí se dohad, zda neuskutečnění daru může souviset s finanční situací FGRP. V katastru nemovitostí je na majetek
FGRP zapsáno od 31. 12. 2008 zástavní právo. Společnost
v obchodním rejstříku za rok 2007 a 2008 neuvedla výsledky
svého hospodaření, zřejmě záměrně.
Jak je to tedy vlastně s finančním zdravím této společnosti,
která usiluje o výstavbu golfového areálu, jehož výstavba by
představovala výdaje v desítkách milionů?
Zajímavé je, že veřejné sliby představitelů FGRP se konaly před místním referendem, měly snad pouze naladit občany pro souhlas s projektem FGRP? Občané Klánovic
naštěstí již dávno investora nepovažují za seriozní podnik.
Boris Procházka

Jde opravdu o les?
Na prosincovém zastupitelstvu podal zastupitel za ODS
Ing. Petr Soukup v souladu s výsledky referenda návrh na zřízení přírodní rezervace namísto těžebního lesa na lesních pozemcích v kat. území Klánovice vymezené
ulicemi Blešnovská a železniční tratí Praha – Kolín. Tento
návrh však nebyl překvapivě přijat.
O co tedy jde zastupitelům neustále proklamujícím zachování lesa? Proč chtějí les těžební místo přírodní rezervace? Že by snad více než o zachování lesa šlo o vyřizování
osobních účtů a snahu získat politické body?
Martina Petráčková, ODS Klánovice

Rybáři nezradili
MS ČRS reaguje na článek z Listů pro Klánovice z října
2009, který byl podepsán RNDr. Pavlem Roušarem z občanského sdružení Újezdský strom. Není pravdou, jak bylo
v článku uvedeno, že klánovičtí rybáři souhlasí s výstavbou
golfového hřiště v Klánovicích.
MS ČRS zaslala na MŽP dopis v tomto znění: „MS ČRS
v Klánovicích čítající cca 200 členů k probíhajícímu řízení EIA
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(MŽP 216) sděluje, že pokud záměr nemá negativní vliv
na vodní plochy Placina obhospodařované naší skupinou,
nemáme k záměru a k dokumentaci EIA žádné připomínky.“
Zasláno dne 9.7.2009 na MŽP, odbor 710, Ing. J. Honové.
Z toho vyplývá, že výbor MS ČRS souhlasné stanovisko
s výstavbou golfového hřiště v klánovickém lese rozhodně
neudělil.
Výbor MS ČRS

Starosta zůstává
V minulém roce byla situace v Klánovicích ovlivněná nedemokratickým jednáním tří zastupitelů, MUDr. Brabence,
JUDr. Duška a starosty Ing. Loserta.
Po delším váhání odstoupil ze zastupitelstva MUDr. Brabenec. Jeho rozhodnutí bylo snad ovlivněno doporučením
vedení politické strany, za kterou kandidoval. Po několika létech působení v zastupitelstvu odchází s tím, že svým jednáním v posledních měsících nejen překvapil, ale hlavně
zklamal velkou většinu občanů.
JUDr. Dušek byl na posledním zastupitelstvu odvolán
z funkce místostarosty. Bylo to jen vyústění přehlížení občanů, zvláště svých voličů. Svoji funkci bral především jako
úřad, který mu poskytoval určité finanční výhody.
Hlavní aktér všeho, co se dělo na úrovni zastupitelstva
a i v obci, byl starosta Ing. Losert. Již na začátku minulého
roku jednal nečestně. Byl jeden z těch, který se velmi aktivně
zúčastnil přípravy odvolání Ing. Hrabala a následně po jeho
odvolání velmi ochotně a s radostí přijal starostování. V té
době ujišťoval občany v KZ, že jeho prioritou je zklidnění situace v obci. Opak byl pravdou.
Velmi rychle se začal sbližovat se společností FGRP
a zároveň vzdalovat od své služby občanům a slibu svých
voličů. Vyvrcholením bylo přijetí u primátora Béma v doprovodu jednatelky FGRP pí. Bažantové. Na posledním zasedání zastupitelstva byl na něj učiněn dotaz, aby vysvětlil tuto
záležitost. Odpověď: „Já jsem šel kvůli silnicím, ona za svými
věcmi.“ Arogance, výsměch, nebo neschopnost čestně přiznat hlavní důvod schůzky.
Ze své funkce starosty ustanovil komisi pro vybudování
golfového hřiště se závěrem ANO jeho výstavbě v Klánovickém lese. Členové komise, jak známo, byli zástupci FGRP
a tři zmínění zastupitele. Jeho chování vyprovokovalo občany
k demonstraci. Před radnicí ve svém nepodařeném, až nedůstojném vystoupení slíbil občanům, že bude respektovat
referendum a zachová neutralitu. Tento slib však 23.6.2009
při hlasování na zastupitelstvu porušil. Byl to výsměch a podvod na občanech.
Každé zasedání zastupitelstva, které řídil, bylo nervózní
a probíhalo ve velmi vypjaté situaci, někdy i za přítomnosti
televizních kamer. Na jednom z takových zasedání dokonce
se zarudlým obličejem bouchal do stolu a neslušně vykřikl
na občany. Do poslední chvíle odmítal výsledek referenda
a obhajoval podivné a účelové odvolání k soudu. Několikrát slyšel od občanů slovo odstoupit, které připustil, ale
Ing. Losert, když se mu to hodí, rád a velmi rychle zapomíná.
Tím, že se starosta ing. Losert spojil se společností
FRGP proti většině občanů, svým voličům, a nerespektoval
veřejné mínění, porušil základní principy demokracie, a proto
by měl být odvolán. Občané v referendu také řekli své NE
i Ing. Losertovi. Jenže při hlasování o jeho odvolání, neče-
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kaně a překvapivě dva zastupitelé - Ing. Ruda a p. Švec měli
jiný názor, a tak bylo rozhodnuto, že Ing. Losert bude dále starostovat, jako by se v minulém roce v Klánovicích nic nestalo.
Vladimír Štuller

Vážení spoluobčané,
uplynulo 5 let od zveřejnění studie rozvoje naší obce.
Její rozvoj je však v podstatě dán hranicemi lesa, k severu pak možností zástavby chatových parcel rodinnými
domky. Jedinečnost čtvrti a neopakovatelnost je dána
okolní přírodou, která zůstala i v zástavbě parcel rodinnými domy. Mluvit o Klánovickém lese je pojem. Myšlenka
výstavby golfu, který zde byl vybudován před 70 lety více
motykou a koňským potahem, a byla zde jen pár let po
válce, je dnes nemyslitelná. A právě tento úmysl tzv. golfové ODS prohrál volby v roce 2006. Zpravodaj po čtyři
roky byl plněn názory pro a proti. Začátkem roku 2009
došlo ke zradě tří zastupitelů, starosta byl odvolán a šéfredaktor zpravodaje taktéž. Pro názory občanů moc místa
v nově zřízeném zpravodaji nezbylo. To vše primátor
Prahy od samého počátku věděl. Při nástupu slíbil řízení
města celým svým srdcem. Nestalo se. Nepochopil, že
člověk nemůže žít jen v zadlážděných kancelářsko – bytových komplexech, kterými dusí Prahu. Požadavek
na změnu lesních pozemků na lesy místo rekreace v radě
města soustavně odkládá.
Pan architekt Turek v září odchází z obecních funkcí.
Na důvody reaguji v následujícím čísle zpravodaje a rozšiřuji,
co mně se také v obecním dění nelíbí. Třeba nedávný protest
občanů proti kácení třešní v ulici V pátém, OMI zplodí projekt,
o kterém veřejnost téměř neví, a po letech se nesmí nic měnit.
Co si lidé opravdu přejí, přineslo referendum 7.11.2009.
Oslava v kině a porada golfistů v klubovně za přítomnosti
pana Vondry, kupodivu arch. Turka, paní Bažantové a dalších
probíhala skoro současně.
Vyšlo prosincové číslo zpravodaje. Na jeho ceně a obsahu se nijak nešetřilo. Nelze věřit jeho obsahu. Kdo má
srdce golfové, přispívá svými názory a myšlenkami. Mnohé
a dlouhé příspěvky působí jako kecy kecy kecičky a nic neříkají. V obci vládne golfová ODS? Celé stránky v její režii?
Ing. Soukup přebírá moc, mluví o stranických kádrech.
Co přání občanů ? Žít v krásném životním prostředí. Co na to
jeho rodina – potomstvo? Zdá se, že současné zastupitelstvo slouží sobě a ne občanům. Článek vize sdružení Klánovice 2020 a jemu podobné jsou jakýmsi volebním
programem ODS. Listopadový občasník „Čas pro Klánovice“
má obsáhlý článek pana Ing. Horníčka, který se profesně zabývá problematikou dopravy, urbanismu a ochrany životního
prostředí. Lépe a podrobněji popisuje nebezpečí, které nám
hrozí.Osobně jsem při výkladu zástavby polí k Horním
Počernicím postrádal, kam zamíří splaškové vody. Spádově
asi do naší čističky. A lesem na Blatov. Při snižování porodnosti se nabízí otázka, zda megalomanie centra nenabývá
obludných a neřízených rozměrů. Na hlupáky, myslící jen
na svůj prospěch, trpí celá naše společnost. Lidem myslícím
na generace, které přijdou po nás, patří úcta a poděkování.
Dne 16.12.2009 na programu ČT 2 v půlhodinovém programu „Nedej se“ byl odvysílán příběh Klánovického lesa až
do dnešního dne. Je ukázkou lidských charakterů.
Miroslav Jarolím, 20.12.2009
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Změny v zastupitelstvu MČ
Klánovice (ZMČ) na schůzi
dne 21. 12. 2009
MUDr. Brabenec 6. 12. 2009 odstoupil z funkce zastupitele, na jeho místo nastoupil ing.Ruda. Dr. Brabenec
pracoval v zastupitelstvu obětavě několik období, za což
je třeba mu poděkovat. Škoda jen, že v roce 2009 zapomínal, že v zastupitelstvu nesedí jen za sebe, a sliby voličům mu byly cizí.
Na schůzi mimo běžný program se podařilo odvolat
z funkce místostarosty JUDr. Duška, který je považován
za hlavního organizátora rozmíšek v zastupitelstvu i nerespektování volebního slibu voličům – zachování Klánovického lesa.
Třetím ze zastupitelů, kteří nerespektovali uvedený
slib, je Ing.Losert. Jeho odvolání z funkce starosty na této
schůzi se zatím nepodařilo. Ing.Losert byl zvolen starostou na zasedání ZMČ dne 20.1.2009, po ostudném puči
proti ing.Hrabalovi.
OSZKL stálo u zrodu kandidátky Volba pro Klánovice
a cítí se zodpovědno za selhání dvou zastupitelů (Dušek,
Losert). Z toho důvodu jsem navštívil ing.Loserta a předestřel mu hlavní důvody jeho selhání a požádal ho odstoupení z funkce starosty. K tomu se nevyjádřil, zřejmě
spoléhá na současnou situaci, kdy u zastupitelů není
zatím jednota ve výběru jeho náhradníka. Zdá se, že
osobní nenávist pana Brabence vůči Ing.Hrabalovi působí
na některé zastupitele i z jeho „politického záhrobí“.
Pevně doufám, že zastupitelé naleznou společnou řeč
k plodné práci pro Klánovice a zanechají nechvalně známých praktik z „velké politiky“.
Boris Procházka

Kutura a sport

Ex-Steinovka - Karolina Kamberská
v KC Beseda
V neděli 21. února
(19 hod.) vystoupí
v kavárně KC Beseda
zpěvačka, kytaristka
a autorka písní Karolina Kamberská.
Se svou sestrou
Lucií Steinhauserovou tvořila dvojici
Sestry
Steinovy,
která v letech 2001 až 2009 vydala čtyři alba u vydavatelství Indies (tři autorské: Lilie polní, Můj tanec, Jen děcko
se bojí, a album pro děti Měsíček svítí) a pravidelně koncertovala na klubových i festivalových pódiích v Čechách
i v zahraničí. Album Můj tanec bylo vyhlášeno čtvrtou nejlepší evropskou deskou roku 2004 německým portálem
www.folkworld.de, album Jen děcko se bojí získalo nominaci na žánrového Anděla za rok 2006. Karolina Kamberská je výhradní autorkou písní Sester Steinových. Její
písně se setkávají i s příznivým ohlasem hudební kritiky,

strana

12

která vyzdvihuje především kvalitu textů, jistou provokativnost a originalitu. Od zimy 2010 Karolina Kamberská
začíná koncertovat sama s novým repertoárem a samozřejmě i s využitím nejoblíbenějších starších, "steinovských" písní. Atmosféra jejích sólových koncertů je o něco
intimnější a křehčí, než byly koncerty Sester S., ale základ ve formě velmi osobního podání autorských písní zůstává nezměněn. Na září 2010 chystá Karolina desku
tvořenou novými písněmi. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vstupné – vybereme do klobouku.
Petr Kubíček, Klánovické fórum, nadační fond

Fotbalová družstva v poločase
sezóny
Muži „A“ (I. B třída) jsou po podzimní části soutěže
na 9. místě tabulky se 14 body. V prvních devíti zápasech
ani jednou nezvítězili a získali pouhé dva body. Po špatném začátku sezóny nás těší, že v posledních čtyřech zápasech ani jednou nezaváhali a získali 12 bodů (poslední
zápasy - doma Bílá Hora 3:1, venku Újezd nad Lesy 1:0,
venku Tempo B 1:0 a doma Rapid 4:2).
Muži „B“ (II. B třída), kteří loni postoupili do vyšší třídy,
skončili na podzim na 11. místě se ziskem 6 bodů. Na jaře
je čeká boj o záchranu v soutěži (poslední zápasy - venku
Union Žižkov 0:5 a Běchovice 1:0, doma Miškovice 2:4
a Březiněves 1:3).
Dorost (I. A třída) je na 10. místě tabulky se ziskem
15 bodů. V posledních pěti zápasech podzim naši dorostenci 2x vyhráli (Zbraslav 3:0, Radotín 3:1), 2x prohráli
(Admira B 2:5, Řepy 2:3) a jednou remizovali (Bohemians
B 2:2). Začátkem února odjíždějí na tradiční zimní soustředění do Rumburku (krásná hala, kopečky, sauna, posilovna, vířivka) a tak věříme, že na jaře zabojují
a posunou se v tabulce výše.
Starším žákům (I. B třída) zaujali 10. příčku se ziskem
8 bodů. V jejich věkové kategorii od začátku sezóny zápasíme s nedostatkem hráčů (ročník 95 a 96), torzo hráčů poctivě trénuje a snaží se o co nejlepší výkony. Kluci prohráli
ve Stodůlkách 0:6, ve Střešovicích 0:3, doma remizovali
s Bohnicemi 0:0, z Bílé Hory jsme si odvezli debakl 0:15,
v posledním zápase sezóny doma porazili Radotín 5:0.
Mladší žáci (II. B třída) jsou po podzimu na 7. místě s těsným odstupem na 5. místo. V posledních zápasech vy-
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hráli na Tempu B 4:2, nešťastně prohráli doma s Aritmou
B 1:2, vyhráli v Dubči 1:0, doma porazili Dolní Počernice
5:0 a v na závěr prohráli na Chodově 1:3.
Starší přípravka (II. B třída) je nyní na 3. místě se ziskem 25 bodů a jen tříbodový odstup na 2. místo. Postupně
vyhrála v Dolních Počernicích 7:0, doma porazila Pragu
4:0, v Královicích vyhrála 9:1, v Satalicích remizovala 2:2
a v posledním zápase porazila doma Koloděje 7:0. V listopadu ještě odehrála halový turnaj v Říčanech a vybojovala bronzové medaile (2 výhry, 2 remízy a jen jedna
prohra).
Mladší přípravka (II. A třída) skončila na 5. místě se
ziskem 16 bodů (stejně jako 4. Lipence). V posledních
třech zápasech nejprve prohrála se Slavojem Podolí B
1:4, vyhrála v Běchovicích 5:1 a remizovala s Lipencemi 3:3.
Nejmenší naděje, tedy zhruba pěti až šestiletí fotbalisté, slavili letos na podzim hned několik úspěchů.
V turnaji na Meteoru Praha získali vynikající 2. místo
za Slavií Praha. V Běchovicích na halovém turnaji školiček vykopali kluci dokonce zlato, byli opět vynikající!
Do třetice podali perfektní výkon na Spartě Praha.
Ta se o fotbalových minimistrech dozvěděla od Slavie
a vyzvala je k přátelskému utkání přímo na Strahově.
Kluci tak zažili pocit opravdových reprezentantů. Hrála
se čtyři utkání (Sparta i my jsme měli dvě družstva).
Nejprve se chlapci trošičku báli, první dvě utkání prohráli, ale pak naráz tu byla remíza a poslední zápas
byl naprosto jednoznačně Klánovic!
Kompletní informace o všech družstvech naleznete
na www.fkklanovice.cz.
Kráceno
Tomáš Svoboda, tomiks@seznam.cz

Běh naděje - ohlédnutí
V sobotu 12. 12. jsem se zúčastnila celorepublikového setkání organizátorů a pořadatelů Běhu naděje.
Bilancovali jsme uplynulý ročník a dodávali si odvahy
a nadšení pro ročník nastávající. Hospodářská krize se
dotkla i charitativních akcí, přesto jsme s hrdostí předali šek s částkou 660 000 Kč panu prof. MUDr. Jiřímu
Vorlíčkovi, předsedovi České onkologické společnosti.
Peníze budou použity na nákup přístroje nutného
pro výzkum rakoviny.
Pan doktor nám opět připomněl aktuálnost a nutnost
prevence této hrozné nemoci, kterou dříve nebo později dostane každý třetí z nás. Podle pana profesora můžeme my
sami udělat tyto věci: nekouřit, hlídat si váhu a hýbat se.
Dále chodit na preventivní prohlídky a nepodceňovat je.
Klánovice byly velmi chváleny, protože co se týká
vybraných peněz (35 000 Kč), byli jsme v konkurenci
103 běhů těsně druzí. Bohužel, počet běhajících je
u nás velmi průměrný, letos se v Klánovicích k běhu zaregistrovalo pouhých149 účastníků. Celkem se loňských
běhů zúčastnilo téměř 30 000 lidí. Je krásné, že se nám
podařilo vybrat tak velikou částku, nicméně stejně
krásné by bylo, kdyby si více lidí přišlo zaběhat a udělat něco pro své zdraví. Vždyť to je právě jedna z těch
možností prevence, kterou můžeme pro sebe udělat.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se
ať organizačně, tak finančně či aktivní účastí podíleli
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na loňském Běhu naděje. Pokud byste se chtěli dozvědět více o této akci, z níž jde na dobročinné účely jako
u jedné z mála celých sto procent peněz vybraných
na bězích, najděte si webovou stránku www.behnadeje.cz.
Jolana Fuchsová

Klánovická běžka
Klánovické fórum uspořádalo v sobotu 21. ledna
první ročník běžeckého závodu pro všechny – Klánovická běžka. Nenáročná, avšak čátečně zledovatělá,
trať vedla okruhem v Klánovickém lese v délce 2,5 km
(junioři, rodiny s dětmi, senioři), 4,5 km (ženy) a 6,5 km
(muži). Atraktivitu závodu zvyšoval i noční běh v délce
2,5 km. Měsíc dával dostatek světla k orientaci v lese
a mohli jsme si tak vychutnat fantastickou atmosféru
noční jízdy. Zahájení i slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v KC Beseda. Poděkování si zaslouží především
tým dobrovolníků, kteří pomohli s přípravou trati a organizací. Zapojení lidí do obdobných projektů je tím nejdůležitějším kořením pro Klánovické fórum. Dává nám
chuť dělat a vymýšlet pro Klánovice další věci. Vydatná
byla rovněž dotace cen od sponzorů (klánovických
podnikatelů) Zahradnictví Zelený domov Klánovice,
Wagner Bicycles, Ženšen, s.r.o., Prominent CZ – krůtí
maso jako lék a www.hlasklanovic.cz. Jména vítězů
není třeba uvádět, neboť zvítězili všichni, kdo se zúčastnili. Užili jsme si zimní přírody, zaběhali společně
v lese a vše řádně oslavili v příjemné atmosféře kavárny
KC Beseda.
Petr Kubíček, Klánovické fórum
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Naši jubilanti
V lednu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané
Nádvorníková Zdenka
Štangl Josef
Součková Věra
Hladík Jiří
Sviták Josef
Vaníková Ludmila

Upoutávky

Poplatky za psy
Upozorňujeme, že poplatky za psy se platí
do 31. března 2010. Poplatky můžete zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně Úřadu MČ
b) na účet č. 2000707339/0800, variabilní symbol 1341
a číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení
a jméno majitele psa a ulici
Výše poplatků zůstává nezměněna, tj. za psa chovaného v bytovém domě – 1.500 Kč, za druhého psa chovaného v bytovém domě – 2.250 Kč (výše uvedené
poplatky je možné platit ve dvou splátkách – 31.3. a 31.8.)
za psa chovaného v rodinném domě – 300 Kč, za druhého psa chovaného v rodinném domě - 600 Kč, za psa,
jehož majitel pobírá starobní, invalidní, sirotčí, vdovský
nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným příjmem –
200 Kč (platí též pro majitele v bytovém domě).
Alena Janoušková

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:
dne
4. 01. 10 od 9,00 do 11,30 hod.
dne
1. 02. 10 od 12,30 do 15,00 hod.
dne
1. 03. 10 od 9,00 do 11,30 hod.
dne 29. 03. 10 od 12,30 do 15,00 hod.
dne 26. 04. 10 od 9,00 do 11,30 hod.
dne 24. 05. 10 od 12,30 do 15,00 hod.
dne 21. 06. 10 od 9,00 do 11,30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské, a.s. , zaparkovaném na parkovišti u haly
starosty Hanzala.
Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o., a úřadem MČ
Praha-Klánovice nabízí odběratelům zemního plynu novou
službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s., mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu plateb, adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace

V únoru oslaví své narozeniny
naši spoluobčané:
Knoblochová Zdenka
Vosáhlo Milan
Sůra Miroslav
Lauterkrancová Zdenka
Zámišová Eva
Křemen Pavel
Blahopřejeme!!!
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 a 267 175 202

Nevíte, co dál a potřebujete
pomoc či podporu?
Ocitli jste se v situaci, ve které nevíte jak dál? Potřebujete podporu, informace či radu? Obraťte se na poradenský servis, který se zaměřuje na (počáteční) pomoc
a podporu v nepříznivé životní situaci, kterou se snaží
zlepšit či stabilizovat. Služba je pro všechny, kteří se ocitli
v situaci, která je vychýlila z jejich běžného života, potřebují
a chtějí pomoci a mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
Poskytována je bezplatně a případně i anonymně.
Své dotazy můžete psát na i na emailovou adresu:
porse@neposeda.org
Najdete nás: PONDĚLÍ 14.00 - 17.00 na adrese Mýtní 73,
190 11 Praha - Běchovice (v prostorách ZŠ Běchovice)
Změna adresy!! Tel. č. 739 491 633 pro dotazy i v ostatní
dny kromě středy. ÚTERÝ 14.30 - 17.30 na adrese Mýtní
73, 190 11 Praha - Běchovice (v prostorách ZŠ Běchovice)
Změna adresy!! Tel. č. 739 491 633 pro dotazy i v ostatní
dny kromě středy STŘEDA 11.00 - 15.00 na adrese Středisko osobní hygieny, Živonínská 1630, Praha - Újezd nad
Lesy. tel. č. 733 765 615 pro dotazy pouze ve středu
POMŮŽEME VÁM:
- se zorientováním se v aktuální situaci a společně
vymyslet, co dále dělat
- s hledáním zaměstnání, s ujasněním si směru svého
budoucího povolání
- s přechodem z rodičovské dovolené do zaměstnání
- s právním problémem (občanským, rodinným,
pracovním a trestním)
- s obstaráním osobních záležitostí (sepsání žádosti,
doprovod do instituce aj.)
- s Vaším dotazem.
PORADÍME VÁM:
- jak a jaké služby a aktivity můžete v Praze 21 a okolí
využívat
- co k tomu potřebujete
- jakou pomoc můžete získat od státu - sociální dávky
(např. porodné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
pomoc v hmotné nouzi).
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Těžební činnost pro rok 2010
Uveřejňujeme plán úmyslných mýtních těžeb v revíru
Újezd nad Lesy v roce 2010, který nám poskytl revírník
Josef Sedláček.
Alena Janoušková

Placená inzerce

WEB KZ +
Na webových stránkách KZ naleznete plné znění krácených článků: Slovo starosty, Z jednání zastuputelstva,
Jaké bylo naše adventní odpoledne, Fodbalová mužstva
v poločase sezóny.,

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ V RODINNÉM
DOMĚ PLNÉM HRAČEK

Hledáte bydlení?
Nabízíte zajímavou službu?
Rádi byste něco prodali?
INZERUJTE v Klánovickém zpravodaji!
Tel.: 281 960 216

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

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

602 260 264
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ - V průběhu celého
školního roku nabízíme individuální doučování žáků ZŠ
(po dohodě i SŠ) z matematiky, českého jazyka, angličtiny,
případně i dalších předmětů. Naši lektoři pomohou Vašim
dětem s přípravou na přijímací zkoušky, děti si prohloubí
a upevní znalosti získané ve škole. Výuka probíhá v budově
ZŠ Běchovice. Cena lekce: 200 Kč. V případě zájmu
kontaktujte Alici Pechovou na tel. č.: + 420 733 685 911
nebo na vzdelavani@neposeda.org.
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SE ZAHRADOU V KLÁNOVICÍCH.
PRAXE V OBORU.

KONTAKT: 604 711 473
VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA
-

výuka dětí předškolního věku

-

doučování žáků ZŠ a SŠ včetně přípravy k maturitní zkoušce

-

příprava k přijímacím zkouškám

-

výuka zaměstnanců zahr. firem

16 let praxe v SRN,

cena vyučovací hodiny dohodou

Kontakt: 733 170 821, e-mail: p.antosch@centrum.cz

Agelena - Z. Zídková
PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210
e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Klánovický zpravodaj
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INSTALATÉRSTVÍ KOLB
VODA-TOPENÍ-KANALIZACE
Boušova 148, Klánovice
Tel.: 775 317 144
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

Hledám zdravotní sestru
s registrací do gynekologické
ambulance v Úvalech
(zástup za zdr.sestru na MD).
Kontakt: 777 347 486

strana
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Nový bankomat v Klánovicích!
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V minulém roce zavedly banky novou službu CashBack, což je výběr hotovos4 prostřednictvím platebních karet na pokladnách obchodních míst vybavených elektronickým platebním terminálem. Služba je poskytována držitelům platebních karet VISA, Visa electron, MasterCard a Maestro. Myšlenka je jednoduchá:
klien4 bank se lépe dostanou ke svým penězům a banky tak nemusí investovat do nových bankomatů a udržovat jejich nákladný provoz.
Základní podmínkou je úhrada nákupu platební kartou v minimální výši 300 Kč. Systém pak umožní výběr
hotovos4 do maximální výše 1500 Kč. Věříme, že tato suma není konečná a do budoucna se bude zvyšovat.
Donedávna tuto službu nabízela jen velká obchodní centra. Vzhledem k absolutní nedostatečnos4 bankomatů v Klánovicích a Šestajovicích jsme se rozhodli CashBack nabídnout i Vám, našim zákazníkům.
Ke svým ﬁnancím se tak lépe dostanou lidé, kteří v našem okolí bydlí nebo i doma pracují a za hranice
svých obcí vyrážejí jen na větší nákupy. S rados5 kvitujeme, že nám přibývají i zákazníci z nových zástaveb.
Vás, kteří jste ještě nenašli cestu k nám, navnadíme; 300 Kč není zas tak závratná částka, abyste se
v našem zboží nenašli. Především v nabídce cenově vychytaného nebo neokoukaného zboží z vlastních dovozů z velkoobchodních skladů v EU (např. německé a rakouské prací prášky ve VIP kvalitě a v bezkonkurenční ceně) jsme pro široké okolí jedineční. Navíc u nás bez problémů zaparkujete a v klidu, domácí pohodě
a bez stresů nakoupíte. Co nemáme, to pro vás rádi seženeme!
Zbývá tedy jen dodat. „Malý bankomat“, tedy službu CashBack nabízí Vaše DROGERIE PŘIBÁŇ, Libřická
645 – u klánovického koupaliště. Otevřeno máme od úterý do pátku 9-18 a v sobotu 8-12. Telefon k nám
je 281 963 281 nebo 606 870 893.
Už tedy nehledejte bankomaty v okolí a přijďte k nám!
kolek4v DROGERIE PŘIBÁŇ – „tak trochu jiná drogerie“
(placená inzerce)

Klánovický zpravodaj
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HOSTEL SOLTAN
www.hostelsoltan.cz

Šestajovice, Revoluční 715
Tel.: 774 873 388
Spojení: Metro B Černý Most, autobus č. 303,
stanice Šestajovice - Pražská

NOVĚ postavená ubytovna.
K dispozici kuchyň, TV, DVD, SAT, internet zdarma,
samostatné sprchy.
Recepce non-stop, parkování na pozemku.
Kapacita hostelu: 36 lůžek
Akce: ceny od 140 Kč / noc (měsíc a více)
250 Kč / noc (4 dny až měsíc)
270 Kč / noc (1 - 3 dny)

Klánovický zpravodaj
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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 ÚNOR 2010
Úterý
2.2.2010
19.00
CESTOPISNÝ POŘAD – TIBET – ZEMĚ POD OCHRANOU BOHŮ
Nic než název knihy Zuzany Ondomišiové nemůže tento překrásný kout naší Země vystihnou lépe. Rozlohou ohromná, nejvýše položená náhorní plošina s nesčetnými,
člověkem dosud nepoznanými, šestitisícovými štíty. Krásná, tyrkysově modrá jezera, v nichž se odráží bílé vrcholky zasněžených hor, jímž dominuje nejposvátnější
hora světa – Kailash. Mytická jezera Masasarovar a Rakas-Tal, která tvoří jednotu mužského a ženského prvku s nejvýznamnějším světovým rozvodím, kde pramení
Himalájské veletoky Indus, Brahmaputra, Ganga i Sutlej. Budhistické kláštery s největší budovou světa Pothalou, oficiálním sídlem dalajlámy. Ale nejvíce zajímaví
jsou lidé, žijící v této zemi, jejich zvyky a kultura která se čím dále více vytrácí pod tíhou nastupující globalizace a útisku ze strany Číny. Tak ještě – dokud je čas –
pojďme se zaposlouchat a nahlédnout do kraje, kde i modré nebe je tak vysoko, že se až dotýká sídel Bohů.
Čtvrtek
4.2.2010
19.30
KINO – GALIMATYÁŠ
Francie, 2009, 104 minut, komedie, přístupné, režie: Jean-Pierre Jeunet. Hrají: Dany Boon, Dominique Pinon, André Dussollier, Rachel Berger. Kriminální a nezvykle
akční komedie režiséra Jean-Pierre Jeuneta ve stylu jeho nejslavnějšího filmu Amélie z Montmartru nás zavede mezi obchodníky se zbraněmi. Těm se na ruce podívá
se svérázným humorem, francouzským šarmem a svým typickým vizuálním ztvárněním.
Pondělí
8.2.2010
19.30
KINO - PANIKA V MĚSTEČKU
Belgie, Francie, Lucembursko, 2009, 75 min, titulky, přístupný režie: Stéphane Aubier, Vincent Patar. Excentrická komediální šaráda plná vypilovaných odzbrojujících
gagů, vycházející mimo jiné z dědictví surrealismu, nabízí animovanou akční podívanou par excellence, jíž před nedávnem doslova podlehlo publikum canneského
i karlovarského festivalu.
Středa
10.2.2010
10.45
DĚTSKÉ DIVADLO – POHÁDKY Z BUDKY
Jak naložit se svou velikostí a nebát se své malosti? Nad těmito otázkami se nenápadně zamýšlejí dvě pohádky-nepohádky v divadle-nedivadle. Ale nebojte se,
vlastně je to o zvířátkách. Vojta Vrtek zahraje dvě pohádky ve vlastnoručně vyrobené kadibudce: „Budko, budko, kdo v tobě přebývá?“ a „O krtečkovi, který chtěl
vědět, kdo se mu vykakal na hlavu.“ Hraje divadlo Vojty Vrtka. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý
Čtvrtek
11.2. 2010
19.30
KINO – ANTIKRIST
Německo,Francie,Polsko, 2009,drama,104min, od 15 let, režie: Lars von Trier. Hrají: Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe. Jeden z nejočekávanějších filmů letošního
roku nabízí zcela nevšední zážitek. Příběh manželského páru, jenž se odjíždí vyrovnat se ztrátou syna na chatu v hlubokých lesích, je plný nečekaných zvratů, dusné
atmosféry a explicitních záběrů . Cena za nejlepší ženskou roli na festivalu v Cannes
Neděle
14.2.2010 14.00 -17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
PEDIG - výroba podnosu nebo košíčku s pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně materiálu) 250-350 Kč. Lektorka Andrea
Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Neděle
14.2.2010
16.00
KINO – MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Francie, 2009, 90 min, komedie,přístupný, režie: Laurent Tirard. Hrají: Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain, Francois-Xavier Demaison.
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek o Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na filmová
plátna. Za 50 let od vydání první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí po celém světě i u nás.Vstupné: 65 Kč
Pondělí
15.2.2010
19.30
KINO – KAWASAKIHO RŮŽE
ČR, 2009, 99 min, drama, přístupný, režie: Jan Hřebejk. Hrají: Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík. Středobod příběhu tvoří postava
renomovaného psychiatra, morální autority, který má získat významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které
na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz.
Čtvrtek
18.2. 2010
19.30
KINO – SAMEC
USA, 2008, 95 min, komedie, od 15 let, režie: David Mackenzie, hrají: Ashton Kutcher, Anne Heche. Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít... Lehká komedie
o notorickém svůdníkovi, který si je velmi dobře vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. S lehkostí sobě vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu na kterou
se podívá. Jednoho dne však padne kosa na kámen...
Neděle
21.2.2010
19.00
KONCERT – KAROLINA KAMBERSKÁ - EX-STEINOVKA V AKCI
Karolina Kamberská je známá jako polovina a výhradní autorka písní dvojice Sestry Steinovy, které posluchači i kritika vyhledávali především pro originalitu a bezprostřednost,
a také pro niterné texty kořeněné jistou dávkou provokace a ironie. Po mateřské přestávce se Karolina vrací sólově na pódia s novým repertoárem, který zachytí na letošní
podzim připravovaná deska. Na koncertě ale samozřejmě zazní i písně, které napsala ještě pro "Steinovky".
Pondělí
22.2.2010
19.30
KINO - FAME
USA, 2009, hudební film, 107 minut, titulky,přístupný. Režie: Kevin Tancharoen. Hrají: Asher Book, Kristy Flores, Paul Iacono, Paul McGill, Naturi Naughton. Nová
verze dnes již klasického muzikálu, v němž se budoucí tanečníci, zpěváci a další umělci vyrovnávají nejen s nevlídným rodinným zázemím, nýbrž i vlastní orientací,
nedostatkem sebevědomí a dalšími slabinami. Fame exploduje hudbou, tancem a ukázkami těch nejlepších výkonů herců-umělců skutečného života.
Středa
24.2.2010
16.00
DĚTSKÉ DIVADLO – NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY
Tentokrát maličká veverka, spolu s ostatními zvířátky pomůže vypátrat, kdo ukradl hodinky panu hajnému, v druhé části představení pak společně vytrestají člověkadarebáka, který se v lese choval nehezky. Tato barevná pohádka volně navazuje na nejúspěšnější představení Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové na motivy slavné
dětské knížky. Jde o kombinované loutkoherecké představení, vyprávění ze života lesních zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami, kterým dodává život především
komunikace s živými herci i s dětmi z publika. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý
Čtvrtek
25.2. 2010
19.30
KINO – AVATAR
USA, 2009, fantasy, 161 min, titulky, přístupný, režie: James Cameron. Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Stephen Lang.
Největší filmová událost roku! Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Úchvatný film,
který si vás na dvě a půl hodiny ukradne pro sebe, abyste měli hned po skončení chuť ho vidět znovu. Cameronův comeback se zcela vydařil a jedná se o nejlepší
velkofilm letošního roku.
Sobota
27.2.2010
14.00 – 17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
ŠPERKY Z KORÁLKŮ Stovky druhů, vzorů, nejlepší české sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 250 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel.
720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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