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V tomto
čísle najdete:
- Slovo starosty a sloupky
zastupitelů
- Zápis z jednání RMČ
- Zápis z jednání
zasupitelstva
- Informace z úřadu
- Klánovický kaleidoskop –
poděkování
- Otázku měsíce – na téma
Klánovický zpravodaj
- Hlavní téma – Klánovické
koupaliště
- Rozhovory





a kulturními akcemi

Léto zve ke koupání
Chvála létu. Koupání, cákání a dovádění patří k dětským letním
radovánkám, ale ani dospělí nepohrdnou osvěžením, pokud se
zrovna nevystavují nezdravým slunečním paprskům. Chvála obci,
která zachovala prostor k letnímu odpočinku nadosah domovů
svých občanů. A chvála úřadům, které o tato území pečují.
Zde výčet chvály končí. I my v Klánovicích máme koupaliště, to ale
spíše přidělává starosti a prozatím vyčerpává místní rozpočet.
Jaká je tedy realita? Více uvnitř čísla.







- Ohlédnutí za společenskými,
sportovními

K L Á N O V I C K Ý



Foto z knihy Jindřich Lukáš, František Fischer
„Klánovice na starých pohlednicích“

Klánovický zpravodaj Vám přeje krásné léto.
CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

Yvona Olšanová, šéfredaktorka
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
jsou tu opět prázdniny - čas dovolených,
a tak bych Vám rád popřál mnoho slunečných dnů, hezké cestovatelské zážitky a mnoho příjemných chvil.
Městská část Praha-Klánovice obdržela podnět od občanského sdružení Klánovice 2020 k vypsání místního
referenda. Zastupitelé byli již o této aktivitě informováni a jsme připraveni vypsat referendum k otázce připojení
nesourodé výstavby až 122 domů
na sousedním katastru Horních Počernic na komunikační síť Klánovic
v termínu komunálních voleb, tj.
ve dnech 10. a 11. října 2014.
Otázka výstavby nových domů a jejich napojení na Klánovice se na jednání místního zastupitelstva dostává
opakovaně. Současné zastupitelstvo
s touto výstavbou nesouhlasí. Mezi
hlavní důvody patří stav klánovických
komunikací. Finanční krize uplynulých let a prioritní dopravní projekty
hl. m. Prahy, např. tunel Blanka a výstavba nových tras metra, jsou důvodem, proč rekonstrukce komunikací i v Klánovicích pokračuje velmi
zvolna. Ulice K Rukavičkárně, dle našeho názoru, další výrazné dopravní zatížení neunese.
Zastupitelé na svém zasedání
26. května vydali souhlasné stanovisko k napojení vodovodů a kanalizace pro výstavbu UBM Klánovice, s.r.o. Šlo o splnění zákonné povinnosti, nesplnění je trestáno pokutou až do výše 200 tis. Kč. Společnost
UBM Klánovice, s.r.o. žaluje Městskou
část ve dvou soudních sporech. Jednou žalobou se domáhají po Klánovicích škody ve výši cca 5 mil. Kč,
v druhé žalobě se domáhají soudního rozhodnutí, kterým by byl nahrazen
nesouhlas městské části s připojením
této výstavby na Klánovice. Společnost UBM Klánovice s.r.o. opakovanými žádostmi oslovuje Magistrát
hl. m. Prahy a snaží se nesouhlas Klánovic nahradit jiným typem rozhodnutí.
Současné zastupitelstvo i přes tyto
okolnosti zůstává na svém stanovisku a nepřeje si propojení nové výstavby s Klánovicemi.
O prázdninách bychom rovněž měli
dospět k rozhodnutí v jakém rozsahu dostavět klánovickou školu. Pokud
se chcete aktivně zapojit a vyjádřit
k této otázce, sledujete www stránky městské části, nebo mě, prosím,
kontaktujte.
Létu zdar.
Petr Soukup, starosta
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Informace z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha- Klánovice (RMČ) v posledním období zasedala ve dnech 28. 5.
a 11. 6., další jednání (25. 6.) bylo na programu až po uzávěrce tohoto vydání KZ.
Zasedání RMČ v období letních prázdnin budou svolána dle aktuální potřeby
RMČ mj. schválila:
• Odměny pro ředitele příspěvkových organizací - Masarykovy základní
školy a Mateřské školy Praha-Klánovice.
• Termín, místo konání a program zasedání Zastupitelstva MČ Praha Klánovice (11. 6. 2014).
• Návrh několika úprav rozpočtu MČ na rok 2014, např. zvýšení rozpočtu o dotaci schválenou ZHMP: částka 965 000 Kč bude použita na rozšíření kapacity
MŠ. RMČ následně schválila vypsání poptávkového řízení na tuto akci.
• Požadavek na novelizaci vyhlášky o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství. Návrh na zavedení nové sazby za umístění lunaparků
a podobných zařízení – 10 Kč za každý (i započatý) metr čtvereční/den.
• Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem podkladů pro přípravu nového
územního plánu Ing. arch. Jaromírem Myškou. Maximální cena: 30 tis. Kč
včetně DPH.
• Uzavření smlouvy o dílo na opravu interiéru tělocvičny Beseda. RMČ potvrdila pořadí stanovené hodnotící komisí, vítězným uchazečem se stal
subjekt Hypostav CS, s.r.o., cena bez DPH: 340 765 Kč.
• Prodloužení termínu odborného ošetření stromů (třešní) ořezem
v ul. V Pátém. Termín: do 15. 7. 2014.
• Úpravu fasády výmalbou na objektu „Kolomazná pec“ u nádraží (nájemce
Ing. Miloš Král). Bude provedeno bez finanční spoluúčasti MČ Praha-Klánovice.
• Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Beseda (doposud módní salón Sissi). Ze dvou doručených nabídek byl vybrán „podnikatelský záměr“ paní Petry Budějské (sídlo Praha – Černý Most).
• Uzavření smlouvy mezi MČ Praha-Klánovice a Správou pražských hřbitovů
na pronájem jednoho hrobového místa (období 2014-2024, cena: 6 900 Kč
vč. DPH). V souvislosti s úmrtím klánovické obyvatelky paní P. se MČ přihlásí do dědického řízení. Náklady na úhradu sociálního pohřbu: 15 100 Kč.
• Uzavření smlouvy o dílu v souvislosti s veřejnou zakázkou „travní traktor se
sběrem“. RMČ potvrdila pořadí stanovené hodnotící komisí. Dodavatel
stroje: Ing. J. Čamek, cena: 216 000 Kč bez DPH.
- Uzavření smlouvy o dílo – oprava kotlů v bytech výměnou. RMČ potvrdila
pořadí stanovené hodnotící komisí. Dodavatel: Complet Service CZ s.r.o.,
cena bez DPH: 75 015 Kč.
RMČ mj. projednala:
• Záměr rekonstrukce objektu bývalé masny (ul. Slavětínská). Soukromý víceúčelový projekt, v němž je zahrnuto vybudování dvou nových obchodů,
čtyř bytových jednotek a relaxačního centra, doporučila odborná stavební
komise RMČ.
• Zřízení zastávky „Sendražická“ pro midibus č. 262 v ul. Slavětínská – směr
nádraží. Vzhledem k obsáhlým námitkám několika občanů tuto záležitost
v nedávné minulosti řešil také pražský Magistrát. Další vývoj dlouhodobé
„kauzy“ bude aktuálně podmíněn rozhodnutím stavebního úřadu ÚMČ
Praha 21 (Újezd nad Lesy).
Chcete se dozvědět více? Kompletní zápisy a usnesení z jednání RMČ najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz, sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

Policie hledá svědky trestného činu
Dne 11. června došlo v lese v k. ú. Klánovice poblíž ulice Smiřická
k trestnému činu vraždy, kdy třiatřicetiletý muž zemřel na střelná zranění
v době mezi jedenáctou až čtrnáctou hodinou. Na místě zločinu byl založen
oheň. Hledají se další svědci, kteří slyšeli střelbu či zahlédli kouř, lze volat
na linku 158.
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Městská Policie hl. m. Prahy provádí pravidelné kontroly lesního prostoru
v denní i noční době pomocí auto, moto a cyklohlídek. Dále jsou prováděny
pravidelné součinnostní kontroly celoměstským útvarem psovodů MP
hl. m. Prahy, který má základnu přímo v Klánovickém lese. Hlídková činnost
je zaměřena převážně na kontrolu tzv. „závadových osob“, v poslední době
zjištěn pouze jeden občan bez domova, který v lese stanoval. Více informací
naleznete na webových stránkách Policie České republiky nebo webové
stránce policejnidenik.cz.

Klánovický kaleidoskop
Bohatou nabídku společenského
a kulturního života v Klánovicích střídají zážitky z prázdnin a dovolených.
Přejeme Vám krásné a slunečné měsíce, děkujeme všem přispěvatelům
a v záři nashledanou
Eliška Klučinová z Klánovic vytvořila na mezinárodním mítinku
v Kladně dne 14. – 15. 6. 2014 český
rekord v sedmiboji. Zlepšila své maximum o 128 bodů na 6460 bodů
a s velkým náskokem vyhrála. Současně je pátém místě evropských,
a na šestém místě světových tabulek.
Blahopřejeme.
Další dvě turistické orientační
tabule - na konečné autobusu
u fotbalového hřiště a u startu
cyklostezky do Horních Počernic
instaluje na začátku prázdnin
Klánovice SPOLU o.p.s.
Provoz knihovny v létě. V červenci
a srpnu nebude knihovna otevřena
v sobotu, provozní doba v ostatních

dnech v týdnu zůstane stejná. Pokud
budeme na několik dní uzavírat
úplně, včas to oznámíme na vývěskách a e-mailem.
19. 7. – sobota
XV. ročník Okolo Vidrholce,
u hotelu Smolík, začátek 10:00,
výstava strojů, soutěž dobového
oblečení a další, start jízdy
historických vozidel 12:30. Pořádá
Okrašlovací spolek Klánovice
V letních měsících má KC Nová Beseda divadelní prázdniny a platí letní
provoz kavárny.
Po - pá 15:00-22:00
So, ne 14:00-22:00
30. srpna, sobota
Klánovický hudební minifestival,
15:00 do 23:00 na zahradě, v případě nepřízně počasí v sále. Těšíme
se opět na Vás. Přejeme Vám krásné
a pohodové léto. Vaše, Nová Beseda

Informace z úřadu

Nové webové stránky MČ Praha-Klánovice
Od 1. 7. 2014 budou spuštěny nové webové stránky Praha-Klánovice.
Přístupová adresa zůstává stejná www.praha-klanovice.cz. V současné
době se stránky plní informacemi. Rádi bychom ještě v době letních
měsíců vyladili problematická místa, případně doplnili a upřesnili vše,
co přispěje k jejich kvalitě a zajímavému obsahu.
Pro občany, kteří projeví zájem, bude možné zasílat např. aktuality nebo
informace zveřejněné na webu aktuálně na jejich e-mailovou adresu.
Další novinkou na webu městské části je možnost hlasitého čtení vybraného textu. Pro hlasité čtení stačí odkliknout na danou informací
„Přečíst nahlas“.
Máte-li hezkou fotografii nebo zajímavost, která by oslovila většinu obyvatel Klánovic, budeme rádi, když nám ji pošlete ke zveřejnění.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
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Vážení občané,
víte, že:
•

Máme přiznanou dotaci od SFŽP
na projekt „Svoz bioodpadu
Praha-Klánovice“ v celkové výši
cca 3,5 mil. Kč, kdy spoluúčast
MČ činí 10%. Již čekáme na písemné potvrzení.
• Je ukončeno výběrové řízení
na zakoupení nového traktoru se
sběrem – sekání trávy, kde
se podařilo vysoutěžit cenu
216 tis. Kč bez DPH oproti předpokládané ceně 350 tis. Kč.
• Je ukončeno výběrové řízení
na kompletní opravu tělocvičny
Beseda za cenu cca 341 tis. Kč
bez DPH. Oprava bude probíhat
v letních měsících.
• Je ukončeno výběrové řízení
na výměnu kotlů v bytech a nebytových prostorách v majetku MČ.
• Je schválen nový nájemce
pro prodejnu SISSI od 1. 7. 2014.
• Nájemce „Kolomazné pece“
Ing. Miloš Král se nabídl, že
na vlastní náklady upraví fasádu
na tomto objektu, aby nedělala
Klánovicím ostudu. Děkujeme
za pomoc.
• Je Hygienickou stanicí schváleno
prodloužení dočasného navýšení
kapacity MŠ ze 100 na 119 dětí.
• V letních měsících bude probíhat
rekonstrukce mateřské školy.
• V letních měsících plánujeme havarijní opravy střech na budovách
v majetku MČ (ZŠ Slavětínská,
ZŠ Smržovská, sportovní hala)
• Zastupitelstvo jedná o možnosti
přístavby základní školy.
• Opakovaně probíhá jednání v záležitosti zřízení autobusové zastávky v ulici K Rukavičkárně.
• Za období 1. 1. – 18. 6. 2014 bylo
v Klánovicích postaveno nově
5 rodinných domů. Posledním
přiděleným č.p. je 1067.
• Od 1. 1. – 30. 4.2014 se v Klánovicích narodilo 6 dětí (3 holčičky
a 3 chlapci), odstěhovalo se
z Klánovic 30 osob, zemřelo
13 osob. K 18. 6. 2014 se do Klánovic přistěhovalo 81 osob.
Přeji všem krásnou dovolenou
a prázdniny plné sluníčka.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
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Jubilanti
V červenci oslaví své narozeniny
Růžena Zvelebilová
Ludmila Stránská
Irena Rajprichová
Olga Baumrukerová
Jiřina Vršníková
Jaromír Kourek
Marie Žížalová
Jiří Novák
Marta Strnadová
Jiří Zobač
V srpnu oslaví své narozeniny
Božena Svačinová
Jiří Musil
Miloslava Pohlová
Vlasta Hladíková
Marie Prokopová
Helena Švecová
Jan Horčička
Gert Weinmann
Vilemína Vajgrtová
Václav Hála
Hana Střihavková
Jarmila Hrdlicová
Růžena Kosanová
Růžena Kolínová
Všem oslavencům gratulujeme

Zemřela paní
Jarmila Matoušková
V nedožitých jedenadevadesáti letech
zemřela 23. května 2014 paní učitelka
Jarmila Matoušková.
Na klánovické základní škole odučila více než 35 let a jejím nejstarším
žákům je už kolem sedmdesáti.
Paní Matoušková začínala v Brandýse nad Labem, poté byla přeřazena
do Klánovic. Nejprve učila na nižším
stupni, po vystudování matematiky přešla na druhý stupeň, kde „vtloukala“
matematiku do hlavy několika generacím klánovických dětí. Škola byla podle slov paní Keslové, dcery paní učitelky, středobodem světa a i ve vysokém věku si procvičovala mozek
počítáním příkladů z matematické
sbírky. Jistě i proto se dožila úctyhodného věku.
Prosím, abychom si my, bývalí žáci
paní učitelky, vzpomněli na přísnou,
ale spravedlivou kantorku a uctili její
památku.
Jolana Fuchsová
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Navrhujeme další
klánovické referendum
Milí spoluobčané,
výrazné zhoršení kvality života v naší městské části nadále hrozí a opět se
stává reálným. Nekonečné fronty aut nejen na Slavětínské, nebezpečná situace pro naše děti při cestě do školy i všechny ostatní chodce. Přeplněná
mateřská i základní škola.
Klánovice se organicky rozrůstají na celém svém území a všichni to pociťujeme. Přirozený nárůst je s postupným rozvojem infrastruktury sice s obtížemi, ale absorbován. Nicméně již v současnosti je situace na semaforu
u školy každé ráno katastrofální, nemluvě o parkování u nádraží.
Na Hornopočernicku plánuje rakouská developerská firma UBM postavit
122 nových domů, to je střízlivým odhadem dalších 250 aut v ranní špičce
v ulicích K Rukavičkárně, Krovova, Boušova a Lovčická a hlavně na Slavětínské. Domy sice mají stát na katastrálním území Horních Počernic, nicméně s Horními Počernicemi nebudou mít nic společného, jejich noví
obyvatelé se tam ani nedostanou, neprojedou-li přes Klánovice.
Dopravní obslužnost této nové výstavby byla původně naprojektována přes
budoucí tangentu mezi Klánovicemi a Šestajovicemi - komunikaci, která ale
v dohledné době nevznikne. Proto hledá UBM náhradní řešení a chce celou
infrastrukturu “dočasně” napojit na Klánovice. Investor opakovaně žádá
o souhlasné stanovisko MČ Klánovice s napojením na místní stávající komunikace. Současné vedení naší MČ tento souhlas odmítá, proto se UBM
pokouší obejít MČ žádostí o vydání tohoto stanoviska přímo Magistrátem
hlavního města.
Jak se můžeme bránit?
Navrhujeme vyhlásit referendum o plánu připojení nově postavených domů
mimo katastrální území Klánovic na naši infrastrukturu. Chceme zavázat
Zastupitele MČ Klánovice i do budoucna výsledkem referenda, v jehož rámci
se můžeme všichni vyjádřit, zda si takovéto napojení přejeme, či nikoliv.
Naše sdružení vyvíjí v současné době tyto aktivity:
- připravujeme podání Zastupitelstvu MČ Klánovice k vyhlášení tohoto referenda.
- spolupracujeme s Úřadem MČ na zpracování právního stanoviska k možnosti Magistrátu nás obejít a vydat rozhodnutí bez našeho souhlasu
- žádáme Magistrát, aby nenahrazoval stanovisko MČ svým rozhodnutím
a zachoval Status Quo
Jsme připraveni jasně a důrazně vyjádřit svůj názor na kvalitu našeho
budoucího života.
Nechceme, aby se z referenda stalo další politikum rozdělující Klánovice
na dva tábory. Chceme dát možnost se vyjádřit všem obyvatelům Klánovic.
Možné napojení nové výstavby totiž ovlivní život každého z nás.
Otakar Petráček
Občanské sdružení Klánovice 2020

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry,
tuky, výbojky a zářivky můžete odkládat obsluze sběrového vozidla
12. 8. 2014 (úterý)
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17:40 – 18:00
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18:10 – 18:30
Přimské nám. (u autobusové zastávky)
18:40 – 19:00
Alena Janoušková
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Sloupek zastupitele

Vážené dámy, vážení pánové,

Funkční osa Klánovic

dovolím si Vás oslovit se žádostí o příspěvek
na bystu pana Václava Klána, zakladatele
Klánovic. Na začátku našeho působení jsme
tuto vizi chtěli realizovat. Odhad nákladů
na vznik pomníku byl 300 tis. Kč. S ohledem
na jiné aktuální potřeby jsme tento projekt
odsunuli. V současnosti jsme obdrželi nabídku od sochaře pana MgA. Kryštofa Hoška.
Cena realizace bysty včetně instalace činí
částku 75 tis. Kč.
Osobně jsem přesvědčen, že připomenutí zakladatele Klánovic je akcí, na které můžeme
budovat spolkový život Klánovic. Zkušenosti
tento předpoklad potvrzují. V rámci akce
„Adopce lip“ jsme na obnovu a údržbu lipových alejí vybrali částku 100 tis. Kč. Mnozí
z nás mají v Klánovicích svůj strom. Stejnou
cestu se chceme s Vámi vydat i nyní, a dovolíme si Vás požádat o poskytnutí finančního
daru na vytvoření bysty Václava Klána. Bysta bude umístěna na školní budově s čp. 1 - na rohu budovy ulice Slavětínské a Smržovská - ve výšce
cca 2,5 m nad chodníkem.
Pokud Vás tento projekt oslovil, prosím pošlete finanční dar na účet
č. 21223-2000707339/0800 var. symbol 1 nebo mě, prosím, kontaktujte
na e/m: starosta@praha-klanovice.cz. Připojíte se tak k dárcům, kteří již
na tuto akci přispěli a shromáždili částku ve výši 32.500 Kč, a to k panu
Voráčkovi, Lukášovi, Žebrovi a Soukupovi.
Pevně věřím, že se nám společným úsilím podaří dát Klánovicím Klána.
Pomůžete nám?
Petr Soukup

Na podzim 2010 jsme šli do místní politiky jako občané, kteří chtějí pozitivně měnit místo, kde žijí.
Chtěli jsme svoji energii věnovat řešení běžných problémů všech občanů. Stali se z nás tedy politici,
kteří chtě nechtě museli dost času
věnovat i polemikám, ve kterých
se vytrácel smysl vlastní práce.
Přesto si dovolím tvrdit, že jsme nastartovali změny ve fungování radnice, které nakonec přinesly pro
naši obec kladné body. Snažili
jsme se být transparentní, skládali jsme účty na webových stránkách. Pochopili jsme, že některé
místní politické strany mají hodně
daleko nejen na Magistrát (který
mimochodem měnil stranické barvy jak na běžícím páse), ale
i k tomu, aby vůbec dokázali sami
normálně fungovat. Potvrdilo se
nám, že hledat rozumné místo
v lokální politice není na levopravé ose, ale na stupnici fungující – nefungující, užitečný –
neužitečný či praktický – nepraktický. Většina z nás vstoupila
do politiky ze sektoru obecně prospěšných organizací a v uplynulých letech se této činnosti nemohla věnovat tolik jako dříve.
Přesto se činnost v naší neziskové organizaci Klánovice SPOLU
nezastavila, ba naopak, naši kolegové věnují čas a energii do akcí,
které občané vnímají pozitivně
a ze kterých máme velkou radost.
Tady se rodí funkční osa Klánovic.
Náš obdiv mají všichni, kteří organizují aktivity pro děti, dospělé,
seniory, přinášejí nám kulturu, modernizují tenisové, fotbalové areály.
Co přát Klánovicích? Žádné politikaření vzdálené potřebám normálních občanů. Každý den otevřený úřad, který vyřeší, co je
v jeho silách. Opravené silnice,
posekanou trávu, zametené chodníky, nadstandardní školu, školku,
knihovnu, zábavu. Seniorům kvalitní sociální služby tak, aby nahradily nefungující rodiny.
Na radnici jen lidi, kteří cítí odpovědnost za naši obec.
Jana Martinová
Spolu pro Klánovice

Informace z jednání zastupitelstva MČ
Dne 11. 6. 2014 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Klánovice. Zastupitelé jednali o těchto záležitostech:
• ZMČ schválilo „Závěrečný účet MČ Praha-Klánovice za rok 2013“
ZMČ schválilo hospodaření Mateřské školy Praha-Klánovice za rok 2013
• ZMČ schválilo hospodaření Masarykovy ZŠ Praha-Klánovice za rok 2013
• ZMČ schválilo úpravy rozpočtu MČ Praha-Klánovice za leden-květen 2013
• ZMČ neschválilo návrhy na stanovení počtu členů ZMČ Praha-Klánovice
pro volební období 2014-2018
• ZMČ ustanovilo k návrhu přístavby ZŠ Praha-Klánovice pracovní skupinu,
která předloží
• ZMČ návrh na řešení postupu případné přístavby ZŠ
• ZMČ neschválilo vypsání nové architektonické soutěže na výstavbu Senior
centra v Klánovicích.
• ZMČ schválilo uzavření dodatku Smlouvy o vybudování komunikace
a zpevněných ploch
• ZMČ schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi MČ Praha-Klánovice a PRE Distribuce a.s. o uložení kabelu
Dne 25. 6. 2014 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Klánovice, které rozhodlo, že pro volební období 2014 – 2018 stanoví
počet členů zastupitelstva 15.
Více k jednotlivým projednávaným bodům se dočtete po ověření a zveřejnění
zápisu na webu MČ Praha-Klánovice.
Ivana Horská-tajemnice ÚMČ
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Sláva klánovických koupadel končí žalobou
Z historických pramenů většina
klánovických občanů ví, že svého
času byla v Klánovicích koupaliště,
nazývána koupadla, dokonce tři:

rušená keramická mozaika musela
být částečně odstraněna a upraveno
dno), rekonstrukci technického vybavení a po úpravách okolí.

1924
Velký bazén v rámci velkolepého lázeňského areálu byl dlouhou dobu
chloubou a také raritou Klánovic - navrhoval a postavil arch. Rudolf Utěšil.
Provoz byl zcela ukončen v roce 1948.

2005 - 2006
Bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci areálu. Ve výběrovém řízení
byla vybrána firma Gloria Plus s.r.o.
podnikatele Martina Dufka. Rekonstrukce byla zahájena 9. října 2006
a dokončena 5. června 2007. Celková
cena rekonstrukce areálu včetně
úpravny vody činila 5,3 mil. Kč.

Ve 30. letech
Rybník Cyrilov, s kioskem, převlékárnami, molem a kabinkami. Ani toto
„koupadlo“ dnes již veřejnosti neslouží.
1900
Kacovo koupaliště, později U Králů
– z Jilichova rybníku (založeného
v roce 1890) vznikl předchůdce
současného koupaliště - na ploše
cca 3 127 m² v příjemném prostředí
bylo vybudováno kameno-betonové koupaliště s brouzdalištěm
pro děti. Sloužilo až do 70. let.

Po měsíčním provozu…
se projevily první závady bazénů
a areálu a nastalo období četných reklamací díla či reklamace reklamací,
mnohé zhotovitel odmítal uznat.

1972 - 1978
V akci „Z“ bylo rekonstruováno brouzdaliště na dětský bazén. Poté byl vybudován betonový bazén (25 m) s keramickým obkladem. Tato stavba
zřejmě nebyla kolaudována. Již vypuštěný vedlejší bazén, mezitím zanesen nálety a obrostlý plevelem, byl
zavezen a zeminou zasypán.

2011
Každoroční opakování závad, rostoucí vícenáklady a smluvní závazky
vůči provozovateli areálu vedly k rozhodnutí domáhat se práv soudní cestou. MČ Praha-Klánovice požádala
soud o stanovení nezávislého soudního znalce. Jednalo se o zásadní
vady – folie praskala a trhala se,
špatně ukotvené schůdky, drolící se
lemovky odpadávaly do vody, nekvalitně položená dlažba kolem bazénu –
částečný výčet vad. Zpracování posudku však několik odborníků
po sobě odmítlo.

1984
Ke kolaudaci došlo až po rekonstrukci
obou bazénů v r. 1984 (mrazem na-

2012
Určena odborná firma A.W.A.L s.r.o.
a následně, na náklady MČ Praha-Klá-

novice, zpracován posudek ing. Markem Novotným
9. 7. 2012
Jednateli Dufkovi doručena „Výzva
k odstranění vad“, nárok však nebyl
uznán právním zástupcem p. Dufka,
kanceláří Brož, Sokol, Novák dopisem ze dne 23. 7. 2012.
24. 7. 2012
Jednateli Dufkovi zasláno „Odstoupení
od smlouvy“, které zhotovitel prostřednictvím svého právního zástupce neuznal jako relevantní právní úkon.
září 2012
Podána „Žaloba na vydání částky
4. 897 792 Kč s příslušenstvím“.
říjen 2012
Městská část rozhodla o důkladnější
opravě k zachování provozu areálu.
Dezolátní stav bazénů již neumožňoval dílčí opravy a lepení, ale vyžadoval rozsáhlou celkovou opravou nebo
kompletní rekonstrukcí.
8. 1. 2013
Soudem ustanoven soudní znalec.
Vzhledem k tvrzení zhotovitele bylo
nutno vypracovat řadu dalších dílčích
posudků.
Květen 2013
Proběhlo první předběžné jednání
u Obvodního soudu pro Prahu 5,
v září a listopadu následovala další
stání s výslechem svědků a doložením znaleckých posudků.
2014
Jednání v únoru, březnu a květnu.
Další jednání jsou předběžně naplánována na září a říjen 2014.
Na výsledek, který, jak doufáme,
bude pro Klánovice příznivý, si
tedy budeme muset ještě počkat.
Z rozsáhlého podkladu Ing. arch. Jany
Segetové čerpala Yvona Olšanová.
Celý článek s dalšími zajímavými detaily najdete na webu MČ.

Foto: Radomír Kůla
„Radost z koupání problémy zastíní“
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Otázka měsíce

Splnila podoba a obsah KZ v tomto volebním období Vaše očekávání a představy?
Z pohledu KZ lze končící volební období rozdělit zhruba na tři období.
V prvním se šéfredaktor Luboš Palata snažil o profesionální vedení KZ
a snažil se bránit tlaku na jednostranný způsob informování. Ačkoliv
s panem Palatou v mnohém politicky
nesouhlasím, tak za jeho naprosto korektní způsob vedení KZ mu musím
poděkovat. Po „klánovickém převratu“
byl ale L. Palata v únoru 2013 novou
Radou MČ odvolán (pro hlasovali:
Soukup, Petráčková, Švec) a nastala „doba temna“. Období, kdy KZ
vedl jako „dočasný“ šéfredaktor starosta P. Soukup lze z hlediska objektivity a cenzury bezesporu označit
jako nejhorší období KZ od jeho vzniku. Až na základě usnesení zastupitelstva byl starosta nucen se tohoto
postu vzdát a na jeho místo nedávno
nastoupila nová šéfredaktorka. Snad
se jí podaří vrátit do KZ kvalitu a objektivitu.
Ferdinand Polák, www.odsklanovice.cz

Klánovický zpravodaj prošel v posledních letech značným vývojem spojeným s častou výměnou osoby šéfredaktora. Současná šéfredaktorka
paní Yvona Olšanová časopis převzala
v březnu tohoto roku a maximálně se
zasazuje o jeho profesionalizaci.
Obsah Zpravodaje byl v souladu s výsledky ankety čtenářů, obohacen informacemi o dění v naší MČ na úkor
vyjadřování názorů. Za velmi povedenou považuji nedávno zavedenou rubriku Kaleidoskop.
Do budoucna bych doporučila, aby
v redakční radě zasedali lidé, kteří se
neúčastní aktivně místního politického
života, ale zastupují sdružení a spolky,
starající se o kulturní život v obci.
Mé poděkování patří všem, kteří se
na přípravě KZ podílejí, nebo v minulosti podíleli. Je to mnohahodinová nijak (nebo minimálně) honorovaná práce, kterou tito lidé odvádějí ve prospěch
naší městské části.
Martina Petráčková

Nezpravodaj
KZ naše očekávání nesplnil. Po formální stránce je třeba pochválit zavedení jistých pravidel: Nezávislý
šéfredaktor, dodržování termínů uzávěrky, omezení osobních výpadů,
jasně definovaný prostor pro kreace
politických stran, vyžadování přesné
délky příspěvků, zlepšení grafické
úrovně. Tečka! Zde veškerá pozitiva
končí. Po počáteční euforii působí KZ
v posledních dvou letech mdlým dojmem, stává se pasivní sběrnou došlých textů, je vyplňován vatou nudných
informací z úřadu o úspěších při sečení
trávy nebo dlouhých manuálů jak zabezpečit svůj dům při povodních. KZ
nemá žádnou koncepci, nevyhledává
zajímavosti, nekontaktuje zájemce
o spolupráci, nemá přehled o dění
v okolí…. Pestrý, informativní zpravodaj s kvalitně zpracovaným tématem
čísla si v budoucnu vyžádá změnu pravidel při obsazování redakční rady.
Robert Zoulík, SPOLU pro Klánovice

S místním tiskem jsem v celkem
blízkém vztahu od léta 1990, za tu
dobu v Klánovicích vydávalo několik subjektů několik periodik,
která byla účastníky budování obce
i sporů na místní politické scéně.
Myslím si, že radniční noviny mají
být věcné, stručné a pokud možno
nestranné. Pro zavedení pouze
internetové podoby mluví úspora
prostředků, ale nejsem si jistý,
jaká část občanů běžně internet
používá – průzkum v této oblasti
nepřinesl reprezentativní vzorek
odpovědí. Nemůžeme si dovolit
profesionální redakci, proto velmi
záleží na tom, zda se kolem Zpravodaje sejdou lidé, kteří vydávání
berou trochu jako svého koníčka.
Domnívám se, že v poslední době
se ubíráme naznačeným směrem.
Tomáš Ruda
TOP09

Zpravodaj patří k tomu lepšímu, co
v Klánovicích máme. Je dnes věcný, informativní a především dává
prostor pro prezentaci veškerých
akcí a aktivit občanů, neziskovek či
sportovců v rubrice kaleidoskop.
Podařilo se (až na výjimky) eliminovat osobní invektivy a napadání,
jež občas zaznívají již jen v rubrikách, do kterých není redakce
oprávněna zasahovat (sloupky zastupitelů). Fandím redakci KZ, aby
tuto linii nadále udržela.
Petr Kubíček
Hlas Klánovic/ČSSD

Ke kuriozitám našeho KZ patří složení jeho Redakční rady, kde většinu mají zastupitelé. Tento stav připomíná struktury let minulých. Má
však své výhody, mj. jen od důchodců se vybralo na „inzerátech“
přes 10 tis. Kč. Možnost příspěvku
využívám k alespoň stručné informaci ke změnám kolem golfu. Magistrát dne 28. 2. 2013 mj. rozhodl, že
kromě soukromého pozemku FGRP
bude ostatní v kategorii lesní porosty „LR“ (jde o zákonné usnesení).
Dne 4. 3. 2013 vydává stavební úřad
Újezd přesto souhlas ke změně využití pozemku 1105/20 (5779 m2
obepíná jižní část pozemku FGRP)
na „sportoviště“, což katastrální úřad
takto zaregistroval. Důkazy jsem
předložil na zastupitelstvu, reakce,
nikdo nezklamal. A tak, až budeme
opět nyní obšťastněni předvolebními
sliby, přihlédněme i k míře věrohodnosti pisatelů.
Ladislav Hrabal, OK.

Tento prostor je poskytnut pro vyjádření názorů politických uskupení zastoupených v Zastupitelstvu MČ na otázku měsíce, popř. slouží jako prostor
pro vyjádření názorů na dění v Klánovích.
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Na konci fotbalové sezony

Oddíl Stopa
nejenom pro děti

Týmy FK Klánovice ukončily v polovině června sezonu 2013/2014.
S trenérem a zástupcem klubu Tomášem Svobodou jsme připravili malé
ohlednutí, jak si naši fotbalisté vedli v mistrovských soutěžích.

Práce v oddílu Stopa se v letošním
roce účastní více než 30 dětí. Připravujeme pro ně bohatý program.
Děti se po celý rok účastní celoroční hry a 18 z nich dostalo odměnu za získání potřebného počtu bodů - pozvánku na tajný výlet,
který se koná 21. 6. na předem
neznámé místo. Dále jsme s dětmi absolvovali dva jednodenní výlety a začátkem května čtyřdenní
výlet do Jizerských hor. Zúčastnili jsme se také celopražské přírodovědné soutěže Zlatý list. Zde
nás potěšily především nejmladší
děti, které získaly druhé místo.
Soutěž se konala v Botanické zahradě v Tróji. Měli jsme volný vstup
včetně skleníku Fata Morgana,
kde děti obdivovaly cizokrajné motýly.
Dále mohu jmenovat akci pro mateřskou školu, a především úklid
lesa nasměrovaný na naši naučnou stezku. „Prasátek“ v Klánovickém lese ubývá, protože množství nasbíraných odpadků se rok
od roku snižuje. Obdobně je tomu
s naučnou stezkou, kdy se na jejím stavu podepisuje méně vandalů. Máme radost, že není potřeba mnoha oprav, a tím lépe využijeme prostředky, které nám
na údržbu naučné stezky věnuje
pan Voráček a jeho Nadace pro
obnovu a rozvoj. V loňském roce
jsme například z ušetřených prostředků na opravy nechali postavit
můstek přes potok v místě, kde se
za deštivého počasí museli návštěvníci lesa brodit. Bude-li i letos
méně oprav, necháme na podzim
zbudovat nové prvky na vybraných zastávkách stezky.
V současné době se také již chystáme na tábor, který organizujeme
tradičně v prvním týdnu prázdnin.
Letos navštívíme Chaloupky –
ekologické středisko mezi Jihlavou
a Třebíčí. Máme přihlášených
23 dětí, tak nám držte palce,
ať máme pěkné počasí.
Petr Macháč
vedoucí oddílu Stopa

Někteří optimisté si loni na podzim pohrávali s myšlenkou, že by A-mužstvo
mužů mohlo patřit ve II. třídě k adeptům na postup do I. B třídy. Po několika
kolech bylo zřejmé, tato úvaha je vzdálená realitě. Nedostižným suverénem
soutěže se totiž staly Miškovice. Klánovičtí litují několika podzimních výpadků, bez nich by totiž mohli pomýšlet na medailovou pozici. Hlavně na jaře
se mužstvo prezentovalo sympatickými výkony – snažilo se o útočný fotbal,
udrželo domácí tvrz a v drtivé většině utkání vítězilo.
V posledním utkání „ o bronz“remizovalo v Satalicích 2:2. Výsledek rozhodl
o tom, že Klánovice obsadí čtvrté místo jen o skóre za svým posledním jarním soupeřem. O solidní umístění se zasloužil tento hráčský kádr: brankáři
Š. Beránek a L. Michalík, obránci M. Halčín, Š. Borovský, M. Richtr, J. Prošek
a T. Třešňák, záložníci M. Vodička, M. Štěrba, D. Kotyza, M. Fuchs, F. Tvrzický,
J. Rousek a M. Lorenc, útočníci J. Vojtíšek, S. Škvor, T. Kubíček a M. Nejedlý.
Přejme našim fotbalistům, aby jim týmová chemie fungovala i v dalším období.
Mladší dorostenci: o chlup čtvrtí
Mladší dorostenci v této sezoně účinkovali v pražské I. třídě. Konečné umístění je sice lichotivé, ale trochu zamrzí, že mohlo být ještě příznivější. Tým FK
Klánovice skončil na čtvrtém místě, přičemž třetí Admira B byla lepší jen
o skóre a na druhý Motorlet C ztráceli klánovičtí dorostenci jen tři body.
„Soutěž jsme začali ne moc slavně, ale v průběhu podzimu se nám podařilo
srovnat krok. Podzimní část pro nás skončila 6. místem. Zimní příprava proběhla ve velmi dobré pohodě,“ rekapituluje trenér Honza Silovský. „Jaro jsme
odehráli ve velkém stylu. Poráželi jsme všechny, s nimiž se nám na podzim nedařilo. Zaváhali jsme pouze dvakrát…“ Nejlepším střelcem týmu se stal J. Bílý
(16 gólů), zdatně mu sekundovali spoluhráči Němec (13), Nejedlý (13) a Kouřil (10). „Nechci nikoho vyzdvihovat, fotbal je týmová hra. Děkuji celému týmu
za kvalitní přístup k tréninku i k zápasům. Hráčům přeji hodně zdraví a úspěchů v dalším ročníku. Ať se jim daří ve fotbale i v životě,“ dodává trenér Silovský.
Starší žáci: bronz na rozloučenou
Velmi nadějný tým v I. třídě mířil ke špici a možná ještě výš. Nakonec skončil na třetím místě, na druhou Čechii Smíchov ztrácel pouhý bod a od první
Uhříněvsi ho dělila dvanáctibodová propast. Určitě to není špatný výsledek.
„Přesto v nás převládá mírné zklamání. Očekávání bylo prostě větší,“ přiznává
trenér Tomáš Svoboda. Zmiňované očekávání vycházelo z kvalitní zimní přípravy a příznivých výsledků v zimní lize (3. místo). „Například jsme sehráli kvalitní zápas s dorostenkami Slavie a jen o gól jsme podlehli ligové Viktorii Žižkov. Navíc se nám dařilo střelecky, Dan Bartoň se stal kanonýrem zimní ligy.
Sázel gól za gólem. Velkým očekáváním se nedalo ubránit,“ říká trenér. Jenže
mistrovské zápasy probíhaly jako na houpačce. Někdy se povedlo celé utkání,
jako třeba s Lipencemi (6:1), jindy se nepovedlo vůbec a občas se stalo, že
poločasy byly jako den a noc.
I z trenérského pohledu se zdá nepochopitelné, že se vytrácelo herní nasazení a zdravá agresivita. „Celé jaro jsme pokulhávali v přechodu do útoku. Finální přihrávka byla dříve jedna z našich parádních disciplín a teď ne a ne přijít,“ vypráví Tomáš Svoboda. Optimismus ho však neopouští: „Pořád platí to,
že generace hráčů narozená v letech 1999 a 2000 je silná. Kluci se nám nyní
rozprchnou na střední školy a naším hlavním cílem je udržet tým pohromadě.“
Celé mužstvo čeká těžký přechod do mladšího dorostu, zatímco starší žáci
(díky slabším ročníkům vhodným pro tuto kategorii) končí. Doufejme, že jen
na chvíli. Než vstanou noví bojovníci…
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Mladší žáci: konec dobrý, všechno dobré
Mezi třinácti účastníky II. třídy nakonec obsadili desáté místo. Ačkoliv během
sezony byli několikrát doslova drceni, výsledky v posledních čtyřech kolech nepůsobí až tak tragicky: dvě vítězství a dvě těsné porážky (vždy o gól).
„Ke konci jarní části se ukázalo, že v nich dřímá velký potenciál. Navzdory umístění nutno říct, že se fotbalově velmi zlepšili. Příští rok mají velkou šanci ukázat,
že klánovický fotbal má i v této kategorii talentované a nadějné hráče,“ říká zástupkyně týmu Alena Nejedlá. Při hodnocení mladších žáků zmiňuje několik jmen.
„Talent mužstva? Tomáš Mirovský, hostuje ve Slavoji Vyšehrad a ještě o něm
uslyšíme! Opory? Jonáš Zdražil a Patrik Šmerda, bez jejich zákroků bychom byli
vedle… Skokan mužstva? Simon Deutsch. Neskutečně se zlepšil a má největší
zrychlení. Tahouni? Míša Menšík a Tomáš Borka, vždycky týmu pomohou.“
Do týmu patří i Markéta Kubísková, které se v „mužském“ prostředí neztratila.
Mezi další bojovníky patří tři Járové – Mlejnek, Chvojka a Herviš. Nelze opomenout také Jakuba Nejedlého, Edu Wolfa a Lukáše Muchku. Ti všichni se
snažili táhnout za jeden provaz a plnit pokyny svých trenérů.
Mladší přípravka: dvacet gólů, žádný problém
Tabulky jsou pro tuto kategorii zakázány, avšak z výsledků lze vyčíst, že
klánovičtí kluci patřili v soutěži k nejlepším. Sezonu zakončili výhrou na týmem
Březiněvsi 20:3 a o týden dříve převálcovali Kyje 13:2. Tím se všichni hráči rozloučili s kategorií mladších přípravek.
„Kluci nám zase trochu povyrostli. Od podzimu by měli nastupovat v nové soutěži pro starší přípravky. Tím se rozšíří stávající portfolio oddílů FK Klánovice o novou soutěž,“ říká Tomáš Svoboda. Trenéři jsou s účinkováním svých svěřenců spokojeni. V dlouhodobé soutěži stejně jako v zimní lize se Klánovice zařadily mezi
lepší týmy. Pozitivní bylo začlenění nových hráčů do sestavy, zvláště pak na pozici brankáře, kde to mužstvo nejvíce potřebovalo. Obrana i útok nastupovaly
v osvědčených sestavách a hra mužstva se neustále zlepšovala. Přechod do starší
kategorie bude ze začátku složitější, ale s pomocí zdravého jádra se to zvládnout.
Mini přípravka: pohár je náš
Informace o nejmladších nadějích klánovického fotbalu, jsme přinesli v minulém vydání KZ. Takzvaní „miníci“ se na konci sezony vyznamenali. Na turnaji v Běchovicích si poradili nejen s nepřízní počasí, ale i se soupeři. Po skvělých výkonech vybojovali první místo a získali tak bronzový pohár pro vítěze.
Za sebou nechali dalších pět týmů: druhé Kačery Český Brod, třetí Bohemians 1905, čtvrtý FK Brandýs, pátá Dráčata Kbely a šesté Kyje. Nejlepším střelcem turnaje byla vyhlášena Esterka Svobodová (FK Klánovice), která vsítila
23 gólů! O velký úspěch se dále postarali: brankář Jakub Špitálský, obránci
Jakub Černý, Jan Krátký a Jan Muchka, útočníci Filip Kreutzer, Tomáš Borka
a Matyáš Moravec.
Fotbalové aktuality a další informace najdete na internetu – www.fkklanovice.cz.
Jiří Karban
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150, 450, 650, 800
– Pohádkový les
S paní Lucií Polákovou, předsedkyní
správní rady Pohádkové Klánovice o.p.s.
jsme se sešly v Nové Besedě. Přišla se
svojí ratolestí, princeznou v růžových
brýlích, nejmladší ze čtyř dětí. V příjemném rozhovoru jsem se dozvěděla, jak se
může původně plánovaná rodinná akce
„vymknout“ a nabrat regionální rozměr.
Jak vznikl nápad Pohádkového lesa?
Na počátku byla snaha přinést do Klánovic
hezkou akci, kterou jsem znala z Roztok
u Prahy. Potkat pohádku v lese pro klánovické děti ve věku 2 – 8 let. První ročník
jsme pořádali pod záštitou ODS, získali
i část financování. Přišlo 150 dětí.
Už v roce 2012 jsme založili nezávislou
obecně prospěšnou společnost a tak
fungujeme dodnes. V dalších letech přišlo 450, potom 650 a letos 800 dětí.
Co stojí za tak velkým úspěchem?
Původní myšlenkou byla „jen“ komorní
akce, pohádkové, hravé a zdravé dopoledne. Díky mým profesním kontaktům v marketingu některých firem nebylo obtížné zajistit zdravé odměny – mléčné výrobky
nebo třeba ovocné nápoje. Dokupujeme
ovoce a zeleninu, k tomu něco „na zub“
pečené doma. Splnit úkol od krále a hledat princezny v lese děti berou vážně, zapojují fantazii ve výtvarné dílničce a dáreček z tomboly je potěší. A radost dětí je
jistě i radostí rodičů, a to se nám daří.
Jak dál?
Tuto otázku si klademe každý rok. Při počtu 800 dětí, a s doprovodem rodičů kolem 2000 účastníků, byl letošní ročník již
složitou logistickou akcí. Na 11 stanovištích pomáhalo 44 dětí z klánovické ZŠ
a 11 dospělých, s náročnou organizací
40 dalších dobrovolníků. Narůstá množství
odměn, jejich svoz a uskladnění, doma jsme
pekly 1000 perníčků. Díky sponzorům se
nám zatím daří vše finančně zvládnout, ale
řešíme stále nové věci – trápí nás třeba otázka parkování při akci, to budeme muset vyřešit stejně jako pár dalších „drobností“. Ale už
se na další ročník těšíme.
Připravila Yvona Olšanová

"Maskot
dosavadních
pěti ročníků"

Foto: FK Klánovice, archiv

Foto:
Pavel Vorlíček
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Klánovice kulturní

Klánovice jsou bohatší o sedm dřevěných plastik
III. ročník sochařského sympozia Sochání pro Hedviku se stal minulostí. Na náměstí Hedviky Vilgusové po něm zůstalo sedm děl.

Slavnostní zahájení. Foto: Tereza Kubíčková
Dvě plastiky vytvořili studenti VO- COOP v Klánovicích. Chováme naději,
ŠUMP, věnovány jsou herci Petru že nám tito partneři i do budoucna zaČepkovi a fotografovi Tarasovi Kuš- chovají přízeň.
čynskému. Téma „Moje nejoblíbenější Zvláštní poděkování patří tzv. patropohádková postava“ uchopily so- nům soch. I letos patronát nad sochou
chařky Marie Kraťuková, Denisa Ko- Anděl převzal bývalý starosta Klánovic
cvárová, Lenka Severová, Miroslava Ing. Jaroslav Losert a patronem sochy
Špačková a Iveta Sadecká.
Královna od Denisy Kocvarové se stal
Za vstřícnost děkujeme všem partne- PhDr. Jaromír Pohan z Klánovic.
rům a sponzorům, zejména pracovní- Velký dík patří všem dárcům i těm,
kům ÚMČ Klánovice a panu starostovi kteří si zakoupili litografie a tím přiSoukupovi, Lesům ČR, ZŠ Klánovice spěli na vznik soch. Zbylé litografie je
a firmě ZISTA pana Jaroše, vedení KC stále možné zakoupit a prohlédnou
Nová Beseda, Manažerskému institutu ve fotogalerii www.klanovickefo-

rum.cz. Uvítáme samozřejmě další
zájem občanů o patronát soch či finanční dary. Právě díky finanční podpoře ze strany občanů mohou sochy
zůstat na svých místech na veřejných
prostranstvích v obci a mohou být
předány Klánovicím do vlastnictví.
Za shovívavost a trpělivost děkujeme
rovněž všem obyvatelům Klánovic
z blízkého okolí místa konání. Doufáme, že ruchem pil a brusek příliš neutrpěla pohoda jejich domova.
Romana Kubíčková & Karel Vilgus
Klánovické fórum, nadační fond

Zeptali jsme se pana Karla Vilguse
Čím bylo letošní Sochání pro Hedviku odlišné?
Bylo mnohem větší teplo než loňského roku a místo mužů tvořily
sochy ženy. Tímto ročníkem jsme započali také druhou část projektu - dedikační sochy. Prvé dvě – věnované
Petru Čepkovi a Tarasi Kuščynskému
navrhli a vytvořili studenti Vyšší uměleckoprůmyslové školy ze Žižkova –
musím jim, ale především jejich profesorům Peškovi a Čelichovskému
poděkovat za nezvykle odpovědný
přístup k práci.

Jak se v Klánovicích pracovalo
studentům a sochařkám?
Všichni, kteří se v Klánovicích objevili
prvně, byli překvapeni a kdyby nebylo
toho množství aut, jejichž řidiči si
ze Slavětinské vytvořili propojovací
trasu odněkud někam, byli by prostředím nadšeni i nadšeny.
Jaké máte plány pro další ročníky?
Jaké jsou plány – pokračovat. U každé
ze dvou částí projektu je velké množství potenciálních realizací. U pohádek
– bohudík, u dedikačních soch, jež
jsou určeny tvůrčím lidem, kteří se po-

tkali s rakovinou – bohužel. Doufám,
že se mi podaří v oblasti doprovodných akcí v Nové Besedě zrealizovat
představení některých mých známých. Mnohé se může změnit, ale
nyní už vím, že na podzim se zde objeví Jaroslav Dušek, na počátku příštího roku harfenistka Kateřina
Englichová a vystoupit v Besedě
a převzít patronaci příštího ročníku mi
přislíbil Petr Nárožný. Tito umělci vystoupí zdarma a své honoráře věnují
na IV. ročník Sochání pro Hedviku.
Ptala se Yvona Olšanová
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Výlet proti proudu času
V sobotu 7. června vyrazil plně obsazený autobus od klánovické školy a zamířil na sever do 60 km vzdáleného
městečka Mšena. Cílem půldenního výletu byl zdejší lázeňský areál, který
vznikl na začátku třicátých let jako replika lázní v Klánovicích. Byli jsme velmi mile přijati zástupci Okrašlovacího
spolku pro Mšeno a okolí, jeho
předsedou panem Jiřím Říhou, klánovickým rodákem Radkem Sobotkou, jeho ženou Danou i panem
starostou Ing. Martinem Machem.
Naši průvodci pro nás připravili procházku městem, výstup na vyhlídku
ve věži místní školy i malé občerstvení. V budově lázní jsme společně
slavnostně zahájili vernisáž starých fotografií „Zašlá sláva klánovických láz-

ní “, která s námi připutovala po ukončení výstavy na našem nádraží a bude
na mšenském koupališti k vidění celé
léto.
Nejvíce nás zaujalo vyprávění o složité rekonstrukci dřevěné lázeňské
budovy, která byla provedena tak citlivě a s respektem vůči původnímu originálu, že jsme se zde cítili jako
v Klánovicích v době jejich největší
slávy. Čas byl i na kávu a díky slunnému počasí i na koupání.
Domů jsme dorazili až večer, plni dojmů. Lázeňské koupaliště ve Mšeně
rozhodně doporučujeme jako tip
na nádherný výlet a to nejen po stopách klánovické historie.
Alena Nejedlá
Klánovice spolu o.p.s.

Účastníci zájezdu na náměstí ve Mšenu. Foto Radek Sobotka

Knihy mimo žebříček III
V oblasti sociálních věd lze v naší knihovně nalézt velmi zajímavou a poučnou knížku, jejímž autorem je Asfa-Wosen Asserate – Dobré mravy. V Německu měla tato kniha velký čtenářský úspěch, v naší republice prošla téměř
bez povšimnutí.
Její autor byl příbuzným posledního etiopského císaře, nicméně v mládí byl
v. 60. letech se zbytkem své rodiny nucen emigrovat do Evropy, konkrétně do Německa. Podrobně, vtipně a s odstupem se zde zabývá problémem zdvořilého chování, ale i ledabylosti, etikety a obrany zdvořilosti ve světě, který se stává stále více plebejským. Kniha nemá nic společného například s návody pana
Špačka právě v tom, že vždy zachází hluboko a vtipně do logiky a historie popisovaného správného chování. Pohybuje se samozřejmě ve světě na západ
od našich hranic, nicméně dává nahlédnout do světa, který pomalu mizí a je
v něm spousta vyzkoušených pravidel, jejichž i střídmé používání dělá život
příjemnějším.
Když člověk pročítá tuto knihu, může se jen děsit kolik prohřešků oproti vysoké
etiketě v životě nevědomky provedl, ale jako dobrá inspirace je tato kniha v Čechách neocenitelná.
Karel Horníček
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Názory občanů

Vize Klánovic
Klánovice byly, i jsou, velkou částí
mého života. Předválečné Klánovice
(dle rodičů) žily letním bydlením s přírodou, společenským životem a vývojem k trvalému bydlení s přírodou.
Válka přinesla zlom, nastal rychlý rozvoj, kvapem přibývali novousedlíci
a všichni měli jiné starosti, než přemýšlet o tradicích. Původní společenský život upadal a měnil se. I v Lázních
s restaurací, kinem a sálem život skomíral. Z počátku se zde tančilo (bylo
těch plesů ročně i několik desítek)
a pořádaly tehdy oblíbené estrády.
Vzpomínám na dr. Pixu, tenoristu ND
R. Vícha, Nezbedné bakaláře. Když
na ples nedorazila hudba, zkusil jsem
reprodukovanou hudbu; někteří tanečníci vyrazili na parket, jiní přinesli
své gramofonové desky, a první diskoples končil druhý den ve tři ráno! Rozvoj televize, degradace Lázní, pomohly přesunu společenského života
do domovů. Dílčí repliku Lázní
ve Mšeně znám od počátku sedmdesátých let. Prořekl jsem se údivem
a zkoprnělý uslyšel: „My nejsme tak
blbí jako v Klánovicích, abychom je
nechali spadnout!“
Ani po r. 1989 nevybyl na hledání „genia loci“ čas. Klánovice, součást Prahy,
neměly téměř infrastrukturu a jediným
výhledem rozvoje je Urbanistická studie z r. 1995, součást platného ÚP
HMP. Dnes není zpracován střednědobý plán, vize harmonického rozvoje
obce. Je ale nač navázat – v Klánovicích jsou zajímavé aktivity: Claireton
chorale, KC Nová Beseda, Nadační
fond KF, Okrašlovací spolek, Místní
knihovna, sportovní oddíly, dětské aktivity MC, MŠ, ZDŠ, i Středního odborného učiliště a Dětského domova.
Navázat na tradice, a nalézt nový
smysl obce, bývá pořádná, ale nutná
„fuška“. Vést dialog se sousedy, neboť
Klánovice se Šestajovicemi srůstaly
již dávno – celé oblasti se říkalo
„Na moderně“, podle nově řešených
vilek. Tehdy však byla i pokora stavebníků k místnímu urbanismu, kterou
žádný Stavební zákon nemůže nikdy
kodifikovat.
Zbývá popřát nalezení styčných bodů
k navázání tradic, bez zbytečných
„šmodrchanců“, a hodně úspěchů.
Jaroslav Losert.
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Rozvoj Klánovic
Na ulici Slavětínská můžeme již nějakou dobu sledovat výstavbu nového,
nejenom na Klánovice netradičně řešeného areálu domů. Velkými, prosklenými okny vidíme, že některé
prostory jsou již obsazeny. Byty jsou
situovány převážně v zadních traktech.
Měla jsem možnost podívat se i tam
a zeptat se Ing. Romana Oubrechta,
jednatele společnosti, na celý projekt:
Jak vznikl nápad postavit takový
objekt v Klánovicích?
Jsem místní občan a Klánovice jsou mojí
srdeční záležitosti, považuji je za jedno
z nejkrásnějších míst k bydlení v Praze.
Naše vize byla přijít s projektem architektonicky zajímavým, stavebně dokonalým a uživatelsky příjemným, který by
Klánovice obohatil. V okruhu 20 km ne-

Hasiči

Soutěž
„Požární ochrana
očima dětí“ 2014
I v letošním roce jsme do této soutěže zapojili MŠ Klánovice, MŠ Smíškov a Masarykovu ZŠ, celkem se
zúčastnilo 276 dětí. Soutěž má dvě
základní části: 1. literární, 2. výtvarnou a probíhá v několika věkových
kategoriích /ve věku 5-18/. Obsahově
zaměřeno na poznatky o příčinách
požárů, nepozornosti při manipulaci
s ohněm a hořlavinami, hry dětí se
zápalnými prostředky a dále pomoc
hasičů při požárech, živelných pohromách, haváriích i nehodách.
Ze základního kola postoupily tři nejlepší práce z každé kategorie do krajského kola /hl. m. Praha/.
V kategorii literárních prací L2 /žáci
6. a 7. ročníku ZŠ/ se Filip HAFENRICHTER, žák 7. třídy ZŠ Klánovice,
umístil na 1. místě a postupuje do republikového kola.
Dne 12. 6. proběhlo v aule Úřadu MČ
Prahy 13 slavnostní vyhlášení výsledků v soutěži a předání cen vítězům. Tohoto aktu se zúčastnili
za MSH Ing. Antonín Maděra
a Bc. Martin Wagner, za HZS
plk. Hošek a Úřad MČ Prahy 13 Ing. David Vodrážka, kterého doprovodili za naše SDH dva členové
a předali mu také cenu a medaili.
Václav Musil
Starosta SDH Klánovice
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Rezidence Klánovice
najdete podobnou stavbu, naše společnost je takovým průkopníkem. Areál
svým vzhledem zaujme, přesto nenarušuje celkový ráz hlavní třídy. O podobě Slavětínské ulice mám svoji představu, to je však jiné téma.
Kdy bude celý areál dokončen?
Velmi dbáme na kvalitu, dokončovací
práce jsou náročnou etapou. Interiéry
jsme vybavili technologií s mnoha
funkcemi pro uživatele, veškeré zařizovací prvky svojí kvalitou převyšují
současný standard. Při návrhu exteriéru
jsme kromě mimořádných vlastností
použitého systému fasády dbali na barevné sladění celého areálu s okolím,
přírodním rázem Klánovic. To vynikne
po terénních úpravách. Dokončení
předpokládáme v září 2014.

Co přinese Rezidence klánovickým
občanům?
Komplex 3 domů je multifunkční –
kombinace bytových a nebytových
prostor. Máme 19 bytů různých velikostí, zbývající část tvoří prostory pro
obchodní podnikání. Dnes jsou obsazeny 2 obchody, sportovní potřeby
a textil. Pro příjemné setkávání hledáme nájemce pro denní kavárnu s terasou a dětskými aktivitami na ploše
120 m2. V jednání je otevření prostoru pro mimoškolní aktivity. Ze služeb
zmíním kadeřnictví, logopedii a záměr
dentální hygieny a zubní ordinace. Pro
areál jsme na naše náklady zpevnili
povrch ulice Ke kostelíčku, veřejného
pozemku.
Připravila: Yvona Olšanová

Co hasiči dělají, když nehoří?
Určitě se nenudí. Naše jednotka se v tomto "klidném" a horkém období soustředí na prevenci a výcvik.
Jako každý rok touto dobou věnujeme zvýšenou pozornost kontrole hydrantů,
a to hlavně v ulicích podél lesa. Dále se cvičíme a zdokonalujeme v nácviku hašení požárů.
Jeden z mnoha takových požárních útoků probíhal i v sobotu 7. 6. 2014 v lese
v ulici Nové dvory. Útok byl veden dvěma směry pomocí C proudů. Nácvik lze
zhodnotit jako zdařilý. Po návratu na základnu se jednotka procvičovala v radiokomunikaci. V tomto období je jednotka připravena i k výjezdu na likvidaci nebezpečného hmyzu.
Z důvodu vysokých teplot provedla jednotka na žádost MČ Klánovice kropení komunikací dne 10. 6. 2014 a ve dnech 12. a 14. 6. zalévání nově vysazených
stromků
Závěrem přejeme klánovickým občanům příjemné prožití prázdnin a s předstihem si vás dovolujeme pozvat na již tradiční "Zábavné odpoledne s hasiči", které
se uskuteční v sobotu 20. 9. 2014 od 14:00 hodin u Haly starosty Hanzala.
Radek Čihula, preventista SDH
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8. 6. se uskutečnil koncert
Klánovického dětského sboru
Claireton Chorale
Jak jsme tomu vždy koncem školního roku zvyklí, přichystal si i nyní Klánovický dětský sbor Claireton Chorale
koncert plný krásných melodií. Jako host tradičně vystoupil Pražský komorní sbor Claireton.
Pod taktovkou sbormistryně Světlany Tvrzické v Divadle
na prádle zazněly písně z hudebních pohádek, a to „Budulínek“ pánů Jaroslava Uhlíře & Zdeňka Svěráka, „Kašpárek v pekle“ a „Perníková chaloupka“ pana
P. Jurkoviče. Mezi jednotlivými písněmi z repertoáru
sboru zazněla i skladba High Hopes, kterou si vybrané
děti měly možnost zazpívat minulý měsíc spolu s britským
zpěvákem Robbiem Williamsem na jeho pražském koncertě v O2 areně.
Děti zvládly představení po stránce pěvecké i po stránce
choreografie na výbornou a bylo vidět, že to co dělají, je
baví. Poděkování za pěkný kulturní zážitek právem dětem
a paní Světlaně patří.
Kdo má malé zpěváčky, přijďte v září na konkurs- středy
od 16.00 do 19.00 hudební třída ZŠ Klánovice
Foto a text: Monika Srdínková

NEZVEŘEJILI JSME
Předvolební boj začíná
Článek pana Richarda Hladíka se vyjadřuje k tiskovině distribuované v Klánovicích. Redakční rada již na svém jednání v dubnu t.r. rozhodla, že se na stránkách periodika
Městské části Praha-Klánovice nebude tomuto tématu věnovat ani publikovat názory (vyjma názorů zastupitelů).
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Klánovické nádraží – plán výstavby červenec 2014
Vážení občané,
chtěl bych vás opět jménem vedení stavby „Modernizace
trati Praha Běchovice – Úvaly“ krátce informovat o dalším
postupu výstavby v měsíci červenci 2014.

Pokračuje výluka prostřední koleje č. 0
do 14. 7. 2014.
V této výluce bude probíhat v oblasti zastávky Klánovice
rekonstrukce železničního spodku a svršku. Odvozy a návozy materiálů budou probíhat převážně po kolejích, během nočního úplného zastavení železniční dopravy v době
od 0:00 do 4:00 hod. Po skončení této výluky budou do
5.8.2014 v provozu všechny 3 koleje a nebude tedy nutné používat provizorní sypaná nástupiště. V tomto mezidobí budou pokračovat práce na výstavbě podchodu a přípravy na následující výluku.
placená inzerce

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
PRO PSY A VÝCVIK PSŮ.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.
Kadeřnictví non stop Šeﬂ hair.
Jsme tu pro vás již přes 20 let
s dlouholetou praxí ze zahraničí.
Příjemné prostředí našeho salónu.
Volejte 604 589 584

www.seﬂ-hairstyle.com

Mluvíme anglicky a německy.

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 úpr av y • na kl 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

5. 8. 2014 bude zahájena výluka koleje č. 2,
směr Praha, která potrvá do 20. 10. 2014.
V této výluce budou probíhat obdobné práce, jako při výluce koleje č.1. Více upřesním v dalším měsíčním příspěvku.
Pevně věřím, že cestující veřejnost i přes veškerá omezení a nepříjemnosti, spojené s touto významnou stavbou,
ocenila zvýšený komfort cestování na nově vybudovaném
úrovňovém nástupišti u koleje č.1.
Závěrem se opět připojuji s žádostí o vaši zvýšenou pozornost a opatrnost při pohybu staveništěm. Za dočasná
omezení a zvýšenou hlučnost v nočních hodinách se předem omlouváme.
Tomáš John, ředitel stavby, ViamontDSP a.s.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Klánovice, V pátém 502

OTEVŘENO
pondělí-pátek 16.00-19.00 hod
sobota
9.00-12.00 hod
TEL. 721 763 987

SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. HANA KUBEŠOVÁ
oznamuje všem klientům, že dne
31. 7. 2014 MUDr. Hana Kubešová
ukončí svoji zubní praxi
a tato bude předána nové paní doktorce,
která bude ordinovat ve stejných
prostorách, na které jsou pacienti zvyklí.
Praxe bude provozována
paní Dr. Novyněnko,
za stejných podmínek.
Zůstávají všechny registrace klientů
a smluvní pojišťovny i současná
zdravotní sestřička.
Chci touto cestou poděkovat všem
klientům za čtyřicetiletou spolupráci
a popřát do dalších let hodně
spokojenosti s novou paní doktorkou.
MUDr. Hana Kubešová
zubní ordinace
V Soudním 247

Klánovický zpravodaj
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placená inzerce

stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
*
*
*
*
*
*
*

rodinná firma s dlouholetou tradicí
kvalitní práce vlastními zaměstnanci
vyučenými v příslušném oboru
realizace staveb na klíč
pasivní domy, nízkoenergetické domy,
kryté soukromé bazény
rekonstrukce rodinných domů
rekonstrukce plochých střech,
balkonů a teras
zateplení rodinných domů, chodníčky, ploty

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

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ
Kancelář:
Dohalická ul. 1043, 190 14 Praha 9 – Klánovice
tel.: 286 588 963, mob. tel.: 603 413 180
e-mail: northtech@northtech.cz

www.northtech.cz
AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

Klánovický zpravodaj
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Stálá služba:
602 429 913, 606 784 088
tel/fax.: 321 622 488

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

ODS Klánovice
vás zve na diskusní posezení
z cyklu

MODRÉ ÚTERKY
Kdy: 2. 9. 2014 od 18 hod.

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

Školství
a problema1ka mládeže
www.odsklanovice.cz
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