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V tomto
čísle najdete:

- Slovo starosty
- Co řešila Rada MČ
- Odpovědi na otázky
- Rozloučení šéfredaktora
- Zprávy z úřadu
- Pozvánka na adventní akce
- Fakta o lípách
- Můžete se těšit
- Sportovní zprávy
- Ze života Klánovic
- Tip na výlet
- Bydlí v Klánovicích

K L Á N O V I C K Ý

Konec každého roku prožíváme v očekávání vánočních svátků.
Děti píšou svá přání v dopisech Ježíškovi a zpytují svědomí, zda byly
dost hodné a zda dárky pod stromečkem opravdu najdou.
Pečeme cukroví a hlídáme, aby se nesnědlo ještě před Štědrým dnem.
Balíme dárky a strojíme stromeček.
Těšíme se na setkání s blízkými u stromečku nebo o vánočních svátcích.
Je to mimořádná událost, která
nás pohlcuje a otevírá srdce
všem.
Vánoční náladu si můžeme užít
ještě před Štědrým dnem při společných setkáních v Klánovicích,
a to
- ve středu 7. 12. 2011
u rozsvícení vánočního stromu,
- v neděli 18. 12. při vánočním
vytrubování u kostelíčka a
- o Štědrém dnu na vánoční mši.
Přejeme Vám krásné Vánoce plné
pohody a lásky a těšíme na
setkání v předvánočním čase
a o Štědrém dnu.
Redakce KZ
















CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 5 KČ

Děti z výtvarné
dílny Táni
Macholdové
vytvořily motivy
na vánoční
přání.
Vítězem
soutěže se stala
Maruška
Konrádová
7 let
na druhém místě
se umístila
Natálka
Zadražilová
11 let.

Klánovický zpravodaj

Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
naše městská část v letošním roce
byla bohatá na mnoho událostí. Oproti jiným rokům bylo provedeno víc
oprav komunikací, více jsme se zaměřili na údržbu veřejných prostranství a čistotu, změnil se Klánovický
zpravodaj, dokončili jsme dostavbu
mateřské školky, zahájili jsme poslední etapy dostavby základní školy,
Klánovice mají bankomat, nově se zřizuje midibusová linka na Hornopočernicko. V závěru roku jsme se pustili i do dlouho odkládané revitalizace
klánovických alejí. Někdy jsou změny
zásadní, někdy se jedná o změny nepatrné.
Mezi ty méně patrné změny patří
zlepšení práce úřadu, změna atmosféry v Klánovicích a rekordní výše účtu
darů. Těchto změn si nemusíte na první pohled všimnout, ale i za těmito změnami je nemalé úsilí pracovníků úřadu
a velká práce členů zastupitelstva.
V závěru roku je čas na ohlédnutí,
prostor pro hodnocení, příležitost přemýšlet o nových úkolech a vyslovit své
přání. Pokud se ohlížím za uplynulým
rokem, jsem si vědom, že malých a ani
velkých změn by nemohlo být dosaženo bez pokory, úcty a vzájemné spolupráce jak mezi zastupiteli, tak i s Vámi
občany. Mám velkou pokoru před
Vámi, kteří svou prací anebo finančními prostředky pomáháte Klánovicím.
Moje úcta patří zastupitelům. Jsem si
vědom, že bez jejich podpory, názorů
a pomoci bychom nemohli dosáhnout
letošních úspěchů. Vedle poděkování
členům rady městské části a pracovníkům úřadu si dovolím vyslovit speciální poděkování panu Švecovi
a panu dr. Ročňovi za pomoc při výběru nové tajemnice úřadu a při výběrů
dodavatelů veřejných zakázek. Pánové, děkuji Vám.
V novém roce nás čeká stále mnoho úkolů a nové výzvy. Přeji si, aby se
nám v novém roce podařilo Vás více
přesvědčit a přimět většinu z nás se na
správě Klánovic podílet. Je naší společnou výzvou překonat letošní rekord
na účtu darů tak, aby byl důstojnou vizitkou úcty Klánovičáků ke svým Klánovicím.
Klidné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku.
Petr Soukup
starosta@praha-klanovice.cz
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Zprávy z rady MČ

Klánovice budou mít novou linku MHD
Doprava, komunikace
Hornopočernická část Klánovic
bude spojena s nádražím midibusovou dopravou
V listopadu proběhly úpravy ulice
K Rukavičkárně a Slatinská a byla zřízena nová zastávka na Nepasickém
náměstí.
Provoz by měl být zahájen
11. 12. 2011. Interval linky bude
v ranních hodinách 15 minut a bude
navazovat na železniční spoje
do centra Prahy, v odpoledních a večerních hodinách 30 minut a bude
navazovat na železniční spoje z Masarykova nádraží. Tato linka je zařazena do MHD Praha a její provoz financuje Dopravní podnik hlavního
města Prahy.

-

-

-

Domov seniorů
Rada se na svém zasedání zabývala možnostmi zřízení domu seniorů v Klánovicích. Bylo dohodnuto, že
Komise pro investice předloží Radě
k posouzení různé ekonomické modely financování případné výstavby
a provozu Domu seniorů.

I v Klánovicích budeme mít
vánoční strom
Rada MČ se rozhodla obnovit tradici rozsvěcování vánočního stromu.
Tato akce nás letos čeká dne 7. 12.
v 18 hod.

-

-

-

Ostatní projednávané body:
- Rada MČ schválila výběr dodavatele obnovy lipové aleje – vykácením starých i výsadbou nových lip

-

byla na základě poptávkového řízení pověřena společnost Zelený
domov;
Rada MČ schválila uzavření
smlouvy o nájmu pozemků mezi
MČ Praha-Klánovice a FK Klánovice;
Rada MČ schválila návrh čerpání
investičního fondu Masarykovy ZŠ;
Rada MČ schválila navýšení kapacity ZŠ a ŠJ;
Rada MČ schválila přijetí finančního
daru ve výši 7 000 Kč na nákup
knih do knihovny a přijetí věcného
datu – lanové pyramidy na dětském
hřišti u Masarykovy ZŠ od společnosti Spolu Pro Klánovice;
Rada MČ si vyžádala odborný posudek k dopravě v Klánovicích;
Rada MČ řešila nutnost oprav
střech na budovách ve vlastnictví
městské části;
Rada MČ schválila rozpočtové
opatření, kterým upravila položky
v rozpočtu a přesunula volné finanční prostředky např. do údržby
zeleně či zapojila účet darů do kapitoly správa a údržba komunikací;
Rada MČ schválila nabídku na čištění ocelových konstrukcí ve sportovní hale;
Rada MČ schválila nové poplatky
v místní knihovně s účinností od
1. ledna 2012 s důrazem na zachování co nejširší přístupnosti pro
děti a seniory;
Rada MČ zadala úkoly ve věci řešení dopravní a bezpečnostní situace v Klánovicích

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Městská část Praha-Klánovice zve všechny občany na „ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU“, které se koná ve středu dne 7. prosince 2011
od 18:00 hodin před budovou Masarykovy základní školy v Praze-Klánovicích.
Program:
1. Sváteční slovo starosty městské části;
2. vystoupení dětí z mateřské školy;
3. vystoupení žáků Masarykovy základní školy;
4. vystoupení klánovického dětského sboru
„Claireton Chorale“.
Občerstvení pro zahřátí zajištěno.
Ing. Petr Soukup
starosta MČ

Klánovický zpravodaj
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Otázky na pana starostu a zastupitele MČ
1. Plánuje do budoucna ÚMČ Klánovice nějaký multifunkční park,
který by poskytl prostor jak mladším, tak starším dětem, dospívající mládeži, ale i seniorům? Mám
na mysli podobný park, jako je
v Újezdě nad Lesy či v Horních Počernicích. Stále mi takové místo
chybí. Je tady park pro velmi malé
děti (u školy), ale tam je většinou
obsazeno maminkami s kočárky.
Ano, plánujeme. Podali jsme grant na
rozšíření herních prvků pro starší
děti a seniory na hřiště u školy, bohužel nebyl schválen.
Dále plánujeme budovat multifunkční
park pro děti, mládež a seniory na Hornopočernicku, vhodný prostor ve vlastnictví MČ je také na Přimském náměstí.
V současné době není v našich silách
toto zcela samostatně financovat, proto jsem podali několik žádostí o granty na MHMP a několik dalších žádostí
o nadační příspěvky.
Hledáme také finanční zdroje na zřízení posilovny pro seniory v Hale starosty
Hanzala. (odpověď Ing. Martinové)
2. Před posledními komunálními volbami ÚMČ Klánovice uvažoval o zavedení orientačních čísel, ale nestalo se tak. Orientační čísla sice nejsou
celostátně povinná, ale v současné
době, kdy jsou v Klánovicích plně zastavěné ulice, je to požadavek, který
by měl být realizován. Uvažuje ÚMČ
o zavedení orientačních čísel?
Uvažujeme, na zavedení čísel orientačních již pracujeme. Uzavřeli jsme dohodu s příslušným odborem magistrátu hl. m. Prahy, který připravuje podklady
pro realizaci. Zavedení čísel orientačních lze předpokládat v roce 2012, popř.
2013 dle výsledku práce příslušných
pracovníků magistrátu, kdy na tomto
úseku pracuje pouze jeden pracovník.
Tento postup nemá přímý vliv na rozpočet městské části a práce měla být
zahájena již v minulých letech. Po této
přípravné fázi bude nutné na účet
městské části objednat tabulky s číslem
orientačním. Výši nákladů odhadujeme
na cca 300 tis. Kč. O dalším průběhu
Vás budeme rádi informovat. (odpověď
pana starosty)
3. V posledním čísle KZ byl sdělen
návrh pana starosty, aby se z důvodu úspor zpoplatnilo vydávání
KZ, a to částkou 10 Kč. Nemyslím

si, že by Klánovičtí neměli finance
na to, aby si koupili KZ za 10 Kč, ale
je pravda, že bezplatné informace
o dění v obci jsou zrcadlem kulturní
úrovně každé obce, a tedy i Klánovic. Bude se tento návrh opravdu
projednávat na ÚMČ Klánovice?
Před Klánovicemi leží zásadní otázka
fungování úřadu a účelné správy Klánovic. Mnozí občané si stěžují na velmi špatný stav silnic a absenci chodníků, péče o veřejnou zeleň je rovněž
nedostatečná. Řešíme nedostatek peněz pro základní a mateřskou školu. Za
této situace je potřeba opětovně hodnotit poslání samosprávy a vést veřejnou debatu o finančních možnostech
Klánovic. Můj minulý příspěvek byl
právě o tom. Klánovický zpravodaj je zrcadlem kulturní úrovně obce, ale obdobným zrcadlem je stav komunikací,
chodníků, budov základní a mateřské
školy. (odpověď pana starosty)
4. V KZ č. 7 slíbil pan starosta, že
polní cesta, kterou zničily těžké
mechanismy v místě, kde ústí ulice Karla Křížka, bude uvedena do
původního stavu. V KZ 9 paní Millerová sdělila, že pan Bauer chtěl
zpevnit polní cestu štěrkem, což
pan Perman, zástupce majitelů
pole, odmítl. Občané, kteří po této
cestě chodí na autobus ke stanici
autobusu Bazar, se opět ptají, kdy
bude cesta uvedena do původního
stavu, tj. kdy se srovnají vyježděná
koryta po těžké stavební technice.
Tento pozemek není ve vlastnictví
městské části a vlastník pozemku si
nepřeje zásahy do svého vlastnictví.
Za této situace není možné provést
úpravy proti vůli vlastníka, a tím porušit
právo nedotknutelnosti majetku občanů. (odpověď pana starosty)

Poděkování šéfredaktorovi
Redakce Klánovického zpravodaje vyjadřuje tímto poděkování svému šéfredaktorovi Luboši Palatovi.
Jsme přesvědčeni, že za jeho téměř
ročního působení se úroveň Klánovického zpravodaje výrazně zvýšila.
Děkujeme za profesionalitu, lidský
přístup i neustálou snahu o zachování maximální objektivity našeho periodika. Věříme, že se nám podaří na
vše dobré zdárně navázat.
Redakce KZ
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Rozloučení
Milí čtenáři,
chtěl bych vám, ale také svým kolegům a vlastně i vedení Místního
úřadu poděkovat za rok, který jsem
mohl prožít s Klánovickým zpravodajem. Jak jsem řekl svým kolegům
a spoluautorům, když jsem se s nimi
před rokem poprvé sešel, chtěl
jsem z Klánovického zpravodaje
vytvořit důstojné místní noviny. Mám
pocit, že se nám to společně s redakcí do značné míry podařilo.
Jako u jiných věcí, které chcete dělat nově, bylo na začátku pár porodních bolestí jako třeba hledání
místa pro informace o všem důležitém, co se v Klánovicích událo
a chystá, někdy i komunikace s lidmi, kteří do Klánovického zpravodaje poslali své názory a počítali
s tím, že budou automaticky otištěny. Vedle toho, že jsme byli tvrdě limitováni přidělenými financemi,
jsme také v KZ nechtěli tisknout
všechno. Ne z cenzurních důvodů,
ale hlavně proto, že jsme vám chtěli přinášet nejzajímavější věci.
Dali jsme si za úkol dát prostor
v KZ i opozici, a ta ho opravdu pravidelně dostávala. A také aby v KZ
byly nejzajímavější názory občanů.
A od počátku jsem si stanovil svůj
osobní limit, že ve chvíli, kdy nebudu moci nezávislost KZ garantovat, odejdu.
V případě práce na minulém
čísle, jehož texty jsme museli
předem poslat Úřadu, se tak bohužel stalo. Věřím, že se jednalo
o ojedinělé selhání Úřadu a že se
nic podobného nebude opakovat
a KZ zůstanou nezávislým, veřejnoprávním měsíčníkem – placeným z peněz vás, daňových poplatníků. Moje osobní důvěra
k panu starostovi, který mě jmenoval, však byla posledními událostmi zásadně narušena, a proto jsem nemohl ve své funkci pokračovat. Z tohoto důvodu a také
z důvodu protestu proti, dle mého
názoru, nesmyslnému plošnému
vykácení našich krásných starobylých lip na Slavětínské ulici
jsem rezignoval na funkci šéfredaktora KZ.
Nashledanou v lepších časech
Luboš Palata

Klánovický zpravodaj
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Zprávy z úřadu
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Informace úřadu

Žádosti o granty
Akce před dokončením
-

Vážení čtenáři,
blíží se nejkrásnější období roku,
které milují hlavně děti. Je to období zastavení se, zamyšlení a bilancování.
Dovolte, abych i já lehce bilancovala
dobu působení v Klánovicích na úřadě.
Na pozici vedoucí úřadu jsem nastoupila po řádném výběrovém řízení
v květnu tohoto roku. Musím přiznat,
že do této doby jsem Klánovice téměř
neznala. Klánovice jsou krásná městská část. Nutno říci, že i moji přátelé,
kteří za mnou do Klánovic přijeli, konstatovali, že je zde opravdu moc hezky.
Při procházce v lese nebo u rybníků
člověk rázem zapomene na svět a připadá si jako v pohádce.
Za období od května do současné
doby se (dle mého názoru) hodně
věcí podařilo, ale také nepodařilo tak
rychle, jak bychom si přáli. Nechci
dnes unavovat dalším opakováním,
protože jste byli průběžně o dění
v Klánovicích informováni. Jen několik málo ještě nepublikovaných nebo
dokončovaných akcí.

-

Podali jsme žádosti o nadační
příspěvky, a to na akce:

-

a) rekonstrukce povrchu ve sportovní
hale tak, aby odpovídal současným
normám;
b) vybudování dětského a dopravního
hřiště.
Na tyto akce byly též zaslány žádosti o granty na MHMP. Sledujeme
další vypsané programy nadačních
příspěvků a grantů, abychom se mohli
pokusit získat finanční prostředky pro
MČ. Jak již bylo řečeno v některém
z předchozích čísel KZ, odeslali jsme
žádosti o granty na MHMP, a to zejména v souvislosti se školskými zařízeními, ale i do jiných oblastí.
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30. 11. 2011 v ceně 507144,- Kč.
Sportovní hala – čištění ocelové
příhradové konstrukce stropů z důvodu požární bezpečnosti. Předpoklad dokončení ke 30. 11. 2011
za cenu 90500,- Kč.
Bazar – oprava střechy a sev. stěny
včetně zateplení. Předpokládané
dokončení 30. listopadu 2011.
Po dokončení bude hrazeno na základě vysoutěžené ceny ve výběrovém řízení 756000,- Kč.
Budova úřadu – dokončena
oprava střechy za 56064,- Kč.
Klub seniorů – oprava střechy.
Předpoklad dokončení do 30. 11.
2011 v ceně 22500,- Kč.
Mateřská škola – je dokončena oprava nevyhovujícího odvodnění před
hlavním vstupem spojená s opravou
pokleslé dlažby za 27727,- Kč.
Mateřská škola – nová akustika.
V současné době probíhá realizace
nové akustiky ve víceúčelovém sále
mateřské školy, který je využíván
též veřejností (např. jóga). Předpokládané dokončení do 15. 12. 2011
za 364000,-Kč.
Mateřská škola – zastřešení vstupu.
U budovy mateřské školy chybí dokončit zastřešení hlavního vstupu.
Realizaci této akce předpokládáme
v roce 2012.
Je dokončena oprava komunikace
K Rukavičkárně a Nepasické nám.
Cena realizace činí 1560000,- Kč.
Průběžně se doplňují odcizené litinové poklopy a nahrazují se poklopy pryžovými. Cena jednoho pryžového poklopu je 2700,- Kč.
Herní prvky pro děti. V listopadu
byl zakoupen poslední chybějící
herní prvek na dětské hřiště naproti
ZŠ. Kovová houpačka v ceně 15500,Kč nahradila nevyhovující a nebezpečnou dřevěnou houpačku obdobného typu.
ÚMČ ve spolupráci s RMČ, městskou policií a Policií ČR provedl
kontrolu umístění a provozu VHP.

Akce rozpracované, před
dokončením a dokončené:

-

- Masarykova ZŠ – vestavba učeben
do podkroví. Předpokládané dokončení 10. prosince 2011, do současné doby uhrazeno 3420000,- Kč.
- Masarykova ZŠ – oprava střechy
(okapy). Předpoklad dokončení ke

Vážení občané, tolik snad jen
v krátkosti o realizovaných akcích.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem kolegyním a kolegům z úřadu

Kontejnery
na objemný odpad
v MČ Praha-Klánovice budou přistaveny: v sobotu 17. 12. 2011
od 9:00 hod. do 13:00 hod.,
ve Všestarské ul.
(křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
na Přimském náměstí a v Aranžerské x Nové Dvory
Alena Janoušková
za jejich práci, které si nesmírně vážím, ale též členům zastupitelstva
městské části za jejich spolupráci, pomoc a podněty ke zlepšení života
v Klánovicích.
Dovolte, abych Vám všem jménem
úřadu městské části popřála klidné
a krásné Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti do roku 2012.
Nakonec malé zamyšlení. Jedna
nejmenovaná firma má slogan:
„Úsměv dveře otevírá“. Moc bych si
přála, abychom se tímto heslem řídili.
Co myslíte, dokážeme to?
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Jubilanti
V prosinci oslaví své narozeniny
Paroubek Jaroslav
Freyová Anna
Nyklíček Jaroslav
Langmajer Josef
Holada Miloslav
Weinmann Franz
Šimůnek Zdeněk
Zikmundová Taťána
Šilhavá Olga
Petroušková Hanna
Rynešová Zdeňka
V lednu oslaví své narozeniny
Steklíková Jiřina
Rudyšová Jitka
Vránová Milada
Vosáhlová Jindra
Halačková Věra
Spěváková Vendulka
Aubrechtová Ludmila
Trnková Ludmila
Pelikánová Marie
Blahopřejeme!!!
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Stal se zázrak – ulice K Rukavičkárně je opravena, hlaďoučká. Už
a nekodrcáme. A protože mě rodiče
vždycky učili, že za všechno dobré
máme poděkovat, tak děkuji…. vlastně děkujeme těm, kdo se o to zasloužili.
Marie Mikušová

Cyklisté si nový asfaltový povrch ulice K Rukavičkárně užívají. Foto R. Kůla

Máme na to
žít v Klánovicích ve smíru?
Nedávno jsem se vrátila z cest po východní Africe. Kromě jiných zemí jsme
navštívili také Rwandu. Určitě si vzpomínáte na hrůznou genocidu v této
zemi v roce 1994, kdy Hutové vraždili a
mrzačili krutým způsobem Tutsy. Nyní je
rok 2011 a země je k nepoznání – mírumilovná, všude čisto, lidé milí a vstřícní. Nenávist Hutů vůči Tutsům a naopak
Tutsů vůči Hutům se vytratila. Na ulicích
ve městech stejně jako na silnicích
ve vesnicích není vidět papírek. Zářný příklad nejen pro Afričany, ale možná i pro
Evropany a dokonce pro celý svět.
Proč o tom píšu? Klánovice byly rozdělené před posledními komunálními
volbami nejdříve podle názoru na kácení
klánovického lesa, po komunálních volbách na politické strany a různá sdružení a nyní podle názoru na lípy.

5

Očima zastupitele

Stal se zázrak!!!
Léta jsme po ulici K Rukavičkárně směrem na Hornopočernicko kodrcali, kličkovali mezi dírami, brzdili před obzvláště hlubokou dírou v silnici, a už jsme ani
nedoufali, že to bude jinak. Kdokoliv
k nám přišel na návštěvu, vždycky se podivoval, jak je možné, že silnice je v takovém stavu právě v Klánovicích!!!
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Vezměme si příklad z Rwandy,
ze vzdálené malé africké země a táhněme za jeden provaz. Nenapadejme
jeden druhého, vysvětlujme, informujme, říkejme plnou pravdu, naučme se
svůj názor sdělovat přijatelně a ve
svých důsledcích s konstruktivním řešením.
Snad je dobré ještě sdělit, že smíření Hutů a Tutsů ve Rwandě je důsledkem prozíravé, smířlivé a promyšlené
politiky s dobrou ekonomickou rozvahou
současného rwandského prezidenta
Paula Kagame. Tím chci říct, že smíření
v Klánovicích musí být též jedním z cílů
starosty, všech zastupitelů a všech
úředníků ÚMČ Klánovice.
Přeji nám všem klánovickým, ať se
nám v této věci daří.
Marie Mikušová

Jedna opět „zaručená“ zpráva, kterou je nutné uvést na pravou míru.
Restaurace Beseda, kadeřnictví a salon Sisi pokračují ve své činnosti bez
přerušení. Omezení provozu začátkem roku 2012 se bude týkat pouze kina.

Další příspěvky naleznete v KZ+ na www.praha-klanovice.cz.

Pošesté
Nové usnesení zastupitelstva umožňuje všem jeho členům postupně publikovat své názory ve Zpravodaji (i důchodcům bez nutnosti platit několik tisíc za inzerát). Po pěti neúspěšných
pokusech uveřejnit obvykle kritizující
článek tedy znovu píši.
Na konci roku se ohlížíme, co se podařilo a co ne, kde jsme udělali chybu,
kde jsme zaznamenali menší či větší
úspěch. Pokusím se toto hodnocení
spojit i s bilancováním roku práce nového zastupitelstva s novým starostou
a radou:
Hodně se toho podařilo. Možná
i proto, že „nové koště dobře mete“.
Namátkou: stavební úpravy školy, školky, komunikací a jejich údržba, aktivita koalice i opozice v kauze Klánovický les (stále ještě bez konečného výsledku), hájení zájmu Klánovic při
různých stavebních aktivitách, reorganizace Úřadu MČ. Něco se podařilo jen zčásti, např. řešení lipové aleje
či kvalita Klánovického zpravodaje.
Něco se možná v očích občanů
i v očích mých nepodařilo vůbec.
Ale tak to bývá. Není na světě člověk
ten, aby se zachoval lidem všem, říkala
v románě Boženy Němcové babička.
Co si přát do nového roku? Více
kvalitních informací o dění v Klánovicích, na úřadě, o akcích přítomných
i budoucích, např. proč se lípy musí kácet (a některé se opravdu dle posudku z r. 2004 musí kácet), Zpravodaj bez
překlepů a hrubých jazykových chyb,
vyšší kvalitu práce na všech úrovních,
brzký vznik protihlukových stěn a nového podchodu u železniční zastávky,
úspěšné pokračování úprav a úklidu
komunikací, koupaliště bez závad,
občanskou vybavenost na úrovni a dostupnou, zkrátka aby se občanům
v Klánovicích bydlelo a dařilo dobře.
Většina výše heslovitě napsaných aktivit by si zasloužila větší prostor nejen
pro informovanost občanů, ale i pro velmi potřebnou diskuzi.
Klidné Vánoce, zdraví a pohodu
v roce 2012 vám přeje
MUDr. Milan Ročeň
opoziční zastupitel.
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Fakta o lípách
Lípy v ulici Slavětínské byly sázeny zhruba před 100 lety.
V 70. letech minulého století byly
neodborně ořezány tzv. na hlavu, tj.
zakráceny kosterní větve, v některých
případech až na kmen.
Následkem toho dřevo napadla
houbová onemocnění, směrem
od pahýlů kosterních větví ke kořenům stromů postupovala hniloba.
Navíc do stromů začalo zatékat a držela se v nich voda. To napomohlo
urychlení celého procesu.
Ořez na hlavu nebyl opakován
v doporučovaném intervalu 3 až 5 let.
Další zásahy ve stromech byly provedeny neodborně.
V roce 2004 byla zpracována
Výzkumným ústavem Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví
(VÚKOZ) studie „Regulativ zeleně
Klánovic“, která zahrnovala stromy
rostoucí v alejích v intravilánu obce.
Z hodnocení vyplývá, že stromy
v části aleje od světelné křižovatky
k Šestajovicím jsou ve špatném zdravotním stavu. VÚKOZ doporučuje jejich kompletní výměnu v horizontu
5–15 let.
Studie se dostala na začátku tohoto roku i na komisi životního prostředí. Odborníci z komise po bližším
ohledání několikrát přímo na místě
konstatovali, že se stav stromů
za roky uplynulé od posouzení nezměnil, dokonce se zhoršil. Úřad i čle-

nové komise se s tímto smutným
konstatováním nechtěli smířit a dále
se obraceli na ekology a odborníky
i občanská sdružení, aby byl stav
stromů co nejpřesněji diagnostikován, a mohl být vytvořen co nejlepší
plán revitalizace aleje. Podařilo se
shromáždit co nejobjektivnější vyjádření odborníků a ekologů a sehnat doporučení a navržené postupy. Byl připraven předběžný plán
pro první rok obnovy, kdy by se
mělo zasáhnout v nejvíce poškozené části razantněji, v dalších letech postupovat po menších krocích. Úřad zároveň hledal zdroje
pro alespoň částečné financování
náhradní výsadby. Ty nakonec našel
formou grantu, který vypsala nadace ČEZ.
S tímto záměrem byli seznámeni
zastupitelé na veřejném zasedání zastupitelstva dne 14. 9. 2011.
Dne 11. 10. 2011 proběhla na
téma obnovy aleje v ul. Slavětínské
beseda s občany. Zúčastnil se odborník dendrolog, soudní znalec v oboru,
předsedkyně občanského sdružení
Tilia Thrákurova, šéfredaktor KZ, zástupce občanů Klánovic, členové
KŽP a referentka úřadu.
Návrh řešení byl předložen k posouzení
občanskému
sdružení
Újezdský strom a Tilia Thákurova,
která se jako jediná přihlásila do řízení. Obě občanská sdružení s plá-

VYSAĎTE SI SVOJI LÍPU
V týdnu od 28. 11. 2011
bude probíhat ve Slavětínské ulici
výsadba nových lip.
Nabízíme občanům Klánovic
možnost převzetí patronátu nad jednotlivými
nově vysazenými stromy.
Případní zájemci získají podrobné informace
na ÚMČ Praha-Klánovice, tel. 281 960 216.

nem souhlasila. Jako nejvhodnější
vyhodnotila toto řešení i Agentura
ochrany přírody a krajiny.
V listopadu 2011 začala rekonstrukce první části aleje. Bylo odstraněno 38 ks dřevin v úseku s nejvíce
poškozenými stromy a do poloviny
prosince 2011 zde budou vysazeny
stromy nové.
16. 11. 2011 provedla šetření
Česká inspekce životního prostředí
s předběžným závěrem, že MČ PrahaKlánovice postupovala řádně a odborně. Inspekci byly dány k dispozici
veškeré dokumenty týkající se záměru
včetně smluv se zhotovitelem a text
grantu ČEZ. Toto šetření ještě probíhá.
ÚMČ bude nadále postupovat
v souladu s odbornými doporučeními
a s maximálním ohledem na stávající
zeleň. Naše vize je uchovat klánovický ráz alejí jak v krátkodobém, tak
i dlouhodobém časovém horizontu.
Pro další postup jsme si vyžádali
posouzení renomovaných firem zabývajících se péčí o stromy. S jejich závěry
vás budeme postupně seznamovat.
Byla vyhlášena akce „Vysaďte si
svoji lípu“, na kterou jsou již první velice kladné ohlasy občanů, kteří darovali finanční prostředky. Děkujeme.
Podklady k tomuto článku byly
čerpány z historicky dostupných informací a současných podkladů.
Ivana Horská
ÚMČ Praha-Klánovice
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Sportovní zprávy

TTC Klánovice informuje
nici, která naši mládež formou grantů
podporuje.
Družstva dospělých hrají divizi,
první, druhou, třetí, pátou a šestou třídu. Zatím je odehráno sedm kol a ve
všech třídách mimo třetí figurujeme
v popředí tabulek. Pevně doufáme, že
si naši hráči udrží svoji výkonnost a na
konci soutěží se budeme moci pochlubit postupy do vyšších tříd. Divizní hráči pod vedením kapitána Tomáše Kárníka ml. letos podávají výborné
výkony a jsou na dobré cestě udržet
se do čtvrtého místa, a zúčastnit se
tak kvalifikace o postup do 3. ligy.
Chtěl bych závěrem popřát všem
hráčům, aby je forma neopustila,
a propagovali tak svou hrou, chováním
a skvělými výsledky dobré jméno Klánovic na poli stolního tenisu v Praze.
Jiří Lacman, předseda oddílu

FK Klánovice po podzimní části sezóny
Poslední zářijový víkend patřil brigádě
na klánovickém hřišti, všem zúčastněným děkujeme za pomoc. Po jednání
s naší městskou částí byla prodloužena
doba pronájmu areálu o dalších 20 let.
Tím se nám otevírá možnost zažádat
o nejrůznější dotace a granty. Snad se
nám někdy podaří získat potřebné finanční zdroje na dlouhodobý klánovický fotbalový sen – vlastní umělku.
Za vydatnou pomoc děkujeme zejména
zástupkyni starosty Ing. Martinové.
A teď zpět k fotbalu. Posledním kolem
ve druhém listopadovém týdnu uzavřely
jednotlivé týmy podzimní část svých
soutěží. Jak se jim dařilo?
Muži „A“: 13 zápasů, 1 výhra, 1 remíza, 11 proher, skóre 11:45, 4 body,
celkově 14. místo
Po prohrách se Zličínem 1:2
a v Suchdole 0:2 doma zvítězili nad
Slavojem Podolí 4:1 a prohráli 1:5
v Modřanech.
Muži „B“: 9 (4 1 4) 24:22 13b. 5. místo
V posledních dvou kolech prohráli
v Dolních Počernicích 1:3 a zvítězili
nad Záběhlicemi 6:0.
Starší žáci: 12 (9 1 2) 45:22 28b.
2. místo

7

Můžete se těšit

Oddíl stolního tenisu
Náš oddíl má v současné době celkem 50 členů, polovinu z nich tvoří
mládež. Letošní sezóna nám začala
v týdnu od 3. října.V pražských mistrovských soutěžích máme dvě mládežnická družstva (dorost a mladší
žáky) a šest družstev dospělých. Právě práce s mládeží se nám dlouhodobě vyplácí, například dorostenci
hrají ještě i soutěž dospělých a v tabulce jsou na 1. místě s velkou pravděpodobností postupu do vyšší třídy.
Mladší žáci – Adam Hanzal, Goran
Maiello, Pavel Hájek a Tomáš Kučera
– pod vedením trenérů Jirky Duška
a Jirky Kandera hrají závodně první
rok a vedou si herně velmi dobře.
Na ty nejlepší ještě nestačí, ale každý začátek je těžký. Je třeba poděkovat i rodičům, kteří děti vozí na zápasy po Praze. Dík patří i klánovické rad-
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V posledních třech kolech porazili 4:0
Řeporyje, prohráli v Řepích 1:5 a zvítězili 7:0 nad SK Viktorií Žižkov.
Mladší žáci: 11 (8 0 3) 49:22 24b.
3. místo
Doma vyhráli nad SK Viktorií Žižkov 4:1,
po výborném výkonu na hřišti Kolovrat
6:1 na závěr prohráli s Aritmou (2:6).
Starší přípravka: 11 (3 2 6) 45:53 11b.
10. místo
Z posledních dvou podzimních kolech prohráli 4:7 v Ďáblicích a remizovali 3:3 s Bohnicemi.
Mladší přípravka: 11 (8 0 3) 150:56
24b. pořadí se neeviduje. Poslední
4 kola se klukům vydařila – vyhráli
nad dívčím oddílem Slavie Praha
15:1, prohráli doma s Viktorií Žižkov
7:12, vyhráli na Uhelných skladech
21:1 a doma s Točnou 11:2.
Minipřípravka odehrála již 3. turnaj
soutěže MINI Star a v běchovické hale
obsadila solidní 3. místo z 6 týmů. Postupně porazili Český Brod, Brandýs,
Satalice a prohráli 0:1 s Milovicemi,
které nakonec celý turnaj vyhrály
a v posledním zápase smolně prohráli
3:4 s Dubčí.
Tomáš Svoboda, tomiks@seznam.cz

kino, kurzy uměleckých řemesel
a v měsíci vánočních svátku především na adventní koncerty a bohoslužby.
V sobotu 10. 12. v 19:00 hodin
můžeme navštívit KCB a poslechnout si adventní koncert „Adventní
kalendář“, který je sestaven ze 24
skladeb (na každý předvánoční prosincový den jedna) a je průřezem
umělecké tvorby 14. století, baroka,
klasicismu a romantismu. Koncert
odehraje soubor Musica Dolce Vita,
který na české scéně působí od roku
2005.
Skupina Techtle Mechtle zahraje svůj koncert v KCB v pondělí
12. 12. v 19:30. V písních kapely,
které jsou aranžovány napříč žánry,
můžeme nalézt prvky folku, jazzu,
šansonu, rocku i vážné hudby.
Z filmových představení můžeme
malým divákům doporučit na neděli 11. 12. od 16:00 hodin animovanou Saxanu a lexikon kouzel, příběh známé čarodějky, která nyní
žije normální životem. Zapomněla
však na půdu svého domu, která
skrývá tajemství o jejím předešlém
životě. Pro diváky starší 12 let je
ve čtvrtek 15. 12. v 19:30 hodin připraven film Bastardi 2 s Jiřím Krampolem a Martinem Dejdarem v hlavních rolích. Pokračování filmu Bastardi vypráví o novém policejním vyšetřovateli, který nesouhlasí s praktikami svého předchůdce a obviňuje
ředitele školy z vražd svých tří žáků.
Kurz uměleckých řemesel v neděli 11. 12. od 14:00 hodin nabídne výrobu nejrůznějších novoročních přání.
V sobotu 17. 12. v 16:00 nás
čeká adventní rozloučení s Klánovickým fórem. Na rozlučkovém
setkání nebudou chybět adventní
témata, ale především se sejdou
lidé, kteří v uplynulých šesti letech
spolupracovali na tvorbě klánového
kulturního dění. Na toto netradiční
setkání zveme všechny, kteří se
chtějí v předvánočním shonu pobavit a také nás svojí návštěvou potěšit a rozloučit se s námi.
Pavla Fischerová

Klánovický zpravodaj

Svaz tělesně postižených pořádá
za přispění ÚMČ Klánovice
a Nadace pro obnovu a rozvoj
Michala Voráčka

ADVENTNÍ
ODPOLEDNE
dne 10. 12. 2011
ve 14:00 hod
v tělocvičně Beseda
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Ze života Klánovic

Paní Božena Milerová oslavila v listopadu
100. narozeniny
Tato drobná a půvabná dáma obklopená svou
milující rodinou při našem rozhovoru vzpomněla
na Klánovice v době svého mládí a ukázala
nám, že noblesa a elegance patří ke Klánovicím.
Paní Milerová, děkuji Vám za krásné odpoledne
a přeji Vám mnoho zdraví a stále milující rodinu
kolem Vás.
Petr Soukup

MO Svazu tělesně postižených v Klánovicích
Program:
Tradice Vánoc - Karkulová Alena PhDr.
Kouzelník - Wurcel Pavel,
žák ZDŠ Klánovice a člen ČMS
Soutěže
Bohatá tombola,
Občerstvení

Všechny Vás srdečně zveme.

VÁNOČNÍ
VYTRUBOVÁNÍ
Oslava 4. adventní neděle
ve znamení hudby a světla
Neděle 18. 12. 2011 od 15 hodin
u kostelíčka v Klánovicích
trubačské trio

PRAŽŠTÍ KADETI
navodí slavnostní atmosféru
adventního času svou hrou
na lesní rohy.
Zazní známé i méně známé koledy
a další vánoční skladby.
Přijďte si také
pro Betlémské světlo
a rozsviťte své domovy.
Nebude chybět horký punč,
vánoční cukroví
ani sladké překvapení.
Všichni jste srdečně zváni
NADOSAH, o.p.s.

Zveme všechny členy na poslední
akci letošního roku – na vánoční
výlet.
Datum konání:
neděle 11. prosince 2011
Cíl výletu: Mníšek pod Brdy
Program: návštěva zámku (2 okruhy s vánoční expozicí), areál Skalka vč. křížové cesty, vánoční trhy

Odjezd v 9:00 hod. z obvyklých
autobusových zastávek
Přihlášky:
ihned – tel. čís. 604 322 406
nebo 723 463 358
Na pěknou předvánoční neděli
s vámi se těší výbor MO STP Klánovice
Olga Paplhamová

Betlémské světlo 2011 v Klánovicích
Motto letošního Betlémského
světla zní: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9,1)
Nezisková organizace NADOSAH, o. p. s., Vás srdečně zve na
oslavu 4. adventní neděle 18. prosince 2011 od 15 hodin ke Klánovickému kostelíčku na společnou akci
s Klánovice spolu, o. p. s. – Vánoční
vytrubování.
Přijďte si pro Betlémské světlo,
popřejte si s ostatními pěkné Vánoce,
zazpívejte si koledy, přineste radost
a vánoční pohodu svému nejbližšímu
okolí a rozsviťte své domovy…
Tato akce vznikla v sousedním
Rakousku v roce 1986, kdy malý pla-

mínek, přenesený z věčného světla,
jenž hoří v jeskynní kapli v dalekém
městě Betlémě, v jeskyni, v níž se
narodil Ježíš Kristus, byl dovezen
jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci
Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá
především zrakově, ale i jinak postiženým lidem, a její pracovníci proto
chtěli všem svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň
milým a přátelským způsobem.
Rádi bychom se k této „novodobé
vánoční tradici“ připojili a pomohli
rozsvítit Vaše srdce a domovy.
Chceme Vám být nadosah
...jsme NADOSAH, o.p.s.

Bohoslužby o Vánocích 2011 v Jirnech a Klánovicích
datum den
24. 12. 2011
25. 12. 2011
26. 12. 2011
28. 12. 2011
1. 1. 2012

hodina
Vigilie narození Páně
Štědrý den – půlnoční mše sv.
Slavnost narození Páně
Svátek sv. Rodiny
Svátek sv. Jana
Slavnost Matky Boží

16:00
22:00
10:30
10:30
17:45
10:30

Jirny
Klánovice
Klánovice
Jirny
Klánovice
Klánovice
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Vánoce nás oslovují
Přes pracovní shon a informační nájezdy, v kterých žijeme, přes četné těžkosti, bolesti a nespravedlnosti naší
doby, které nás trápí, přes narušenost
našich vztahů, jež bychom rádi učinili
krásnými, pokojnými a hlubšími, vystupuje před námi Světlo, jemuž málokdo
může odolat.
Světla svíček na adventním věnci a pak
na stromečku jsou krásná. Krásnější jsou
světélka v očích dětí a rodičů, když rozbalují dárky. Pro křesťany je pravým, zářícím
Světlem Kristus. Původce, zdroj a cíl vánočních svátků a celého našeho lidského
bytí a snažení. O Vánocích se Ježíš stává
Dítětem. Žasneme z narození každého nového člověka, toto Dítě však propojuje nebe
se zemí. Tajemství je v tomto: malý Ježíš
je Emanuel, tj. Bůh s námi.
Povídala jsem si s dvěma kluky ze
7. třídy. „Vánoce mám hrozně rád. Jsme
všichni spolu a všichni jsou šťastni.“
Tenhle chlapec vystihl a pojmenoval největší a zároveň nejprostší přání. A také
řekl, co od nás dospělých opravdu
žádá: pohodu, lásku a bezpečí. To je domov. Druhý chlapec pokračoval: „Vánoce jsou tak krásné, je to jediná věc, pro
kterou je dobré vydržet živly.“ „Jaké živly?“ ptám se. „Mlhy, chladno a zimu. Tonemusím. Ale Vánoce jsou jedinou dobrou věcí, pro kterou se vyplatí čekat.“ Pod
stromečkem je betlém. „A kdyby pod ním
byla místo betlému třeba autodráha, vadilo by ti to?“ „No, myslím, že kdyby od
začátku, co si Vánoce pamatuji, by tam
byla ta autodráha, tak snad ani ne.“
Je tedy znovu na nás, jaké Vánoce
budou, s kým a co do nich investujeme.
Čas pro tyto úvahy nám dává doba adventu, kterou právě procházíme. Znamená „příchod“, pro křesťany je to opětovná návštěva Boha Spasitele. Vstupuje
do mého života a obrací se na mne. Betlém se dotýká věcí, které nejsou vyčís-
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Událost měsíce

Děti pokřtily
svou knížku

litelné penězi. Kdo „zmonopolizuje“ naši
pozornost, je na nás. V novinách na titulní stránce čtu nadpis: „Slabá koruna
zdraží Vánoce i naftu“. Podstatné je však
to, co od nás chtějí děti.
Opět od Štědrého večera si můžeme
přijít prohlédnout náš klánovický betlém
do kaple Nanebevzetí Panny Marie.
Stále týž, který zakoupil pan farář Kroupa z dědictví faráře v Nehvizdech ke konci 50. let minulého století. Betlém je ruční práce mistrů z Moravy, z Třebíčska.
Betlémáři zde v době 1. republiky malovali betlém na papír, podlepovali a vystřihovali figurky. Původní betlém byl
větší než ten, který uvidíme v kostelíku
dnes. Z prostorových důvodů bylo nutno zmenšit kovovou konstrukci, která betlém nese, a tím je menší i počet figurek.
Ať Světlo Betléma zazáří v každé
rodině a pro každého z nás.
B. Gabrielová
ROZPIS VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB:
24. 12. Štědrý den
vigilie Narození Páně – 22:00 hod.
25. 12.
Slavnost Narození Páně – 10:30 hod.
1. 1. Nový rok – slavnost Matky
Boží, Panny Marie – 10:30 hod.

Dětské malinové šampaňské
symbolicky pokřtilo 23. listopadu
v klánovické kinokavárně knihu
Pohádkové tvoření. Bohatě ilustrovaný svazek se skládá z výtvarných nápadů Táni Macholdové a humorných pohádek Jana
Nejedlého. Pomyslnými kmotry
této knižní novinky se staly děti
z Výtvarné dílny Táni Macholdové,
jejichž obdivuhodné obrázky, loutky, masky a další výtvory jsou
v knize hojně reprodukovány. A co
se na křtu všechno dělo? Četly se
pohádky, zpívaly písničky, kouzlila kouzla, škádlily škádlivky a také
hádaly hádanky. Víte třeba, jak se
chytá lev? Netušíte?! Přeci: Nechá
se proskočit uchem jehly a on se
zachytí tou chlupatou bambulkou
na ocase. A jestli chcete vědět, jak
se počítají dědečci, kdo to byla
Maruška Herdekfiluška, proč někdo místo narozenin slaví přehozeniny či třeba jak se dá létat
i s postelí, přečtete si laskavě
knížku Pohádkové tvoření.
Alena Nejedlá

Obsah hry Patero pokušení
V nebi se sejdou nebešťané na
„Už x-té konferenci o nápravě člověka“.
Nebešťané si postupně „promítnou“
několik starozákonních příběhů, ve kterých se ukazuje, že každý člověk podléhá pokušením a není nikdo, kdo by
vždy a za všech okolností pokušení
odolal. Hra obsahuje starozákonní
scény o Adamovi a Evě, Samsonovi,
Davidovi a Jobovi. Dojdou k závěru, že
by se na svět měl poslat někdo docela
jiný, Mesiáš, a andělé přemýšlejí, kdo
by se jím měl stát. (Muž? Žena? Politik? Sportovec? Někdo slavný?)
Jejich diskuse je přerušena archandělem Gabrielem, který jejich pozornost soustřeďuje na Zemi, kde se
právě narodil Spasitel – a úplně jiný,
než všichni očekávali.
Nebešťané sledují Ježíšovo narození a následně přichází k jeslím
i Pokušitel, který se snaží získat také
Ježíše. Podaří se mu to?

Klánovický zpravodaj
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČI KLÁNOVICE:
Velitel JSDH
Stanislav Huser
603 578 405
Zástupce velitele
Bc. Pavel Jaroš
607 551 670
Strojník
Milan Šup
607 603 814
Starosta SDH
Václav Musil
602 333 860
Případně volejte následující
tísňové linky
150 nebo 112
TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
Policie ČR
158
Městská policie
156
Hasiči
150
Zdravotnická záchranná služba
155
SOS - jednotné evropské číslo tísňového volání
112
PORUCHOVÁ VOLÁNÍ:
Elektřina
840 850 860
při ohrožení života:
224 919 473
Internet:
poruchy@pre.cz
Plynárna:
1239
Vodárna:
840 111 112
Veřejné osvětlení, dopravní signalizace, veřejné hodiny:
telefon:
800 101 109
Internet:
www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html
POPELNICE na směsný domovní odpad si objednáte:
Pražské služby, spalovna Malešice
248 091 455
ČD ZASTÁVKA Praha-Klánovice, pokladna:
972 127 680

Městská část Praha-Klánovice nabízí:
a) možnost umístění reklamního
poutače ve sportovní hale
MČ Praha-Klánovice nabízí možnost
umístění reklamního poutače, informační nabídky nebo firemního loga,
formou pronájmu připravených reklamních míst. Jedná se o panely z lakovaného, děrovaného plechu o rozměrech 1750x1200mm, které jsou
upevněny na vnitřní stěně haly. Umístění reklamního poutače nebo firemního loga lze lepením nebo připevněním drobným spojovacím materiálem. Sportovní hala je celoročně využívána žáky školských zařízení, sportovními kluby a širokou veřejností.
Nájemné je stanoveno částkou
7.000,- Kč včetně DPH za jeden reklamní panel na dobu určitou 1 rok.
Maximální doba nájmu je 3 roky. V případě uzavření smlouvy na dobu del-

ší než 1 rok se cena snižuje každým rokem o 500,- Kč.
Tabulka nájemného
1 rok 7.000,- Kč včetně DPH
2 rok 6.500,- Kč včetně DPH
3 rok 6.000,- Kč včetně DPH
Při uzavření smlouvy na 3 roky činí nájemné celkem:
19.500,- Kč včetně DPH.
Platba nájemného bude provedena na
účet pronajímatele, a to po podpisu nájemní smlouvy.
b) možnost pronájmu sportovní
haly
c) možnost pronájmu malé tělocvičny
Informace na www.praha-klanovice.cz
nebo na tel.číslech: 281 960 216,
mobil na správce haly: 725 011 013

Zastupitelé Městské
části a pracovníci úřadu
přejí občanům Klánovic
příjemné prožití
Vánočních svátků
a mnoho úspěchů
v novém roce.
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Vážení klienti a přátelé
farní charity Neratovice
Rok se s rokem sešel a opět pomalu, ale jistě přichází doba vánoční.
Jistě jste již všichni zaznamenali na
pultech obchodů věci potřebné i nepotřebné, milé drobnůstky, kterými obdarujete své drahé a známé.
Je již tradice, že čas vánoční a povánoční je věnován charitě. V tomto
čase víc nežli jindy myslíme na své
blízké, které jsme dlouho neviděli,
a naše mysl je otevřena milosrdenství pro ostatní, méně šťastné.
Rádi bychom Vám letos připomněli Tříkrálovou sbírku, která proběhne ve vašem městě či obci
od 3. ledna do 9. ledna 2012, a požádali Vás o příspěvek do ní.
Naši koledníci budou tradičně oblečeni v bíločervených kostýmech
a na hlavě budou mít korunku s nápisem K+M+B. Za Váš příspěvek
Vám dají na památku tříkrálový cukřík nebo jinou upomínku na vaši
štědrost a ochotu. Sbírkové pokladničky budou zapečetěny zástupcem
Městského úřadu Neratovice. Rozpečetění a otevření pokladniček opět
provede zástupce Městského úřadu
Neratovice.
Vedoucí skupinek se bude povinen
během konání Tříkrálové sbírky prokázat na požádání Průkazem vedoucího, plnou mocí a občanským
průkazem.
Výtěžek ze sbírky bude použit na
humanitární projekty Charity České
republiky.
Jako každý rok budete informováni
o výtěžku Tříkrálové sbírky a o úspěšnosti sbírky právě ve Vaší oblasti.
Přejeme Vám všem Krásné prožití svátků vánočních, klid a pohodu,
vše nejlepší, hlavně hodně zdraví
a pevné nervy do roku 2012.
Zaměstnanci Farní charity Neratovice
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placená inzerce

KULTURNÍ DŮM KYJE
Praha 14 – Kyje, Šimanovská 47, tel. 281 867 609,
http://www.kvizpraha14.cz
TIP - České dráhy: Klánovice - Kyje (cca 10 minut)

PROGRAM na měsíc prosinec:
3. 12. (sobota) MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Pořádá ÚMČ Praha 14. Cena 50/30. Od 11 a 14 hod.
4. 12. (neděle) VÁNOČNÍ DIAMANT. Činohra o šesti hercích s luminiscencí a vánočními koledami
pro děti. Andílek ztratí při vánočních přípravách vzácný drahokam, který pouze o vánocích plní
ta nejtajnější přání. Hraje Liduščino divadlo. Kč 140/50/40. Od 15 hod.
9. 12. (pátek) PETR LINHART A JAN SPÁLENÝ TRIO. Petr Linhart, český písničkář a frontman kapely
Majerovy brzdové tabulky v hudebním spojení s Janem Spáleným, multiinstrumentalistou, skladatelem
a textařem, který hraje se skupinou ASPM, kterou založil spolu s Petrem Kalandrou, nyní ve složení
Michal Gera, J+F Spálený. Jazz, blues, folk. Kč 90/45. Od 19 hod.
10. 12. (sobota) TANEČNÍ ODPOLEDNE. Tentokrát vám k poslechu a tanci zahraje kapela Jitřenka
Praha. Kč 60/30 Kč. Od 14.00 hod.
11. 12. (neděle) VÁNOČNÍ KOUZLO. Vánoční příběh - trochu tradiční a trochu mimořádný. Divadýlko
Kuba. Kč 50/40/140. Od 15 hod.
12. 12. (pondělí) U SKLENIČKY S… Valérie Zawadská. Zajímavé povídání, čtení a možná i zazní písnička
v podání Milady Vaňkátové, hosta V. Zawadské. Pořadem provází Pavel Vrána. Kč 90/45. Od 19 hod.
13. 12. (úterý) KOČKY. Ďábelsky odvážná jízda předních českých TRAVESTI umělců. Tito muži svým
osobitým ztvárněním přivedou na scénu celebrity jako je Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Tina Turner,
Lady Gaga, Michael Jackson a mnoho dalších. Cena v předprodeji 230,- Kč - více info
na www.travestikocky.cz. Od 19.00 hod.
15. 12. (čtvrtek) CYNIC (USA), CHIMP SPANNER (UK), HYPNO5E (Fr.). Koncert metalových kapel.
Uvádí Obscure Promotion. Cena v předprodeji 420,- Kč, info na www.obscure.cz. Od 19:00 hod.
16. 12. (pátek) VÁCLAV NECKÁŘ. Klubový večer vyprávění s písněmi. Zazní i slavná „Půlnoční“
v hudební úpravě Jana Neckáře. Nenechte si ujít. Kč 220/130. Od 19 hod.
19. 12. (pondělí ) BESEDA O HISTORII - PRVNÍ GENOCIDA V ČESKÝCH ZEMÍCH aneb vyvraždění
Slavníkovců. O dějinách trochu jinak při besedě s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc, který je
navíc autorem mnoha zajímavých historických publikací. Kč 45. Od 18.30 hod.
Kurzy konané v KD:
Kresba a malba (7-99 let): tel.: 605 042 188
Grafologie (dospělí): tel.: 602 277 019.
Taneční kurzy: www.astra-praha.cz, tel.: 722 941 890 (12-16 hod.), 284 826 566,
nebo e-mail: mbrozovsky@volny.cz
Jazykové kurzy: tel.: +420 777 180 240, email: z-metropolis@seznam.cz
Předprodej: každý pracovní den od 10 do 14 hod. v kulturním domě Kyje, Šimanovská 47
Rezervace vstupenek: e-mail: info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465, 266 712 468
Více informací: www.kvizpraha14.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY BELADONA
kompletní úklid domácností a firem

Tel: 739 612 406
Email: info@beladona.cz
www.beladona.cz
Pro našeho VIP klienta
hledáme luxusní pozemek,
popřípadě dům na krásném
pozemku.
Mob. tel. 725 293 517
SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

JUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. Servis, montáž,
revize, regulace.
PlynTech Kalát,
www.plyntech.cz, +420 608 62 64 96.
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Zveme Vás do nově otevřené
prodejny chovatelských potřeb
V pátém 502, Klánovice
Otevírací doba:
Po – Pá 16 – 19h
So
9 – 12h
Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím z Prahy východ a okolí
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
Šefl - hairstyle 7 dní v týdnu.
Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)
Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00
Tel. 604 589 584
www.sefl-hairstyle.com, r.sefl@post.cz
- stříhání vlasů
- kreativní střih
- melírování
- barvení vlasů
- opalování vlasů
- trvalá do tvaru
- spirálovitá trvalá
- zpevňování vlasů
- techniky zahušťování vlasů
- typologie vlasů a pokožky
- svatební úcesy
- poradenství
- školení kadeřníků pro práci v zahraničí
KONZULTACE ZDARMA
Pracuji s kosmetikou: Selective, Loreal, Wella, Redken
Englisch Speaking

Klánovický zpravodaj
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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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Motto: “Každý má svá práva…“

JUDr. Jiří Vyvadil
advokát

nabízí široké zkušenosti
soudce Nejvyššího správního soudu
trestního soudce
advokáta s třicetiletou praxí
ve všech právních oborech
rozhodce Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře ČR
a Agrární komoře ČR
-----------

Sídlo: K jízdárně 9/20, 19016 Praha 9,
radnice MČ Praha – Koloděje,
GSM: + 606 647 760,
e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz

KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a
př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da 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. cz

602 260 264
DÍME VŠE KOLEM DOMU
PROVÁ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD, PŮD
PLOTY
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

mob. 603 505 987, stavebni-firma@seznam.cz
MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

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.
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na prosinec 2011
Čtvrtek 1. 12. 2011

VÝSTAVA – TAŤÁNA MACHOLDOVÁ – OBRAZY

Výstava obrazů klánovické výtvarnice Táni Macholdové je prodejní, potrvá do 18. 12. 2011

Čtvrtek 1. 12. 2011, 19.30

KINO - PŮLNOC V PAŘÍŽI

USA / 2011 / komedie /95 min / od 15 let / Woody Allen / hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams/ Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě
přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech minulého století zlatým věkem.

Pondělí 5. 12. 2011, 16.30 – 18.30

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Jako každý rok i letos přijde Mikuláš do KC Beseda. V sále KCB se děti mohou těšit na setkání s Mikulášem, čertem i andělem. Dárečky pro své ratolesti vezměte jako již tradičně s sebou i se
seznamem zásluh i prohřešků, jako nápovědu Mikulášovi. Začátek je v 16.30, ale Mikuláš počká s dárky i na později příchozí, nejdéle však do 18.30, neboť si nechce ujít Blues Jam Session.

Pondělí 5. 12. 2011, 19.30

BLUES JAM SESSION

Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi bluesové standardy velikánů tohoto žánru jako jsou Muddy Waters,
B.B.King, T-Bone Walker a další. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Předpokládá se, že podle účasti bude mít každý možnost zahrát si
nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací
harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé první
pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Středa 7. 12. 2011, 10.30

DĚTSKÉ DIVADLO – JOZÍFEK A MARUŠKA MAJÍ DĚŤÁTKO

Divadelní inscenace na motivy známého biblického příběhu, která poutavou i poučnou formou vypráví o tom, co předcházelo narození Ježíše Krista, popisuje jeho narození a dětství. Představí
se v ní také všechny hlavní postavy Ježíšova okolí. Pro svou jednoduchou a poutavou formu vyprávění blízkou dětskému vnímaní světa je určena nejen nejmenším dětem, ale zaujme i ty větší,
a jak už to bývá v případě inscenací Divadla Špílberg, osloví i dospělé. V kombinaci s nejznámějšími vánočními melodiemi slibuje silný emotivní zážitek. Vstupné: 45/50 Kč

Čtvrtek 8. 12. 2011, 19.30

KINO - ALOIS NEBEL

ČR / 2011 / drama / 87 min / přístupný/ Tomáš Luňák/ hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden/ Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99.

Sobota 10. 12. 2011, 19.00

ADVENTNÍ KONCERT – MUSICA DOLCE VITA – ADVENTNÍ KALENDÁŘ

Soubor MUSICA DOLCE VITA působí na české hudební scéně od roku 2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti. Trio vystupovalo v posledních letech
na řadě mezinárodních i tuzemských festivalů a bylo hostem koncertních cyklů např. Moravské filharmonie Olomouc, Jihočeské komorní filharmonie či Teplické komorní filharmonie.
Ke dvěma úspěšným CD Poetická zastavení (2009) a Klenoty české hudby (jaro 2010) uvádí nový titul Adventní kalendář, který vznikl ke stejnojmennému adventnímu koncertu. Program
je sestaven ze 24 skladeb (na každý předvánoční prosincový den jedné) a je průřezem hudby od nejstarších sbírek 14. a 15. stol.(Jistebnický kancionál), přes první umělé adventní
písně (A. Michna) ke skladbám nejznámějších barokních, klasicistních a romantických skladatelů. Pevně věříme, že náš adventní koncert přispěje ke zpříjemnění atmosféry tohoto
krásného svátečního času. Vstupné: 100,- / 80,- Kč

Neděle 11. 12. 2011 14,00 - 17,00

KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK

VÁNOĆNÍ PŘÁNÍ - zapomeňte na e-maily a SMS, přijďte si vyrobit vlastní originální vánoční či novoroční přání - technika iris, skládání čajových sáčků a spousta raznic pro další tvorbu
přáníček. Cena 280,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720569245 nebo email: andreajan@seznam.cz. Rádi bychom upozornili příznivce výtvarných kursů, že od ledna
2012 budou kursy pokračovat v Kolomazné peci (naproti restauraci U Dašů). Bližší informace na telefonu či emailu A. Janotové.

Neděle 11. 12. 2011, 16.00

KINO – SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

ČR/ 2011 / animovaný / 90 min / přístupný / Václav Vorlíček / hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský / Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem,
dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě...

Pondělí 12. 12. 2011, 19.30

KONCERT – SKUPINA TECHTLE MECHTLE

Kapela Techtle Mechtle vznikla v roce 2002 a s různými obměnami obsazení fungovala do roku 2009. V roce 2011 byla obnovena v novém složení: Petr Ožana – piano, Štěpán Drábek - baskytary,
kontrabas, viola, Martin Straka – bicí, Marjánka Konárová - hoboj, saxofon, zpěv Ondra Konár - klarinet, kytara, Tereza Staňková - zpěv, housle, viola. Kapela hraje písně Terezy Staňkové a Petra
Ožany v různorodém nástrojovém obsazení a napříč žánry - lze v nich nalézt prvky folku, jazzu, šansonu, rocku i vážné hudby. Více na www.techtlemechtle.cz. Vstupné: 80,- Kč

Čtvrtek 15. 12. 2011, 19.30

KINO - BASTARDI 2

ČR / 2011/ drama / 95 min / od 12 let / Jan Lengyel / hrají: Jiří Krampol, Martin Dejdar / Druhé pokračování úspěšného kontroverzního filmu Bastardi. Na policii přichází nový policejní
vyšetřovatel, který nesouhlasí s vyšetřovacími postupy svého předchůdce a obviňuje ředitele školy z vraždy svých tří žáků.

Sobota 17. 12. 2011, 16.00

ADVENTNÍ ROZLOUČENÍ S KLÁNOVICKÝM FÓREM

Jistě jste zaznamenali, že Klánovické fórum ke konci roku končí své působení v KCB, a proto nastává čas se pokorně a s nadějí rozloučit. Naše rozlučkové setkání, ve kterém nebudou
chybět adventní témata však nebude běžným adventním koncertem. Sejdou se zde všichni ti lidé, muzikanti, baviči, básníci či pomocníci, se kterými jsme v uplynulých šesti letech
nejvíce spolupracovali na tvorbě klánovického kulturního dění. Na toto netradiční setkání srdečně zveme všechny diváky a návštěvníky, kteří se chtějí v předvánočním shonu pobavit
a také nás svojí návštěvou potěšit. Podvečerním a večerním programem s otevřeným koncem Vás provede Jan Nejedlý. Dále vystoupí: Zbyňka Šolcová a synové, Karel Huth, Jan Kvapil,
Alena Nejedlá, Alena Skutilová, skupina Bluesklan a další.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Klánovický zpravodaj

Bydlí v Klánovicích

Hana Michopulu

„Pastinák není ani hrnec na vaření ani
druh mořského tuleně, ale zelenina podobná petrželi,“ vysvětluje se smíchem
uznávaná gastronomická novinářka Hana
Michopulu (36) jednu z kapitol své nové knihy: Recepty z farmářského trhu. „Ale pozor, rozdíl v chuti tu je, pastinák je mléčný
a jídlo spíš kultivuje a zjemňuje,“ dodává
a zavádí tak naši diskusi na tenký led. Věnovat žurnalistice se začala hned po gymnáziu: „Věděla jsem, že musím psát a že
budu novinařinu dělat, tak jako truhlář ví,
že se potřebuje naučit pracovat se dřevem.“
V roce 1999 se rodačka z Vršovic spolu
s manželem, Řekem ze severní Moravy,
přestěhovali do Klánovic. Brzy na to přišly
na svět dvě dcery - dvojčata. „V té době má
sestra zakládala časopis Marianne a neměla nikoho na gastronomii, pořád jsem jí
do toho mluvila, kritizovala a ona povídá,
tak to pojď dělat sama, když jsi tak chytrá.“
Po Marianne přijímá místo šéfredaktorky
měsíčníku Elle, a po té vymýšlí a rozjíždí
zcela nový časopis o jídle Apetit. „Po roce
a půl jsem z tohoto kolotoče porad a obědů ve fastfoodu (!) vystoupila a vkročila zpět
do života, o kterém jsem psala, do vlastní
kuchyně. V té době také onemocněly děti
alergií a musely držet přísnou dietu. Byla
to zároveň i šance napsat kuchařku pro lidi,
kterým chybí opravdové domácí jídlo“
vzpomíná Michopulu. Kniha nese příznačný název „Zpátky domů“. Na domácí
půdu zamířila i s dalším svým nápadem:
„Na magistrátě vyvíjeli projekt tržiště,
po roce stále jen vyvíjeli, a tak jsem si řekla: Co chybí? Jen zatahat za dva konce provázku a svázat je k sobě.“ V září roku 2009
se tak v Klánovicích konal první farmářský
trh v Čechách. Na Hance Michopulu nelze přehlédnout jeden povahový rys. Dle
vlastních slov: Snaží se teorii překlápět
do praxe. Po setkání s ní se cítím také tak
trochu překlopen. Jdu si do kuchyně udělat pohár ze strouhaných kaštanů se šlehačkou. Více na www.michopulu.cz
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Starý dobrý Nový Svět
Zavedou-li Vás vaše kroky o Vánocích si můžete prohlédnout pouze o Vána Pražský Hrad, vymaňte se z davu nocích. Projdeme pod spojovací
japonských buddhistů před chrá- chodbou obou komplexů a ocitneme
mem sv. Víta a vydejte se na bývalou se v Novém Světě. Úzké uličky, křiperiférii Hradčan, do chudinské čtvr- vé stěny domečků nalepených jeden
ti plné pitoreskních domečků zvané na druhém, buclaté bílé komíny, útulNový Svět.
ná zákoutí.
Procházku
Urbanistický
ale zahájíme
skvost tvořící
návštěvou Lojedno z nerety. Tento bajmalebnějších míst na
rokní areál
Starém Měsskrývá
ve
tě. Sejdeme
svých útroKapucínskou
bách prostou
dolů, potom
kapli napodovlevo ulicí
bující příbytek
Nový Svět.
Panny Marie,
Ač chudinská
tzv. Svatou
chýši, jejíž Restaurace U raka – roubenka uprostřed Prahy čtvrť, domy
Foto: R. Zoulík
nesou názvy
údajný originál byl přenesen do italského Lore- jako U zlaté hrušky, U zlatého čápa
ta. Ve věži kostela je proslulá zvon- nebo U zlatého pluhu. Ne nadarmo si
kohra z roku 1695 a v jedné z kaplí toto místo oblíbili mnozí umělci, žil
areálu socha ukřižované sv. Staros- zde Ota Pavel, Arnošt Lustig, Pavel Koty, vousaté světice, kterou před sňat- hout, z výtvarníků Jiří Anderle nebo Jan
kem zachránil zázrakem narostlý pl- Zrzavý. Na nároží s Černínskou ulicí se
novous. V dolní části náměstí stojí ka- občerstvíme horkým punčem v roupucínský klášter, v jehož kostele se bence U raka a pak zamíříme nahoru,
nachází další pražská rarita: jesličky zpět na Loretánské náměstí.
Robert Zoulík
s postavami v životní velikosti, které

Kam na jídlo

K-club
Příznivci klánovického fotbalu jistě
dobře znají restauraci s venkovní terasou u fotbalového hřiště. K-Club vyhořel v lednu 2006, zůstaly pouze obvodové zdi. Již v roce 2007 se znovu
otevřel pro veřejnost pod vedením
pana Křížka. V hlavní místnosti je
dlouhý bar ve stylu anglických pubs,
nad hlavou „ohořelý“ trám, po pravé
straně housličky na zdi, množství dřevěných poliček. Pohodlně se zde
usadí až 20 kuřáků. Podél cihlových
obkladů vstoupíte do dalších místností pro 30 nekuřáků. Čepují zde
Plzeň, Master, Gambrinus a nealko
Radegast. Mají solidní výběr běžných
jídel, dvě polévky a oblíbené chu-

ťovky k pivu. Hlad zažene poctivý guláš v chlebu, vepřové koleno či ocásek, tatarák nebo pečená kachna.
Odpůrci české stravy si vyberou čerstvé saláty s masem, caprese nebo
palačinky. Zapíjet lze i přívlastkovými
víny. Velkým pozitivem K-Clubu je příjemná atmosféra vybízející k delšímu
posezení s přáteli, bohužel nekuřácké
místnosti nejsou tak atraktivní.
★★★✩✩
Restaurace K-Club, Klánovice,
ulice V Jehličině, u fotbalového hřiště
Tel.: 281 963 120, mobil: 731 900 120
Otevřeno:
st-pá 17-24, so 12-24, ne 12-20
Ivana Zoulíková

