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Slovo starosty

2016

Výběr ze zpráv z jednání Rady městské části

1. dubna 2016

V letošním roce se nám podařilo
získat finance na přístavbu Masarykovy ZŠ a mateřské školy. Pokud
jde o základní školu, jen pro vaši
představu – letos se přihlásilo osmdesát šest žáků do první třídy, a toto
číslo si můžete vynásobit devíti plus
nultý ročník. Současné parametry
naší školy tomuto náporu už nestačí.
Proto jsme vypracovali a zaslali na
Magistrát žádost o dotaci, která byla
úspěšně projednána a schválena a na
jejím základě nám byla přiznána
částka 24 milionů korun. Loňská
architektonická studie navrhla
rozšíření a zefektivnění prostorů
kuchyně a jídelny plus dostavbu
budovy školy do tvaru U v prostoru
k tribuně ve dvoře. Letošní práce na
podrobné projektové dokumentaci
v prostoru kuchyně a jídelny podle
původního návrhu narazily na
zásadní nesouhlas hygieny a jako
jediná možnost zůstalo jen zvětšení
tohoto prostoru výkopem sedmi
metrů do dvora. Tím se ukázala
možnost využít tento fundament
pro pokračování směrem vzhůru
a umístit učebny a kabinety nad ní.
Nynější chodba se stane osou tohoto
křídla budovy. K tomuto řešení se
již ostatní složky (hygiena, hasiči)
vyjádřily kladně.
Mateřské škole přibude dřevěná
přístavba pro dalších pětadvacet
dětí. To by podle zpracované demografické studie mělo stačit na další
roky, kdy se očekává ještě velký počet
dětí předškolního věku.
Ing. Karel Horníček

RMČ jmenovala hodnoticí komisi na
výběr dodavatele zpracování projektové dokumentace k akci „Rozšíření
kapacity MŠ Klánovice“
RMČ schválila uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku, uzavřené mezi
MČ Praha – Klánovice a Nadačním
fondem Klánovické fórum. RMČ schválila uzavření Smlouvy o spolupráci
v rámci akce „Sochání pro Hedviku“,
uzavřené mezi MČ Praha – Klánovice
a Nadačním fondem Klánovické fórum.
ZMČ schválilo rozdělení příspěvků
z „Grantového programu MČ Praha

– Klánovice“ na rok 2016. neschválilo
pověření starosty k podpisu veřejnoprávních smluv. RMČ pověřuje
starostu k podpisu veřejnoprávních
smluv, které budou uzavřeny
v rámci schválených příspěvků
z Grantového programu MČ Praha –
Klánovice pro rok 2016.
RMČ schválila objednání nákupu
a vysazení stromu – vzrostlé lípy včetně
dvouleté následné péče. Strom bude
vysazen v ulici Slavětínská, kde byl
původně vysazený strom v důsledku
dopravní nehody zničen. Jedná se
o plnění pojistné události.

8. dubna 2016
RMČ schválila zveřejnění záměru
pronájmu KC Beseda dle předloženého návrhu.
RMČ souhlasí s vypsáním poptávkového
řízení na realizaci projektu: Elektronické
zabezpečení budovy Hasičské zbrojnice
Praha – Klánovice, včetně zpracování
zjednodušené PD, zajištění napojení na
PCO Městské policie hl. m. Prahy. RMČ
souhlasí s vypsáním poptávkového řízení
na realizaci projektu.

Starosta předložil členům rady
návrh, aby RMČ vydala zamítavé
stanovisko k námětu výstavby patrového parkoviště P+R podél ulice
U Trativodu. RMČ vydává stanovisko,
že nesouhlasí a zamítá námět výstavby
patrového parkoviště P+R podél
ulice U Trativodu.
Dále byly projednány drobné žádosti
stavebního charakteru.
Ing. Karel Horníček

Bude někdy klánovické nádraží pýchou obce?
Letošní duben je měsíc, kterým
končí oprava železničního koridoru, do
které spadala i rekonstrukce podchodu
a nástupišť. Až vyjde tento KZ, měly
by být uvedeny do chodu i informační
tabule a hotovy všechny dokončovací
práce. Jinou kapitolou je oprava vlastní
nádražní budovy, která je v majetku
SŽDC (Správa železniční dopravní
cesty) a nabyla součástí výše zmíněného
projektu. Přesto se rekonstrukci
nádraží podařilo rozjet v návaznosti
na vybudování koridoru. „Oprava
objektu železniční zastávky Praha –
Klánovice byla zařazena do plánu oprav
vzhledem k vysoké frekvenci cestující veřejnosti a z důvodu polohy na
koridorové trati,“ říká k tomu ing. Jiří
Fojtů, vedoucí provozu a infrastruktury
správy budov SŽDC.
Co všechno bude oprava nádražní
budovy zahrnovat?

Celkový rozsah opravy je následující:
Exteriér – nová fasáda, na jejíž barvě
se spolupodílela i místní samospráva,
výměna oken za plastová, oprava střechy
a chodníku okolo objektu ze strany
parkoviště. Interiér – elektroinstalace,
nová podlaha v hale a vnitřní
výmalby, oprava toalet.
Do kdy oprava potrvá?
Oprava bude probíhat asi tři měsíce.
Počítáme s tím, že v polovině června by vše
mělo být hotovo.
Dojde také k opravě topení?
Dle předpisu není povinné v objektech na zastávkách zajišťovat topení,
i přesto budou v hale osazeny přímotopy
na temperování.
Počítá se i s dalším vybavením,
jako jsou například stojany na kola
a bezpečnostní kamery?
Kabely pro bezpečnostní kamery budou
na čtyřech místech, která jsme vyti-
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povali společně s úřadem. Budou dodány
i stojany na kola (30 kol) a ukotveny pod
přístřešek na nástupišti směr Praha.
Jak bude naloženo se zbývajícími
prostorami nádraží? Byt v patře, a hlavně
velká místnost vedle čekárny. Uvažuje
SŽDC o pronájmu prostor pro trafiku,
pekárnu, obchůdek atp.?

Budoucí využití volných prostor objektu
záleží na poptávce nájemců, z tohoto
důvodu se tyto prostory neopravují, dojde
pouze k výměně elektrických rozvodů.
Každý budoucí nájemník si pak prostory
upraví dle svých potřeb. Byt je obsazen
nájemníkem s platnou smlouvou.
Robert Zoulík

Otázky a odpovědi
Stavba vysoké zdi na Slavětínské ulici není jedinou zdí v Klánovicích. V ulici
Holohlavská je místo plotu vysoká zeď – v některých místech vyšší než dva metry
– postavená též bez stavebního povolení. Ulice je tichá, tudíž důvodem zdi nemůže
být hluk. Řešil Stavební odbor v Újezdě nad Lesy spolu s ÚMČ Klánovice tento
přestupek s majitelem rodinného domku?
V ulici Holohlavská je zaplacen místní poplatek za zábor do 31 .5. 2016, do té doby
by měl být roh zdi odstraněn, již jsou zde vyznačeny kolíky. Neprůhlednost zdi
řeší stavební odbor a stavební úřad P 21, přestupková komise ho neřešila. (tajemnice Ivana Horská)
V Klánovickém lese jsou stále pozůstatky polomu ze začátku března a větve po
probírce a prořezávce. Kdy lze očekávat odklizení spadlých stromů po polomu
a jaké jsou regule/pravidla pro odklízení větví po probírce a prořezávce?
V Klánovickém lese byly odstraněny polomy, jež znemožňovaly průchod po
komunikacích. Polomy a zlomy v porostech se odstraňují postupně. Žádná pravidla
na odklízení větví z výchovných zásahů neexistují. Je to na uvážení vlastníka majetku. Naše organizace odpadní hmotu vzniklou po výchovných zásazích vždy uklidí
minimálně na hromady. V případě dostupné lokality je svážena a poté štěpkována
pro energetické využití. (Ing. Václav Sítek, Lesy Praha)
Polomy, pokud se jedná o nekvalitní dřevní hmotu, budou zpracovány formou
samovýroby. Tzn., že občané na základě smlouvy si toto dřevo vytěží a zaplatí.
Stromy vhodné pro další průmyslové zpracování odklízí průběžně dodavatelská firma dle kapacitních možností - předpoklad do 30. 6. 2016. Větve z probírek
a prořezávek neuklízíme. Tato dřevní hmota se na ploše rozloží a navrátí půdě
potřebné živiny. ( Josef Sedláček, Lesy ČR)
Do Klánovic brzy začnou jezdit i zahraniční návštěvníci. Jejich cílem bude kemp
i koupaliště. To, co dlouhodobě kazí dojem, jsou zastávky autobusu č. 261 v okolí
kempu. Navíc páchnoucí popelnice v jejich blízkosti nedělají dobrý dojem na
turisty ani na místní. Lze změnit tuto nehezkou vizitku Klánovic?
Zastávky jsou standardní české. Ta směrem do centra je kompletně oblepena
celkem aktuálními plakáty tak, aby návštěvníci měli čas se při čekání inspirovat.
Uvnitř je zastávka nyní skutečně děsivě špinavá a tento úklid zajistíme co nejdříve. Příjezdová zastávka od Prahy je logicky jen sloup. Blízké kontejnery
jsou ale právě na pozemku zmíněného kempu. Zkrátka vše není v naší moci.
(starosta Ing. Horníček)
Některé dřevěné sochy v okolí školy nejsou dostatečně udržované. Jaký je přístup Úřadu v této věci?
V létě uspořádáme brigádu občanů Klánovic, kteří mají k dřevěným sochám
vztah, aby je znovu natřeli vrstvou barvy pro zachování životnosti. Zároveň budou
letos kompletně opraveny rozložené a uskladněné sochy před jejich opětnou instalací. (starosta Ing. Horníček)
Ptala se Marie Mikušová.
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz.

Slovo šéfredaktora
Budou Klánovice
jen noclehárna?
V rozpočtu naší městské části
se díky novým, městskými částmi
společně vyvzdorovaným rozpočtovým pravidlům, objevilo po
mnoha letech víc peněz, než kolik
spolknou provozní náklady obce.
S několika miliony navíc se však
objevila jedna otázka, kterou si už
dlouho nikdo z klánovických politiků
poctivě nepoložil.
Chceme, aby si Klánovice udržely
svoji pověst tiché, luxusní noclehárny
uprostřed lesa, nebo by naše městská
část měla mít vyšší ambice, které
se tu už v minulosti objevily? Mělo
by se z Klánovic stát jedno z center
oddechu a rekreace Prahy, či by
se Klánovice mohly a měly vrátit
k prvorepublikové lázeňské tradici?
Po roce 1989 se tu mnoho nového,
co by rozhýbalo život v naší městské
části, nepodařilo. Ano, je skvělé, že se
tu drží na solidní lokální úrovni kulturní centrum a kino v areálu Besedy,
funguje tu koupaliště, máme velkou
tělocvičnu, v okolí vyhlášenou školu
i školku, fotbalový klub, knihovnu…
Přesto se ale člověk nemůže zbavit
dojmu, jako by se většina energie
v Klánovicích vyčerpala na tom, jak
jsme referendem a dalším úsilím zabránili výstavbě golfu v Klánovickém
lese. Byl to sice z hlediska aktivit
občanské společnosti úspěch, který
Klánovice zviditelnil nejen v rámci
Prahy, ale celé České republiky, jenže co dál?
Dokážeme v Klánovicích i něco
společně prosadit? Důstojný Domov
seniorů? Obnovu lázní? Přeměnu
vlakové stanice v nové obchodní
centrum s kavárnou? Vytvoříme
síť cyklostezek, nebo z koupaliště
fungujícího tři měsíce v roce uděláme
celoroční bazén s krytou i venkovní
termální částí? Všechny nápady, co
by z Klánovic mohlo být, však mohou
skončit na cimrmanovském bonmotu: „Otevřel hospodu u silnice na
Písek. Ale chodili mu tam lidi.“
Luboš Palata
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Téma čísla: O vysoký rozpočet se tvrdě vyjednávalo
Přes jedenadvacet milionů korun, to je pro Klánovice po letech, kdy nám peníze stačily jen takzvaně na sekání trávy
a uklízení sněhu, rozpočet, se kterým se už dá něco dělat. Téměř osmnáct milionů získaly Klánovice díky novým rozpočtovým pravidlům jako městská část od Hlavního města Prahy. Na opravy silnic a chodníků půjde 1,5 milionu, asi čtyři
miliony na provoz školy a školky, za 220 000 korun dostane závlahu fotbalové hřiště. To je jen malý výběr z přehledu rozpočtu, který najdete na http://www.praha-klanovice.cz/mestska-cast/zastupitelstvo/rozpocet-mc-praha-klanovice/. Na to,
jak rozpočet vznikal, jsme se zeptali dvou hlavních aktérů jednání v koalici.

Klánovice byly jako podvyživené dítě,
říká Ing. Jana Martinová, členka Rady MČ za Spolu pro Klánovice
Klánovický rozpočet je v tomto roce
výrazně vyšší než v minulých letech.
Jak k tomu došlo?
Výše klánovického rozpočtu závisí
na tom, co nám každoročně přidělí
Magistrát v rámci dotačních vztahů.
Peníze jsou rozdělovány podle vzorce,
ve kterém je zohledněno několik parametrů, jako je počet obyvatel, počet dětí
ve školkách a školách, množství zeleně
a vozovek. Důležitou roli hraje, jakou
váhu ve výsledném výpočtu má každý
z těchto parametrů, protože doposud
to bylo tak, že malé městské části jako
Klánovice na rozdělování peněz spíše
tratily. V minulém roce se starostové
MČ sjednotili a vedli jednání s primátorkou, jehož výsledkem byl nový
propočet přerozdělování finančních
prostředků, který pro nás vychází
daleko výhodněji.
Dá se očekávat zvýšený rozpočet
i v příštích letech?
Věřím že ano. Budeme se maximálně
snažit, aby se i nadále zvyšoval. Koncem
minulého roku jsme se stali aktivními
členy Svazu městských částí Hl. města
Prahy, který byl jedním z hnacích motorů k vytvoření nového přerozdělování
peněz z Magistrátu. Další posílení
rozpočtu může být i z naší vlastní hospodářské činnosti, kterou se snažíme
systematicky vylepšovat.
Jednání o rozpočtu především
v rámci koalice trvala velice dlouho.
V čem byl hlavní spor a jak se ho
podařilo vyřešit?
Myslím, že jednání trvala standardně
dlouho. Odpovědně jsme se snažili
jednotlivým kapitolám rozpočtu přidělit
dostatek peněz a zároveň rozumně
šetřit, ale ne na úkor rozvoje obce.
Posílena je tak např. kapitola
opravy silnic, údržby vzhledu obce,

zeleně, grantů pro neziskové subjekty
a souběžně s tím byla vytvořena relativně vysoká rezerva. Prakticky jediný
spor byl ohledně toho, do jaké výše
o čerpání z ní bude rozhodovat rada
a do jaké zastupitelstvo.
Za co budou peníze „navíc“ především utraceny?
Utraceny není správné slovo.
Klánovice doposud byly tak trochu
podvyživené dítě a my se mu nyní
snažíme poskytnout normální zdravou porci jídla. Peníze „navíc“ budou
proto alokovány do silnic, péče o zeleň,
sportu, grantů a škol.
Plánujeme opravit daleko více
komunikací než v minulých letech,
zejména na Hornopočernicku.
Dojde k odbornému ošetření většího
počtu stromů a rozšíření nákupu
zahradnických služeb.
Také musíme předfinancovat revitalizaci parku u kostela, na kterou jsme
získali grant ze SFŽP. Ve škole dojde
k obměně nábytku a některého vybavení, školka bude
revitalizovat herní zahradu.
Knihovna si po čase dovolí zakoupit více knižních novinek. Fotbalový trávník se dočkal zavlažování.
Ale těch posílených finančních
kapitol je daleko víc, ráda bych ještě
zmínila zajištění analýzy poptávky
po sociálních službách, která nám
umožní cíleně posílit ty aspekty péče
o seniory, o které bude v Klánovicích
skutečný zájem.
Podle jakého klíče se rozdělovaly
granty kulturním, sportovním
a dalším spolkům?
Granty se rozdělují podle schválených
podmínek grantového programu naší
MČ. Jejich rozdělení navrhuje komise
a finálně schvaluje zastupitelstvo.

Kritérií je několik, např. pro kolik
občanů/dětí je aktivita žadatele určena
nebo podle schopnosti spolufinancování.
V loňském roce se za účelem vypracování těchto kritérií několikrát sešla
odborná komise, na jejíž práci se kromě
jednoho účastnily všechny politické
subjekty. Myslím, že i díky tomu všichni
napříč zastupitelstvem letos s potěšením
schválili zvýšení peněz do sportovního,
kulturního a neziskového sektoru.
Jak se bude zacházet s rezervou a na
co je vlastně určena?
Smyslem rezervy není žádné ideologické šetření či bezradnost při využití
účelově přidělených peněz. Dostatečná
finanční rezerva je zřízena na výdaje
a projekty, které nelze začátkem roku
předpokládat. Například havárie na
našem majetku. Při žádostech o granty
a dotace budeme také muset prokázat,
že máme dostatek peněz na spolufinancování. Také se v průběhu roku
může ukázat, že některou kapitolu rozpočtu je potřeba smysluplně posílit. Pak
jsme v radě připraveni tam prostředky
z rezervy převést.
Proč byly sníženy odměny členům
rady a místostarostovi?
Sníženy byly na základě doporučení
finančního výboru a odsouhlasení
zastupitelstvem.
Klánovickou školu čeká velká
investice. Co bude obnášet a co
je jejím cílem?
Na základě žádosti o dotaci se nám
podařilo v uplynulém a letošním roce
od Magistrátu získat 24 milionů na
rozšíření kapacity základní školy. Dojde
k rozšíření kapacity školní kuchyně
a jídelny tak, aby zmizely každodenní
fronty. Dále přibude pět tříd, dva kabinety a sociální zázemí.
Luboš Palata
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Tolik peněz jako letos nemusí příští rok přijít,
uvádí místostarosta MUDr. Ferdinand Polák z ODS
Do klánovického rozpočtu přišlo
letos o dost víc peněz než minulý rok,
a byl z toho najednou problém ve vládnoucí koalici. Jak se to stalo, že těch
peněz bylo najednou víc?
Problém v koalici nebyl proto,
že by nám přišlo více peněz. To
musím odmítnout.
Těch peněz přišlo více, protože Magistrát upravil finanční vztahy s městskými částmi, počítalo se to podle jiných
pravidel, a do Klánovic tak z rozpočtu
Hlavního města Prahy přišlo o necelých
sedm milionů korun víc.
Ale jednání o tom, co udělat
s penězi, které byly v rozpočtu navíc,
byla relativně dlouhá. O čem se vyjednávalo tak dlouho?
Já to musím uvést na pravou míru.
Ta jednání byla opravdu dlouhá, tvrdá
a komplikovaná, ale na druhou stranu
byla velmi korektní. Rozpočet jako
takový byl předmětem tvrdých diskusí
a opravdu v tom nehrálo žádnou roli to,
zda jsme měli víc peněz. Jednání o rozpočtu začala už v létě minulého roku,
a to jsme ještě netušili, jestli dostaneme
peníze navíc. A když se v průběhu
podzimu ukázalo, že přijdou ještě

peníze navíc, tak to určitě neovlivnilo
jednání k horšímu.
Výsledkem vyjednávání ale je, že
vznikla poměrně velká rozpočtová
rezerva. K čemu Klánovicím bude?
Ta velká rozpočtová rezerva vznikla
proto, že my jako ODS jsme požadovali
vytvoření rezervního fondu, s nímž
by mohlo disponovat zastupitelstvo.
Nepočítá se s nimi v tom daném ročním
rozpočtu, ale počítá se s nimi na nějaké dlouhodobě plánované investice
v dalších letech. My jsme navrhovali,
aby do fondu bylo uloženo minimálně
2,5 milionu korun. To bylo pro Spolu pro
Klánovice neakceptovatelné.
A proč jste se vůbec o vytvoření
tohoto rezervního fondu snažili?
Protože vzhledem k nejisté situaci na
pražském magistrátě si nemůžeme být
jisti, že přijdou v takové výši i příští rok.
Proto jsme je nechtěli všechny utratit.
Jaký kompromis se podařilonakonec najít?
Po jednání jsme našli řešení v podobě
kompromisu, kdy v rezervě je 2,7
milionů. A tyto peníze sice jsou součástí
rozpočtu, ale zastupitelstvo si vyhradilo,
že v částkách nad sto tisíc korun

může o těchto penězích rozhodovat.
Technicky je to tak vlastně podobné
„rezervnímu fondu“.
V rámci nového rozpočtu byly
sníženy odměny zastupitelům
i vám jako místostarostovi.
Co bylo důvodem?
Bylo to na doporučení finančního
výboru a zastupitelstvo to odsouhlasilo.
I bez započítání rezervy je v rozpočtu výrazně více peněz. V čem se to
v Klánovicích projeví nejvíce?
V každé z kapitol je víc peněz, někde je to
výraznější, někde méně. Z mého pohledu
vítám více peněz na opravy ulic a chodníků, více peněz do fotbalového areálu, kde
se vybuduje závlaha hřiště, další zásadní
věcí jsou investice do sociální oblasti, a to
na poskytování sociálních služeb Farní
charity Neratovice a poskytnutí peněz na
vypracování analýzy proveditelnosti výstavby a provozu Seniorcentra
v Klánovicích. Což je potenciální investice
v řádu desítek milionů korun. Podařilo se
také dát více peněz na požární ochranu
a obměnu techniky, podařilo se dát více
peněz na kulturní, sportovní a spolkové
granty, což také považuji za důležité.
Luboš Palata

Do čeho by Klánovice měly investovat? Třeba do koupi nádraží, které se právě začalo rekonstruovat?
Foto KZ Radomír Kůla
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Hydepark
Protože každý z nás se jednou za čas
stává pacientem, přivádí mě má profese v Klánovicích na místa, kam mimo
místních příliš návštěvníků nezavítá. Ty
návštěvy mě utvrzují v poznání, jak velice
rychle a mnohdy nenávratně se mění
naše okolí. Někdy mám pocit, že jsem ve

Středomoří, jindy na širé Rusi či v Las
Vegas. Ale to je jiné téma. Tentokrát chci
zmínit, že stejně jako domy odcházejí i lidé,
kteří v těch domech žijí. Někteří jsou jiným
sympatičtí, jiní méně a mnozí ještě méně.
Jsem však přesvědčena, že každý
z nich si ve chvíli nenávratna – a to jak

dům, tak i člověk – zaslouží vzpomínku.
Ráda bych vás o tuto vzpomínku
požádala: 11. dubna 2016 zemřel ve
věku 59 let po těžké nemoci MUDr.
Jan Jágr. Děkuji.

MČ letos hospodaří s hojnějším rozpočtem než v minulých letech. Jednak
byl rozpočet posílen ze strany MHMP,
jednak byly sníženy odměny všech
zastupitelů s výjimkou starosty, který
pracuje jako uvolněný. Bude to v obci
vidět? Za sebe doufám, že ano a mám
k optimismu i věcné důvody. Do návrhu
rozpočtu se letos podařilo prosadit

výrazné navýšení financí na opravy
silnic, byla posílena i kapitola údržba
zeleně a narůstá také podpora spolkové
činnosti (letos rozděleno
320 000 Kč). Hospodařit je třeba
s rozvahou, proto byla vytvořena rezerva
rozpočtu (2,5 mil. Kč). Vítám, že o jejím
využití bude rozhodovat zastupitelstvo,
tedy i opozice. Praxe v Klánovicích

dosud nevídaná, ale žádoucí zejména
u projektů, které přesahují volební
období. Zmínit je třeba i peníze, které
s rozpočtem nesouvisejí – dotace.
V uplynulém roce a půl „přiteklo“ tímto
způsobem více než 30 mil. (revitalizace
Slavětínské, jurta, dostavba MŠ a ZŠ…).
Štěpánka Čtrnáctá
(Spolu pro Klánovice)

Na svém březnovém jednání schválilo zastupitelstvo Klánovic rozpočet
na rok 2016 a rozpočtové výhledy na
dalších pět let. Finální podoba rozpočtu je výsledkem několikaměsíční
práce členů Rady MČ a našeho
úřadu. Jeho struktura i číselná
podoba je oproti minulosti částečně
změněna a vychází z pečlivé analýzy
potřeb Klánovic (mj. z dlouhodobé

vize rozvoje Klánovic vypracované
dle našeho zadání v loňském roce)
a z analýzy skutečně efektivně vynaložených nákladů v uplynulých
letech. Nejedná se tak o pouhou hru
čísel, jak se tomu občas v minulosti
bohužel i v Klánovicích dělo. Díky
této pečlivé přípravě a vyšší dotaci
od MHMP se podařilo sestavit hlavní
rozpočet jako vyrovnaný a rozpočet

vedlejší hospodářské činnosti dokonce
jako přebytkový – tedy zodpovědně
vůči budoucnosti. Současně jsou to
ale rozpočty rozvojové – více peněz
půjde mj. na opravy ulic, do sportu
i sociální oblasti. Plánujeme rovněž
větší investice do obecního majetku, který byl v uplynulých letech
poněkud zanedbáván.
Ferdinand Polák (ODS)

Marie Jágrová

Další oslovení zastupitelé příspěvek nezaslali.

Z dopisů redakci

Stopa na stopě
V sobotu 16. dubna se akce „Ukliďme Česko“, jejímž cílem je působit na
celou populaci, zúčastnilo asi
65 000 lidí a nasbíralo se přibližně
1600 tun odpadu. Tato celostátní
aktivita měla na mušce a stále má
především odstranění černých
skládek. Pouze v Klánovicích se vůbec
nic nedělo. Že by v Klánovickém lese
žádná černá skládka nebyla?
Na velmi zmatenou a naprosto
neurčitou výzvu starosty Ing.
Horníčka v KZ 4/16 samozřejmě nikdo
nereagoval, a tak situaci v pondělí
zachraňoval turistický oddíl Stopa.
Děti práce bavila, nasbíraly šest pytlů

odpadků, což je velmi chvályhodné,
o výchovném účinku jejich počinu
ani nemluvě. Škoda jen, že všechno
bylo šito horkou jehlou, oddíl Stopa je
ale v každém případě na stopě dobré
věci. Je pouze na starostovi, zdali na
podzim, kdy se opět celostátní úklid
koná, bude schopen říci: „V sobotu
toho a toho, sraz tam a tam, v tolik
a tolik hodin, uklízet se bude to a to.“
Ve zmíněné starostově výzvě
zaznělo poděkování panu
B. Procházkovi, což je v pořádku
a můžeme se jen připojit. OSZKL
s panem Procházkou v čele jistě
odvedlo nemalý kus práce v záchraně

Klánovického lesa před golfem, ale
pokud vím, úklid lesa se již několik let
nekonal anebo se tak dělo
v „utajení“, což je také chyba. Sousedé
z Újezdu nad Lesy letos v sobotu
úklid lesa pořádali již posedmnácté,
zúčastnilo se ho asi třicet lidí. Neměli
bychom se jimi nechat zahanbovat,
ale následovat jejich příkladu včetně
oblíbeného opékání špekáčků po akci.
Domnívám se, že by bylo nejlepší
nespoléhat na akceschopnost vedení
obce a obnovit tradici úklidu lesa pod
taktovkou OSZKL nebo jiné iniciativy.
Radomír Kůla
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Informace úřadu městské části

Představení pracovníků MČ Praha – Klánovice
Úřad MČ Praha – Klánovice má sedm zaměstnanců na trvalý pracovní poměr,
z toho tři na zkrácený pracovní úvazek a jednu pracovnici na dohodu o povedení
práce. Dalšími pracovníky, kteří se starají o chod městské části, jsou čtyři pracovníci, kteří se starají o úklid a zeleň, dvě pracovnice knihovny a dva správci sportovní
haly. V tomto vydání zpravodaje vám představíme pracovníky úřadu.
Ivana Horská – tajemnice ÚMČ, vedoucí správního odboru
(plný pracovní úvazek). Příprava podkladů pro jednání RMČ
a ZMČ, zpracování výstupů a plnění schválených usnesení,
inzerce KZ, zák. č. 106/1999Sb. o svob. přístupu k informacím,
zák. č. 159/2006Sb. o střetu zájmů, administrátor www
stránek, příprava smluvních ujednání, personalista, tajemnice
kontrolního výboru a komise sociální a zdravotní, nadřízená všem
pracovníkům úřadu.
Alena Janoušková – referent správního odboru (plný pracovní
úvazek). Životní prostředí, zábor veřejného prostranství, odpady,
ověřování listin a podpisů, evidence psů, vydávání rybářských
lístků, mzdy. Tajemnice komise životního prostředí.
Alena Slezáková – referent správního
odboru (zkrácený pracovní úvazek). Evidence
obyvatel, podatelna, tajemnice přestupkové
komise, ověřování podpisů a listin, Czech point, nájmy bytových
a nebytových prostor.

Zuzana Prokopová – referent ekonomického odboru (zkrácený
pracovní úvazek). Zpracování finančních operací, fakturace
přijatá i vydávaná.
Martin Lukeš – stavební technik (plný
pracovní úvazek). Zpracování podkladů pro jednání komise
výstavby a RMČ, tajemník komise. Veškerá stavební agenda,
kterou vyřizuje ÚMČ, příprava smluvních ujednání.
Anna Hermanová – vedoucí ekonomického
odboru (plný pracovní úvazek). Zpracování
veškerých finančních operací, návrhy úprav
rozpočtu, podklady z ekonomického odboru pro
RMČ a ZMČ. Tajemnice finančního výboru.
Anna Šugárová – referent odboru výstavby
(zkrácený pracovní úvazek). Zpracování
administrativy komise výstavby a komise dopravy. Podklady pro
jednání RMČ, předkládání návrhů na řešení dopravního značení.
Jana Segetová – pracovnice na dohodu
o provedení práce (pondělí a středa). Vedení
archivu MČ, řešení pozemkových záležitostí.
Text: Ivana Horská
Foto: Radomír Kůla

Dotazníkové šetření –
sociální služby v Klánovicích
Všichni klánovičtí občané mohou
nyní aktivně ovlivnit rozhodnutí
o budoucí podobě poskytování
sociálních služeb v Klánovicích.
Za účelem přesnější specifikace
v Klánovicích potřebných
a chybějících sociálních služeb a za
účelem odborného vyhodnocení
ekonomických parametrů případné
výstavby a provozu SeniorCentra,
rozhodla Rada MČ před jeho
eventuální výstavbou o vypracování
odborné analýzy potřeb péče
o seniory a zdravotně postižené
v naší městské části a vypracování
studie proveditelnosti. Tuto analýzu
a studii proveditelnosti bude na
základě vítězství ve výběrovém
řízení provádět společnost BDO
Advisory s. r. o.
Jedním z podkladů uvedené
analýzy je také dotazníkové šetření,
které bude firma BDO ve spolupráci
s naší MČ v květnu v Klánovicích
realizovat. Cílovou skupinou jsou
sice zejména osoby nad 60 let věku
a osoby se zdravotním postižením,
velmi však uvítáme, když se do
šetření zapojí všichni dospělí
obyvatelé Klánovic. Seniory totiž
budeme jednou všichni.
Dotazník je možné vyplnit
v papírové formě nebo elektronicky.
Papírovou formu dotazníku by měli
všichni občané dostat do schránek
spolu s tímto číslem KZ, dále je
k dispozici na Úřadu městské části
a také ke stažení na webových
stránkách www.praha-klanovice.
cz, kde najdete rovněž link na
elektronické vyplnění dotazníku.
Všem, kteří dotazník vyplní,
a pomohou nám tak zmapovat
současnou situaci a budoucí potřeby
klánovických obyvatel v sociální
oblasti, předem velmi děkuji.
V případě nejasností mě prosím
neváhejte kontaktovat (info@
ferdinandpolak.cz).
Ferdinand Polák
místostarosta MČ
Praha – Klánovice
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Klánovický kaleidoskop
Molavcová a Suchý v Nové Besedě
Nenechte si ujít jedinečné Setkání
s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou
v sobotu 7. května od
19 h v Nové Besedě.
Dámská party – Den matek
Burza a směna dámských hadříků.
V pátek 13. 5. 2016 od 16 h–19 h v MC
Praha 9 – Klánovice, ulice Ke Znaku
Info na tel. 604 315 231,
j.dlaskova@email.cz
Jarmark dobrot a Kuličkiáda
Základní a mateřská škola
Victoria School pořádá druhý ročník
charitativní akce „Jarmark dobrot
a Kuličkiáda“. Do letošního ročníku
se zapojí i studenti ze Střední školy
hotelnictví a gastronomie Praha –
Klánovice, kteří si pro návštěvníky
akce připraví gurmánskou
ochutnávku. Celá akce se ponese
v námořnickém stylu a její nedílnou
součástí bude „Kuličkiáda“. Když
kuličkiáda, tak samozřejmě za účasti
Mistra České republiky v kuličkách
Ing. Zbyňka Fojtíka. Kdy? 17. 5.
2016 od 14 do 18 hod ve Slavětínské
82 v Klánovicích.
Běh naděje v Klánovicích
Zveme vás na devátý ročník
charitativního Běhu naděje, který
pořádá Masarykova ZŠ a Místní úřad
Klánovice v neděli 22. 5. 2016. Tratě
dlouhé 1000–4000 m jsou vhodné
pro běžce, chodce, rodiče s kočárky
či cyklisty (trasa 10 000 m).
Veškerý výtěžek z Běhu bude předán
na výzkum a léčbu rakoviny, jehož
celostátní výtěžek 500 000 Kč byl
v loňském roce předán dětské
onkologii Motol. Na našem běhu
bylo vybráno 27 845 Kč, což je trvale
jeden z nejvyšších republikových
příspěvků. Zápisy začínají od 8.30
hodin na dvoře ZŠ Klánovice,
samotné běhy od 10 hodin.

2016

Můžete se těšit

Oslavy Karla IV. v Klánovickém lese
V roce oslav 700. výročí narození
Karla IV., přímo v den výročí narození
„Otce vlasti“, tedy 14. května, dostane
Klánovický les dárek. Ve 14.00 proběhne
otevření naučné stezky středověkou
vesnicí Hol, jejíž osud byl s rozkvětem
Prahy za Karla IV. bezprostředně
spojen. Přenese nás do zázemí
lucemburské Prahy 14. století a otevře
oči a uši archeologickým nálezům
zaniklé vesnice Hol.
Stezka má délku necelé tři kilometry,
tři vstupy A, B, C a devět stanovišť. Leží
v Klánovickém lese v místě, kde katastr
obce Újezd (dnes nad Lesy), který také
patřil zakladateli Holu, pražskému
měšťanu a mincmistrovi na Horách
Kutných, Marinu Rotlévovi, přesahuje
na sever za trať.
Vesnice byla kamenná, což je na onu
dobu unikátní, v pravidelném půdorysu
s obdélníkovou návsí 0,5 km x 100 m.
Stanoviště NS jsou propojena s dalšími
informacemi pomocí digitálních značek.
Stránky www.hol.ujezdskystrom.info
lze navštívit i předem, protože celá
jedinečnost památky je v tom, co je
ukryto pod zemí na rozsáhlé ploše
a viditelné jen pozornému pozorovateli.
V souvislosti s Klánovicemi je
zajímavá osobnost Justina Václava
Práška, kterému je věnována
vstupní tabule C. Byl čestným

občanem Klánovic, v roce 1914
zakoupil stavební parcelu a postavil
vilu, kterou do roku 1924 obýval
(článek „Historiograf našeho kraje
v Klánovickém zátiší“, Novotný, K.,
Naše Polabí 1, 1923–1924). Stýkal
se zde se svými žáky a některými
osobnostmi své doby. Hol byl
pokojně opuštěn po husitských
válkách. Lomy u Horoušan zachránily
pozůstatky před rozebráním. Ve
své době poskytovaly dostupný
materiál k budování nejdůležitějších
staveb Prahy – katedrály, Karlova
mostu, Prašné brány…. Z Holu
to bylo cca 4 km. Je možné, že
obyvatelé Holu tam pracovali
a měli podíl na nejvýznamnějších
karlovských stavbách.
Naučná stezka vznikla ze spolupráce
spolku Újezdský STROM, archeologů
a státního podniku Lesy ČR s. p. s cílem
vytváření povědomí o historii a hodnotě
Klánovického lesa a okolí.
Akce bude doprovázena
komentovanou vycházkou
s archeologem Mgr. Michalem
Beránkem. Začátek je ve 14.00
před restaurací Smolík při jižním
nástupišti nádraží Praha – Klánovice.
Všichni lokální patrioti a zájemci
o historii jsou vítáni.
Michael Hartman

Bazar knih
Místní knihovna pořádá v neděli
22. 5. 2016 tradiční BAZAR KNIH při
Běhu naděje. Nabídneme více než
1000 knih po 10 korunách, prodávat
začneme v 8 hodin.
Tradiční Pohádkový
les v Klánovicích
pro děti od 2 do 8 let vypukne
29. května 2016, start na fotbalovém
hřišti mezi 9-12 hod. Těšte se na
novinky na trati i v rámci bohatého
doprovodného programu! Budeme
na vás čekat za každého počasí.
Startovné dobrovolné. Více
informací a registrace na www.
pohadkoveklanovice.cz.
Sestavil Luboš Palata
Chcete informovat o svojí akci?
Napište do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Foto: Možná podoba osady Hol podle rekonstrukce České televize
Foto archiv
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Ze života Klánovic

Výročí velkého spisovatele
Dne 17. května 2016 by se dožil 90 let spisovatel Ludvík Souček. Jeho tvorba je
částečně spojena i s Klánovicemi, kde si na sklonku života pořídil v Holohlavské
ulici vysněnou chatu. V ní vznikaly i jeho poslední knihy. V 60. letech byl Ludvík
Souček hlavním představitelem žánru sci-fi a v 70. letech vydává svá stěžejní díla
Tušení stínu a Tušení souvislosti. Dále pak pokračuje řadou knih literatury faktu.
Patřil ke spisovatelům s až maniakální produktivitou – 60. léta – 15 knížek, 70.
léta – 15 knížek. Zemřel v roce 1978, a ještě v 80. letech se vydává 6 dalších knížek
z jeho pozůstalosti. Dnes je jeho jméno stále živé především mezi fanoušky sci-fi,
kteří každoročně udělují cenu Ludvík za nejlepší knížku v této oblasti. Pro moji
generaci jeho knížky zůstávají v knihovně jako vzpomínka na to, co nás v 70. letech
drželo nad vodou. Až budeme v Klánovicích pojmenovávat nové ulice, snad na
něj nezapomeneme.
Karel Horníček a Karel Vilgus

Vyznamenání pro jubilanta
Pan Václav Černý, který již 18 let žije v Klánovicích, se narodil 27. května 1931
v Praze, absolvoval Filozofickou fakultu UK obor arménština–perština. Václav
Černý, který tento měsíc oslaví 85 let, překládal především z gruzínštiny, arménštiny, čerkeštiny, ale také např. z ruštiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, maltštiny, havajštiny aj. Překládal klasické i moderní kavkazské autory, dále se
věnoval popularizaci lidových pohádek, bájí a mýtů z těchto oblastí. Jeho velkou
vášní vždy bylo studium a výuka jazyků a s tím spojená tvorba učebnic a slovníků,
které často zcela chyběly.
Václav Černý byl totiž svého času jediným odborníkem na kavkazské jazyky a literaturu u nás, nyní už někteří z řad jeho bývalých studentů pokračují v jeho díle.
Dne 15. 12. 2015 předal při slavnostním aktu v Klánovicích velvyslanec Gruzie pan
Zaal Gogsadze PhDr. Václavu Černému, Csc. Řád prezidenta Gruzie za celoživotní
zásluhy o reprezentaci gruzínské literatury a kultury. Toto státní vyznamenání bylo
z občanů České republiky dosud uděleno pouze prezidentovi Václavu Havlovi.
Alena Černá

Svaz tělesně postižených informuje
V dubnu jsme absolvovali několik pěkných vycházek a výletů. Začali jsme pochodem přes les do Jiren ke kapličce, kde pro nás dokonce postavili lavičku, a tak jsme
po chvíli odpočinku mohli zase v klidu vyrazit do kopce směrem domů.
Za týden jsme navštívili zámek Kuks, výlet měl velký úspěch, byla bohatá účast
– málem jsme se nevešli do autobusu. Na zámku jsme byli přes tři hodiny, velký
zájem vzbudila exkurze do staré lékárny a samozřejmě lapidárium plné soch
Matyáše Brauna.
Málokdo z nás měl pak sílu navštívit po obědě v Hořicích ještě sochařský park.
V dalším týdnu se konaly výlety opět „jenom“ okolo Klánovic. V půlce května je
pak na řadě oblíbená návštěva výročního setkání Charity Neratovice – koná se ve
čtvrtek 12. 5. a za týden je další, poslední velký výlet letošního jara, a to na zámek
Frýdlant. Jede se opět v úterý – 17. 5., a odjezd je tentokrát již v 7.30 hod.
Na závěr bych chtěla upozornit účastníky rekondičního pobytu v Sezimově Ústí,
že doplatek úhrady se vybírá v pondělí 9. 5. ve 14:00 hod.
Olga Paplhamová

Informace úřadu
Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
Obsluze sběrového vozidla můžete
odkládat pouze níže uvedené odpady:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad s obsahem rtuti (teploměry),
olej a tuk (kromě jedlého), barvy,
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty obsahující nebezpečné
látky (čisticí prostředky)
10. 5. 2016 (úterý) na
těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního
střediska) 17.40 hod.–18.00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18.10 hod.–18.30 hod.
ul. Šlechtitelská (křižovatka s ul.
Libčanská) 18.40 hod.–19.00 hod.

Jubilanti
V květnu slaví narozeniny:
Antonín Čech
Jana Nývltová
Antonie Šťastná
Karel Rod
Jaroslava Behenská
Zdeněk Brůna
Bohumil Houžvička
Vlastimil Veselý
Vlasta Waňurová
Jana Fexová
Antonín Dvořák
Vladimír Škarda
Jaroslava Podubecká
Marie Bezděková
Pavel Číž
Jana Naidrová
Jitka Ždichyncová
Václav Černý
Všem oslavencům gratulujeme!

Kontejnery
na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice budou
přistaveny 14. 5. 2016 od 9.00
hod. Do 13.00 hod.,
a to ve dnech a na místech:
Medinská x Smiřická
(u bytových domů)
Kuchařská x Aranžérská
(u separovaného odpadu)
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Hasiči informují
Jarní úklid
Jaro je už za dveřmi a mnozí
lidé si už zvelebují své zahrádky.
Nejrychlejším a zažitým způsobem,
jak se zbavit staré seschlé trávy, je
její vypalování. Tato činnost může
mít ale vážné následky. Oheň se
může na otevřeném prostranství
snadno vymknout kontrole. Suchý
porost v kombinaci s větrem dokáže
své! Proto je vypalování trávy zakázáno několika zákony. V Zákoně
o požární ochraně 133/1985 Sb.
hrozí při tomto počínání fyzické
osobě pokuta až do výše 25 000
korun a podnikající fyzické či
právnické osobě pokuta až do výše
500 000 korun. Proto si prosím
rozmyslete, než na své zahrádce
škrtnete zápalkou.
Náročný týden
Od pondělí 29. 2. do pátku 4. 3. se
výjezdová jednotka díky sněhovým
podmínkám nezastavila. Všechny
výjezdy byly technického rázu. Šlo
o popadané stromy a nalomené větve
ohrožující zdraví pádem. Celkem
bylo těchto výjezdů 26. Jen v prvních
24 hodinách kalamity, tedy od
29. 2. 2016 22.00 hodin do 1. 3. 2016 22
hodin vyjela jednotka k 22 případům.
Všem členům jednotky za jejich
obětavou práci patří veliké díky.
Dne 4. 4. 2016 krátce před 4
hodinou vyslalo OPIS naši jednotku
na požár dopravního prostředku
do ulice Nedokončené v Pražských
Kyjích. Jednotka vyjela v CAS 32
Tatra 148 a CAS 25 Liaz v počtu 1+3.
Na místě byl zjištěn požár ubytovny
s unimobuněk. Na místě jednotka
prováděla kyvadlovou dopravu vody.
Na základnu se jednotka vrátila
krátce po osmé hodině.
Poslední výjezd byl dne 20. 4.
2016 po 10. hodině do ulice Lovčické
k likvidaci ropné látky po dopravní
nehodě. Jednotka na místě likvidovala pomocí sorbentu uniklý
olej na vozovce. Na základnu se
vrátila po 11 hodině.
Radek Čihula, preventista

2016

Klánovický sport

Tenis Klánovice v novém
V loňském roce byly dokončeny
veškeré stavební úpravy areálu tenisu a jeho okolí. Je tu nová patrová
klubovna, ve které naleznete klubovou
místnost, moderní šatny a sociální zařízení, v patře pak kancelář
a archiv. V přízemí a v patře jsou venkovní kryté terasy.
Rekonstrukcí prošly všechny
čtyři dvorce, kde byl vedle nového
antukového povrchu vybudován
i odvodňovací a zavlažovací systém, tedy repase od základu. Za
klubovnou byl nově postaven kurt
pro minitenis s umělým povrchem
a nová cvičná stěna.
Veškeré stavební úpravy si vyžádaly
vysoké finanční náklady, které se
podařilo výboru tenisu v čele s předsedou Michalem Kutzendorferem zajistit
formou dotace a granty od MÚ Klánovice,
Magistrátu hlavního města Prahy,
Tenisového svazu a Nadace ČEZ. Nelze
zapomenout ani na pomoc členů tenisového klubu, z nichž se mnozí podíleli

na výstavbě finančně nebo odbornou
výpomocí. Veškeré práce stavebně
dozoroval současný správce p. Mansfeld.
V novém prostředí byla zahájena nová
sezona. Tenis Klánovice má v soutěžích,
které probíhají od dubna do června, zapojeno celkem osm soutěžních družstev
všech kategorií: babytenis, mladší
a starší žáci, dorostenci a veteráni.
Družstva jsou zařazena v pražských
soutěžích, kde v loňském roce největšího úspěchu dosáhlo družstvo
veteránů, které hrálo nejvyšší
pražskou soutěž.
Letošní letní sezona byla zahájena na
tenisových dvorcích v dubnu a potrvá do konce září, kdy na ni plynule
navazuje zimní provoz v přetlakové hale.
Provozní doba v areálu je 8.00 hod. do
20.00 hod. Na dvorci č. 4 je možno po
dohodě se správcem hrát i při umělém
osvětlení. Rezervace dvorců lze objednat na telefonních číslech 281 963
098 a 728 236 642.
Daniel Stangl

Úspěšná sezona stolního tenisu
Sezona stolního tenisu 2015/2016
skončila první dubnový týden.
V soutěžích dospělých jsme měli
zastoupení ve čtyřech třídách. A a B
týmy bojovaly v 1. třídách, Céčko ve
2. třídě, D a E týmy ve 4. třídě a Efko
v 6. třídě. Opět jsme byli úspěšní,
když naše Céčko a Déčko postoupily
do vyšších tříd. Jediný tým, který
neudržel svoje postavení, bylo Éčko,
které čeká sestup. Sezona to byla
náročná zvláště proto, že jsme neměli
dostatek hráčů (16 jich bylo blokováno
v základech týmů), kteří by zaskakovali
v jiných třídách kvůli nemocem či
pracovnímu vytížení kmenových hráčů. Přesto se nám podařilo
udržet si vysoký standard, čehož jsou
výsledkem dvě postupující družstva.
Nicméně pro sezonu 2016/2017 budeme muset počet tříd redukovat.
No a jak jsme tedy dopadli?
A družstvo – 6. místo, B družstvo –
10. místo, C tým a D tým postup do
vyšších tříd, Éčko – sestup a Efko
skončilo ve své třídě na pátém místě.
Tolik tedy k dospělým.

Co se týká mládeže, tady máme
dobré perspektivy do budoucna.
V současné době trénujeme třináct
dětí ve věku od osmi do třinácti let.
Deset dětí jsou začátečníci, kteří
se do našeho oddílu přihlásili od
září, nebo v průběhu toho roku.
Zbylí tři hráči – Dan Grisa, Tomáš
Garček a Vašek Hodík – náš oddíl
reprezentují v mistrovských soutěžích
mladších a starších žáků. První dva
se zúčastňují i individuálních turnajů,
jako jsou Grand Prix a i dalších
turnajů pořádaných pro mládež PSST
(Pražský svaz st. tenisu). Ostatní jsou
začátečníci a na mistrovské soutěže
ještě nemají výkonnost.
Oddílové poplatky pro děti jsou
2000 Kč za 10 měsíců při cca 200
tréninkových hodinách. (10 Kč/hod.)
Mládeži se věnují dva trenéři,
kteří absolvovali náročné
trenérské zkoušky.
Činnost oddílu podporuje
finančně MČ Klánovice.
Jiří Lacman
Předseda oddílu a trenér mládeže
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ÚKLIDOVÁ FIRMA
Mgr. Jaroslav Šafaøík
- Úklid RD, bytù, zahrad
- mytí oken, podlah
- montáž a servis klimatizací
- stroj. èištìní kobercù
- mokrou metodou
- sekání trávy, sbìr listí

Èistá domácnost od nás
Objednávejte na tel.:
723 703 968
e – mail:

info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz
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TIME BAR KLÁNOVICE
6. 7. 2016 - Koktejlový víkend
14. 5. 2016 - Vystoupení italského zpěváka Roberta Caporalliho
(bývalý nonstop)

Nově:
sazka, on-line hry a keno
Výplata ihned
vstup zdarma

603 934 058
PALIVOVÉ
DŘEVO-STUPICE
728 272 687,
776 834 911
Cena do 980 Kč
Doprava zajištěna.

CHOVATELSKÉ
POTŘEBY
KLÁNOVICE,
V PÁTÉM 502
Z UZAVŘENÉ PRODEJNY
V PRAZE VYPRODÁVÁME
ZBOŽÍ S 20% SLEVOU
(VODÍTKA, OBOJKY, HRAČKY,
MISKY, KLECE).

OTEVŘENO
Pondělí-Pátek
15.00-19.00 hod.
Sobota
9.00-12.00 hod.

ZŠ Spojenců v Horních
Počernicích
hledá učitelku 1. stupně.
Nástup 1.9.2016.Tel.: 606 039 171

Šipky
Soukromé akce, večírky
Pá-So music párty
Ne-Čt 18 – 02 hod.
Pá-So 18 – 04hod.

PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání
psů v domácím prostředí), VÝCVIK
(základní pro všechna plemena,
specializovaný pro retrievery: OVVR, PZ,
VZ...), KRMIVA (Artemis, Marp, Happy
dog, Platinum), POTŘEBY (zejména pro
lovecký vycvik), VÝCVIKOVÉ OBOJKY
(DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.

2016
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Autorizovaný prodejce Hoﬀmann a Žižák spol. s r. o.
hledá pro své servisní centrum Zápy Praha-východ :

Autorizovaný prodejce Hoﬀmann a Žižák spol. s r. o.
hledá pro své servisní centrum Zápy Praha-východ :
přejímacího technika nákladních vozidel
a
automechaniky na opravy nákladních vozidel
Nabízíme:
•
práci v moderně zařízeném prostředí
•
odborná a technická školení
•
dobré platové ohodnocení
Požadujeme:
•
pracovní nasazení
•
praxe v oboru výhodou
•
ochotu vzdělávat se v oboru a rozšiřovat
své technické znalosti
Nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na adresu:
Hoﬀmann a Žižák spol. s r. o. Zápy 255, 250 01 Brandýs nad Labem,
nebo na e-mail: preclik@hoﬀmann-zizak.cz,

pracovníka na myčku vozidel.
Nabízíme:
•
práci ve stabilní společnosti
•
dobré platové ohodnocení
Požadujeme:
•
pracovní nasazení
•
flexibilita
•
řidičský průkaz skupiny B podmínkou
Nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na adresu:
Hoﬀmann a Žižák spol. s r. o. Zápy 255, 250 01 Brandýs nad Labem,
nebo na e-mail: preclik@hoﬀmann-zizak.cz,
V případě zájmu, volejte na tel.: 326 901 186.

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. RICHARD MINDŽÁK
Tel. 775 263 322
Přijímáme nové pacienty
Oplanská 2665, Újezd nad Lesy
www.zubniujezd.cz

V případě zájmu, volejte na tel.: 326 901 186.

prodej, pronájem nemovitostí
hypotéky a úvěry
právní servis, konzultace zdarma
zastupování na katastru nemovitostí
Oblast Praha 9, Praha - Východ
www.readygroup-reality.cz

2016

tel.: +420 606 515 570
email: reality@ready-group.cz
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cena 4.200.000,-Kč

PRODEJ – hezký stavební
zasíťovaný pozemek o výměře 740 m2,
Chudoměřická ul.,
Praha 9 – Klánovice

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 REMAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 8.950.000,-Kč

PRODEJ - luxusní byt 4+kk/T, 113 m2,
terasy 82 m2, 2 parkovací stání, Rezidence
Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.
cena 6.200.000,-Kč

PRODEJ – ŘRD s disp. 4+kk /G/ 3T/
zimní zahrada s vířivkou, podlahová
plocha 140 m2, pozemek 222 m2,
Konopišťská ul., Šestajovice.

zdirad.pekarek@re-max.cz

„ Pro naše VIP klienty hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích
a Šestajovicích“
cena 3.069.570,-Kč

PRODEJ – stavební pozemek o výměře
933 m2, ul. Manželů Starých, Šestajovice

www.zdiradpekarek.cz
REzE

Rvac

E

PRODEJ – stavební pozemek
846 m2, ul. U Tří svatých,
Horoušánky, okr. Praha – východ
cena 2.287.500,-Kč

PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 1523 m2, Slepá ul.,
Kozojedy, okres Praha - východ
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ING. JARMILA DUBOVÁ
realitní makléř senior
+420 724 221 948
jarmila.dubova@4property.cz
www.4property.cz

PROPERTY a. s., Donská 275/9, 101 00 Praha 10

2016
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Vinný bar Dobrý ročník si vás dovoluje touto
cestou pozvat na řízené degustace vín
ročníku 2015 ve dnech:
Vinařství Kadrnka
Vinařsví Kern
Vinařství Mlýnek
Vnařství Volařík
Průřezová degustace

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
středa

5.5.2016
19.5.2016
2.6.2016
16.6.2016
29.6. 2016

Všechny degustace začínají od 19.00 hodin.
Všichni výše uvedení vinaři jsou z vinařské oblasti Mikulov.
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné zajistit si rezervaci na e-mailu
vinoujezd@gmail.com nebo na telefonu 774350852. Součástí degustace je občerstvení. Kde nás
najdete? V ulici Oplanská 2614, vedle PennyMarketu.
Rádi vás přivítáme nejen v těchto dnech.

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

Čas na změnu-čas na jógu
Začněte správně.
Začněte s námi.

Yoga Klánovice
Lekce, kurzy, semináře a ostatní služby
již 7 let.

klavír, kytara, flétna, populární zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé
 učíme se hrát pro vlastní potěšení, písničky si sami vybíráte
 můžeme docházet k Vám domů, první 2 hodiny nezávazné
UČEBNY: Černošice, Dolní Počernice, Jesenice, Kbely, Klánovice,
Petrovice, Rudná, Štěchovice, Vinoř, Všenory, Zadní Třebaň
PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME V KVĚTNU

e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

www.pavelhokr.cz

Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte
si vybrat z 200 druhů vinilkorkových,
korkových, vinylových, laminátových
a dřevěných podlah
včetně příslušenství.
Zaměření, kalkulace, pokládka na klíč.

Helena Johanidesová
REZIDENCE KLÁNOVICKÝ LES
Lovčická 974, Praha - Klánovice
tel.: 728 963 788
e-mail: info@yoga-klanovice.cz
www.yoga-klanovice.cz www.punali.cz

Vzorková prodejna
otevřeno: Po-Pá 8.00-16.00

po tel. domluvě otevřeno do 20. hod.
včetně soboty a neděle
tel.: 777 002 913
e-mail: info@domex.cz
Domex Prag s r.o., Kojická 1242,
Praha 9, Újezd nad Lesy
www.domex.cz
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Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
Praha 9 - Klánovice
190 14
Otevírací doba:

Pondělí - Pátek 9.00 - 18.00 hod
Sobota
9.00 - 12.00 hod

Tel. 737 481 293
www.kvetinylucka.cz
obchod@kvetinylucka.cz

řezané květiny
dárky a keramika
vánoční a velikonoční vazba
dekorace a vazba se sušených květin

HLEDÁME LEKTORY
PRO KURZY ANGLIČTINY
V HORNÍCH POČERNICÍCH.
www.littleboat.cz/nabidka-prace
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PROGRAM květen 2016

Výstava
KLÁRA STODOLOVÁ: KLÁNOVICKÝ LES Z ÚVALSKÉ STRANY
Vernisáž se koná 3. 5. od 18:00. Výstava potrvá do konce května.

16. 5. pondělí, 20:00 - Kino
Film oceněný Oscarem za výkon v hlavní ženské roli. Irsko,
Kanada/2015/drama/118 min/s českými titulky

2. 5. pondělí, 20:00 - Filmový klub
MY TŘI, NEBO NIKDO
Věční optimisté Hibat a Fereshteh cestují z malé vesnice na jihu
Íránu až na pařížskou periferii. Se svou rozdílnou kulturou se snaží
zapadnout do té evropské, což vůbec není nic jednoduchého.
Fr/2015/komedie, drama/102 min/s českými titulky

18. 5. středa, 20:00 - Kino
MŮJ KRÁL
Snímek zachycující příběh vztahu plný destruktivní vášně.
Francie/2016/romantický, drama/130 min/s českými titulky

4. 5. středa, 20:00 - Kino
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Jak se zbavit nevěsty se v nové české komedii bude ptát rozvedená
cukrářka Lenka Vlasáková a její temperamentní ﬁlmová matka Jana
Švandová.
5. 5. čtvrtek,19:30 - Přednáška
JAK SE NEBÁT ANEB ŽITÍ S VĚDOMOU RADOSTÍ
Okolnosti života jsou někdy komplikované a nelehké. Přednáší:
Vlasta Červ
7. 5. sobota, 19:00 - Koncert
SETKÁNÍ S… JIŘÍM SUCHÝM, JITKOU MOLAVCOVOU
A JIŘÍM SVOBODOU
Několik měsíců před jeho pětaosmdesátými narozeninami můžete
vidět a slyšet legendu divadelních prken Jiřího Suchého a jeho blízké
divadelní spoluaktéry.
8. 5. neděle, 16:00 - Kino pro děti
BELLA A SEBASTIÁN: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Pokračování příběhu chlapce a jeho psa. Fr/2015/dobrodružný,
rodinný/97 min
9. 5. pondělí, 20:00 - Kino
TOTEM VLKA
Další ﬁlm z dílny J. J. Annauda (Sedm let v Tibetu, Jméno růže,
Medvěd). Čína, Fr/2015/dobrodružný, thriller/121 min
10. 5. úterý, 17:30 - Divadlo
J.S.E.M.
Malý divadelně detektivní útvar pátrající po motivech jednání rodičů
i dětí. Představí se mladší skupina dramatického kroužku při ZŠ
Masarykova Klánovice. Text sepsala Kateřina Kroupová.
11. 5. středa, 20:00 - Kino
OREL EDDIE
Pravdivý příběh nezapomenutelného britského sportovce, který se
rozhodl reprezentovat svou zemi ve skoku na lyžích. VB, USA/2016/
životopisný, komedie/106 min/s českými titulky
12. 5. čtvrtek, 19:30 - KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!

ROOM

19. 5. čtvrtek, 18:00 - Akce měsíce
LADIES NIGHT
Chystáme pro Vás již 6. Ladies night, tentokrát na téma: „Léto klepe
na dveře, buďme na ně připravené v plné síle a kráse!” Letní tržiště,
módní přehlídka, tombola a promítání ﬁlmové premiéry - komedie
SVÁTEK MATEK s J. Roberts a J. Aniston.
23. 5. pondělí, 20:00 - Kino
MUSTANG
Turecký příběh o dospívání a touze po svobodě v islámském světě.
Fr/2015/drama/97 min/s českými titulky
25. 5. středa, 20:00 - Kino
TEORIE TYGRA
Komedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní
vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem.
ČR/2016/road movie, komedie, drama/101 min
27. 5. pátek, 18:00 - Akce
SVÁTEK SOUSEDŮ
Na již čtvrté sousedské párty nám znovu zahraje Jarda Krucký
se skupinou Slimáci, opečete si chutnou uzeninku z Českého
farmářského trhu, zahrajete si pétanque a Vaše děti zabavíme
originálním animovaným ﬁlmem ZOOTROPOLIS: Město zvířat.
ANGRY BIRDS
VE FILMU
Oblíbené postavičky z počítačové hry na plátnech kin. USA/2016/
animovaný/v českém znění
29. 5. neděle, 16:00 - Kino pro děti

30. 5. pondělí, 19:30 - Koncert
CHANTAL POULLAIN: ŠANSONY
Nechte se okouzlit francouzskými šansony a sexy hlubokým hlasem
Ch. Poullain.
31. 5. úterý, 18:00 - Divadlo
KDE SE VZALY KLÁNOVICE
Historická hra divadla Náhoda. Režie: Michal Černý Hudba: Bedřich
Smetana.
SOCIAL CLUB - poklábosení
v angličtině
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí a
pokročilí.
31. 5. úterý, 19:30 a 20:30 - Kurzy

MODERNÍ YOYOVÁNÍ - KAŽDÁ STŘEDA do června 2016
BĚH A CHŮZE S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních
představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů
Změna programu je vyhrazena

KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
www.kcnovabeseda.cz

Informace: tel: 245 019 061 nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den v otvíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281
960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 5: 30. 4. 2016. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Marie
Mikušová, Robert Zoulík, Matěj Nejedlý, Olga Karásková, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Foto na titulní straně - Radomír Kůla. Kontakt: kzsefredaktor@
seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk: Grafotechna plus,
s. r. o. Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 20. 5. 2016. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek
zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.

císlo 5 |

20

Žijí v Klánovicích

2016

Tip na výlet

Pěší pouť k venkovním kazatelnám

Dana Králová
Vymýšlet portrét člověka
z kadeřnického křesla bylo tentokrát
zajímavou změnou v psaní tohoto
medailonku a také nutno dodat, že
autorce i vzhledu prospěšnou. Pokud
si naše čtenářky rády popovídají,
hezky vypadají a případně je zajímají
novinky místního dění, a přitom
neznají paní Královou, měly by to co
nejrychleji napravit. ;-)
Najdete ji vedle restaurace
Babiččina beseda v nenápadném
kadeřnictví, které patří k nejstarším
provozovnám v Klánovicích vůbec.
Jako stálici klánovických služeb ho
Dana Králová vede už od sametové
revoluce, tedy přesně od roku 1990.
Život paní Králové je nerozlučně
spjat s Klánovicemi. Narodila se
v Praze a větší část života prožila
v Klánovicích, kde bydlela ve
Švestkově vile. Chodila zde i do
základní školy. Od svých deseti let
hrála tenis na zdejších tenisových
kurtech a spolu s legendárním
místním tenistou Slávou Batovcem
jezdívala na motorce a účastnila se
tenisových turnajů v celém širokém
okolí, na což ráda vzpomíná.
V dospělosti se dala na dráhu
kadeřnice, mnoho let působila
ve vedlejších Šestajovicích. Jejím
životním krédem se stala věta: „Není
člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem“, což v její profesi někdy platí
úplně doslova, ale přesto jí většina
jejích klientek zachovává věrnost.
Dana Králová také ráda cestuje,
její oblíbenou destinací jsou řecké
ostrovy a slovenské Tatry, kam se
často vrací. Z Rakouska si oblíbila
květinovou výzdobu a smysl pro
pořádek, které by ráda viděla
i v Klánovicích. Klánovice jsou pro ni
oázou zeleného klidu, stromů, květin,
domova, který si musíme chránit
a snažit se ho zvelebit. Mrzí ji, když to
ostatní nevidí také tak.
Paní Dana má jednoho manžela,
jednoho syna a nyní se už těší
i z jednoho vnoučka.
Letos v listopadu oslaví významné
životní jubileum – šedesát let,
budeme jí tedy přát vše nejlepší.
Jana Jochová

Toto je tip na výlet pro ty, kteří rádi chodí pěšky,
kteří chtějí vykonat pouť, ale nemohou se kvůli tomu
trmácet až do Santiaga de Compostela. Výhodou pro
našince je i to, že poutní cesta začíná v Klánovicích
u školy a končí v Českém Brodě. Projdeme
Klánovickým lesem k železniční zastávce v Úvalech a odsud se vydáme po červené do Hradešína.
Na křižovatce polních cest staneme pod sochou
sv. Donáta, kde se každoročně konají šamanské
slavnosti, po nichž zde na okolních keřích zůstávají
barevné pruhy látek. Kouzelná ves Hradešín má ve
svém vyvýšeném středu gotický kostelík a v ohradní
zdi první venkovní kazatelnu, s níž se na pouti
setkáme. Pochází z roku 1575 a na současné místo byla
převezena z Přišimas–Horek roku 1910. Po žluté značce vejdeme do Hradešínského
lesa, napojíme se na zelenou, a hned za zatáčkou vpravo nepřehlédneme pomníček
hajného Jana Diviše, kterého zde ranila mrtvice. My ale zatím zdrávi pokračujeme
dál přes Mrzky do obce Tismice s unikátní románskou bazilikou. Pokračujeme
po zelené do obce Zahrádky a odsud po červené do Českého Brodu, kde v parku
u Pivovarského rybníka stojí pozdně gotický kostel, do jehož průčelí je zasazeno
skvostné kamenické dílo venkovní kazatelny, pocházející z roku 1585. Při pohledu na
ni se myšlenkově ocitneme v renesančních Benátkách, její hranolové řečniště je bohatě zdobeno reliéfy Kalvárie a Zmrtvýchvstání a nad kazatelnou se vznáší kamenná
stříška nesená sloupky s iónskými hlavicemi. Obě kazatelny jsou dnes již opuštěné,
budiž nám proto duševní vzpruhou pěší pouť sama a také myšlenka na vlak, který
poutníky znavené po 23 km pěší túry doveze zpět do Klánovic.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Italský venkov v Květnici
To místo jako by bylo donedávna
zakleté. Dům se zahradou, na břehu
rybníka, přímo proti zbytkům květnické
středověké tvrze, ale přesto se tu
v minulosti restauracím nedařilo. Přišly,
vznikly, zmizely. Současný pokus, který
trvá už rok, má však velkou naději
na úspěch. Špičková italská kuchyně
Algiardino, která se v Květnici vaří,
konkuruje tomu nejlepšímu, co lze v okolí
Klánovic najít. Příjemné renovované
prostředí, skvělý personál a koncept
sítě pěti dalších italských podniků „Al...“
v centru Prahy se společně s rozumnými
cenami, jež jsou asi na polovině těch
„pražských“, jeví jako velmi nadějný.
Polévka z pečené dýně chutnala nejdříve
trochu mdle, ale jen do okamžiku, než
se její chuť zkombinovala s kouskem
výtečné šunky San Daniele. Kančí kýta
na estragonu byla zajímavým zážitkem,

jen bramborovo-kaštanové pyré bylo
méně kaštanové, než by si člověk
představoval. Pizza quattro formaggi
nebyla žádná česká napodobenina, ale
skutečná kombinace čtyř italských sýrů.
Nečekaným a v našem případě původně
neplánovaným vrcholem byly moučníky.
Klasická panna cotta, a především báječný
čokoládový dort s chilli a mascarpone sice
poměrně výrazně zvýšily cenu oběda, ale
za chuťový zážitek, na který člověk jen
tak nezapomene, to stálo. Když k tomu
připočtete velice milou i krásnou obsluhu,
je prostě důvod se sem vracet.
Luboš Palata
Algiardino
Na ladech 414, Květnice
tel. 359 602 000
Otevřeno denně 11–23 hodin
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