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K L Á N O V I C K Ý

V Klánovicích by byl
prezidentem Schwarzenberg

V tomto
čísle najdete:
- Slovo starosty

- Co řešila Rada MČ

- Změny v RMČ

- Výsledky průzkumu

- Téma – digitalizace kina

- Názory zastupitelů

- Informace úřadu

- Slovo zastupitele

- Můžete se těšit











CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

V Klánovicích by se ministr zahraničí Karel Schwarzenberg stal prezidentem už
po prvním kole, v němž obdržel 51,98 % hlasů, tedy nadpoloviční většinu. Na druhém místě byl Miloš Zeman s 15,38 procenty a po něm následovali Jan Fischer
s 9,12 %, Jiří Dienstbier s 8,09 %, Vladimír Franz s 5,74 %, Taťána Fischerová
s 3,5 %, Zuzana Roithová s 2,75, Přemysl Sobotka s 2,58 a Jana Bobošíkpvá
s 0,86 %. I druhé kolo jasně vyhrál Schwarzenberg s 71,83 %, když pro něj hlasovalo 1239 klánovických voličů. Miloše Zemana s 28,17 % volilo 486 občanů.
Velmi dobrá byla účast 68,19 % v druhém kole a v prvním dokonce o tři desetiny procenta lepší. Poděkování patří členům volebních komisí a dalším lidem,
kteří se na organizaci voleb v Klánovicích podíleli. Všem občanům, kteří přišli volit, pak děkujeme za účast na historicky prvních volbách českého prezidenta. (lup)

Klánovické kino jde s dobou
Cívky filmových pásů, jak je všichni známe
třeba z úvodního loga televizního pořadu Hledání ztraceného času, už samy také patří nenávratně minulosti. Digitální zpracování informace a její záznam na elektronických médiích
před časem pronikly do filmových studií a postupně nahradily původní technologie i v komerčních kinech. Jak jsme se dozvěděli od
Mgr. Gabriely Šmerdové, ředitelky obecně prospěšné společnosti NADOSAH, která provozuje
KC Nová Beseda, a od Ing. Ondřeje Voleše,
Ph.D., člena klánovického Zastupitelstva MČ,
do jehož kompetencí technická stránka provozu KC spadala, důležitým počinem pro digitalizaci našeho kina bylo získání grantu od Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Oba uvádějí, že si
před hodnoticí komisí připadali jako kdysi

u zkoušky – obstáli však se ctí a pro klánovické kino získali podporu 300 000 Kč, což byla
pro danou kategorii kin v tomto kole maximální částka. Protože celková cena za dílo, vyplacená dodavateli (VDI Meta), činila
2 010 000 Kč, představovala tato akce především velkou zátěž pro náš obecní rozpočet.
Jak vyplývá ze slov provozovatelů Nové
Besedy, členové ZMČ, kteří o rozpočtu rozhodují, neměli příliš na výběr – pokud nechtěli sál,
v němž se promítalo již před druhou světovou válkou, zavřít, bylo nutné k digitalizaci přistoupit. Počet filmů, dostupných na klasických cívkách, již
v průběhu loňského roku výrazně poklesl a v letošním roce by již obstarání nějakého „trháku“
nebylo možné. O dalších plánech provozování
KC Nová Beseda píšeme uvnitř čísla.
Tomáš Ruda

Klánovický zpravodaj

Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
konec roku byl na místní politické scéně bouřlivý. Zastupitelstvo rozhodovalo o odvolání starosty, zástupců starosty a radních.
Zastupitelstvo nakonec odvolalo
„jen“ místostarostku Ing. Martinovou. Přiznám se, že způsob projednání odvolání mě překvapil.
I přes tyto změny, které v Zastupitelstvu nastaly, bude snahou zastupitelů v novém roce přispět
k rozkvětu Klánovic , byť se jedná
o stále těžší úkol. Náš rozpočet se
neustále snižuje a v letošním roce
Klánovice mají oproti roku 2012
ve svém rozpočtu o více než
1,5 mil. Kč méně.
Klánovičtí zastupitelé jdou příkladem a zcela se zřekli svých odměn za funkci neuvolněných zastupitelů, tím dojde k úspoře nákladů ve výši cca 200 tis. Kč. Bohužel ani tato úspora není dostatečná a budeme nuceni přistoupit
k dalším omezením. Změny nastanou i v KZ, který bude menší
a na základě výsledků dotazníků
by měl být zaměřen na informace
o Klánovicích. Mezi priority roku
2013 řadím zlepšení stavu stromořadí, zavedení čísel orientačních, opravy komunikací a výstavbu komunikací nových. I přes
všechny plánované opravy chceme nadále podporovat společenské, kulturní a sportovní dění
v Klánovicích, tak aby Klánovice
byly pro Vás a Vaše rodiny domovem, ve kterém se vám dobře
žije.
Vážené dámy, vážení pánové,
přeji nám všem, aby se nám
v roce 2013 dařilo (i přes omezené finance) stejně dobře jako
v roce 2012. V tomto pohledu začal rok 2013 velmi úspěšně a MČ
obdržela od sportovců finanční
dary na opravu haly. Děkuji všem
dárcům, kteří přispěli a přispívají
na obnovu Klánovic.
Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši účast ve volbách.
Voleb se účastnilo 68 % občanů,
pro pana Schwarzenberga hlasovalo 71,8 % a pro pana Zemana
28,2 % voličů.
Petr Soukup
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Informace z jednání Rady MČ

O čem jednali radní
Jiří Karban
Rada MČ Praha- Klánovice ( „RMČ“)
v období od vydání předchozího čísla KZ
zasedala celkem čtyřikrát - 6. 12.,
19. 12. 2012, 9. 1. a 22. 1. 2013. Nejbližší jednání je plánováno na středu 6. 2.
Na svém prvním lednovém zasedání
RMČ schválila vytvoření Komise pro vizi
„Senior centrum v Klánovicích“. Pracovní tým ve složení MUDr. Ferdinand
Polák (předseda), Ing. Petr Kubíček
(místopředseda), MUDr. Marie Jágrová, MUDr. Milan Ročeň a Blanka Štálová má za úkol vyhodnotit veškerou
dokumentaci k problematice dlouhodobě uvažovaného centra pro seniory
a hlavně vytvořit návrh, jak by měla MČ
Praha-Klánovice v této záležitosti dále
postupovat. První konkrétní výstup
této komise RMČ očekává do konce
května.
RMČ schválila personální rekonstrukci Redakční rady (RR) KZ. Tu nyní
tvoří Luboš Palata (šéfredaktor KZ, pověřen řízením RR), Tomáš Ruda, Giuseppe Maiello, Pavla Fischerová a nově
Jan Ludvík. RMČ zároveň uložila RR,
aby do poloviny února sestavila nejméně pětičlenný okruh stálých přispěvatelů. Cílem je zlepšení obsahové i formální úrovně radničního listu. Od začátku roku rovněž platí úprava cen inzerce v KZ (navýšení o příslušnou
sazbu DPH), podrobné informace lze
získat dotazem na ÚMČ nebo na webu
MČ Praha-Klánovice.
RMČ zredukovala počet poradních
orgánů. Pro nečinnost zrušila Komisi
pro komunikaci a také Komisi na podporu investic, jejíž hlavní náplň převzala
nově vytvořená Komise pro vizi „Senior centrum“. Efektivitou působení dal-

ších komisí se členové Rady budou zabývat v nejbližším období.
Radní na zmíněných zasedáních jednali o několika záležitostech, které souvisí s hospodařením MČ. Tak například –
s účinností od 1. ledna 2013 schválili zvýšení úhrad za pronájmy nebytových prostor a pozemků o 3,3 % (výše inflace).
Celkové roční zvýšení činí téměř 40 tisíc Kč. RMČ se rovněž zabývala cenami
za pronájem tělocvičen, uvažované navýšení prozatím odložila. RMČ už
v prosinci schválila rozpočtové opatření,
na základě kterého se zvyšuje rozpočet
MČ o částku 82 400 Kč (podíl z odvodu
z výherních hracích přístrojů za 3. čtvrtletí roku 2012). Poskytnutí této dotace
schválilo Zastupitelstvo hlavního města
Prahy dne 13. 12. 2012. RMČ v rámci
úprav rozpočtu schválila zvýšení výdajové položky „základní škola“, částka
151 000 Kč je určena na dostavbu ZŠ
(prostor střechy nad WC).
RMČ projednávala přípravu rozpočtu MČ na rok 2013. Základní informace poskytli členům Rady Ing. Petr
Kubíček, předseda Finančního výboru
ZMČ a starosta Ing. Petr Soukup. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední
desce ÚMČ i na webových stránkách
MČ, aby občané měli možnost k návrhu
vznést připomínky či dotazy. Zasedání ZMČ, na němž budou zastupitelé
projednávat a schvalovat rozpočet na
letošní rok, je plánováno na středu
27. února (místo konání bude upřesněno na úřední desce a na webu MČ).
Chcete se dozvědět více? Zápisy
a usnesení z jednání RMČ najdete
na internetu: www.praha-klanovice.cz,
sekce „volené orgány“.

Z jednání Zastupitelstva Městské části
Poslední loňské zasedání klánovického zastupitelstva se konalo ve dnech
12. a 18. 12. 2012. Jednání 12. prosince se účastnili všichni členové ZMČ,
18. 12. byla omluvena ing. Petráčková.
Do předem připraveného programu
byly v rozpravě přidány body Prohlášení
2. zástupkyně starosty Z. Starčevičové,
Zpráva kontrolního výboru a Odvolání

a volba starosty, zástupců starosty
a členů rady MČ. Tyto body byly zařazeny k projednání ihned po úvodních
„protokolárních“ bodech.
* Z. Starčevičová ve své zprávě uvedla,
že za volební sdružení Čas na změnu navrhuje změnit složení Rady MČ tak, aby
v ní byli i představitelé politických stran,
které mají významné zastoupení v ZHMP,
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Poděkování
Na zastupitelstvu dne 12. 12. 2012 byla odvolána paní místostarostka Ing. Jana Martinová. Na základě odvolání paní Ing. Martinové rezignoval i její kolega z volebního uskupení „Spolu pro Klánovice“ Ing. Voleš, PhDr.
Rád bych oběma kolegům poděkoval za dosavadní spolupráci, oba mi byli výbornými spolupracovníky i čestnými oponenty.
Na základě rozhodnutí nově zvolené Rady MČ již od tohoto čísla nevede Klánovický zpravodaj paní Ing. Martina Petráčková. Děkuji paní Ing. Petráčkové za její práci a snahu o to, aby Klánovický zpravodaj nesloužil politickým představitelům, ale především občanům Klánovic. Kvalitu její práce hodnotili i čtenáři KZ, kteří se shodli na tom, že úroveň KZ se za poslední rok zlepšila.
Petr Soukup
což umožní větší akceschopnost Rady
a lepší pozici Klánovic při jednání
na MHMP zejména ve věci budoucnosti Klánovického lesa. Dalším důvodem
změn je vypovězení koaliční smlouvy
na klánovické radnici mezi ODS, Spolu
pro Klánovice a Čas na změnu ze strany ODS. Rozšíření počtu subjektů zastoupených v RMČ uvedla jako podmínku svého setrvání v ní.
* před projednáním bodu Odvolání a volba starosty, zástupců starosty a členů
rady MČ oznámil starosta, že s projednáním tohoto bodu nesouhlasí, pověřil řízením schůze Mgr. Starčevičovou a spolu s Ing. Petráčkovou opustil jednání.
Předkladatel návrhu Ing. Kubíček navrhl
(v abecedním pořadí) odvolání 1. zástupkyně starosty Ing. J. Martinové z důvodů opakovaného jednání ve střetu zájmů, nezajištění fungování Školské rady
při Masarykově ZŠ, nezajištění fungování
komisí školské a kulturní a špatného
zpracování grantového programu. Návrh
na odvolání Ing. J. Martinové z funkce
první zástupkyně starosty MČ byl přijat
(9 hlasů pro, 3 proti, 1 se zdržel)
* ZMČ schválilo přerušení schůze a její
pokračování dne 18. 12. 2012. Přítomní občané se dožadovali jednání ve větších prostorech, proto bylo rozhodnuto
o přesunu místa schůze do Manažerského institutu COOP v Klánovicích.
Schůze ZMČ pokračovala dne 18. 12.
za účasti cca 90 občanů.
• Ing. Voleš oznámil svou rezignaci
na místo člena Rady MČ.
• Jednání pokračovalo v přerušeném
bodě Odvolání a volba starosty, zástupců starosty a členů rady MČ. Vzhledem k tomu, že nikdo z členů ZMČ nenavrhl odvolání nikoho ze zbývajících
členů Rady MČ, o jejich odvolání se nehlasovalo.
• ZMČ svým usnesením schválila, že
starosta MČ bude mít nadále pouze jednoho zástupce.
• Na dvě volná místa v Radě MČ byli
navrženi pp. Mgr. J. Karban a V. Švec.
V tajné volbě získal Mgr. Karban pod-

poru 9 hlasů, V. Švec 10 hlasů – oba tak
byli zvoleni členy Rady MČ.
• Mgr. Karban v souvislosti se svým zvolením do Rady MČ rezignoval na místo
předsedy Kontrolního výboru. Na toto
místo byl zvolen dosavadní člen KV,
Ing. T. Ruda.
• ZMČ schválilo smlouvu o věcném
břemenu (položení sítí do obecních pozemků).
• ZMČ schválilo rozpočtové provizorium
na rok 2013 do schválení řádného rozpočtu MČ.
• ZMČ schválilo úpravu rozpočtu na rok
2012 (navýšení o 1.925.700 Kč).
• ZMČ vyhlásilo podmínky pro poskytování finančního příspěvku na celoroční
činnost na rok 2013 v oblasti sportovních,
kulturních a volnočasových aktivit (tzv. systém grantů) a stanovilo termín podávání
žádostí o příspěvek.
• ZMČ schválilo dokument „Generel
dopravy v klidu“ (regulace parkování).
Jednání ZMČ skončilo dne 19. 12. 2012
v 02:35 hod.
Podle zápisu z jednání připravil
Tomáš Ruda
K prvnímu jednání v roce 2013 se členové ZMČ sešli dne 22. ledna. Na programu schůze bylo zejména schválení rozpočtových opatření, souvisejících s přesunem úhrady digitalizace klánovického
kina na leden 2013 – náležité finanční operace byly schváleny. Delší čas se také projednával Klánovický zpravodaj, konkrétně
situace, kdy Rada MČ na svém zasedání 9. 1. 2013 změnila složení redakční
rady a přitom použila funkce koordinátora RR a jeho zástupce. Toto rozhodnutí odmítl starosta MČ podepsat a předložil ho
k vyjádření zastupitelstvu MČ s odkazem
na to, že uvedené funkce nejsou popsány ve Statutu KZ. Po diskusi došlo ZMČ
k tomu, že vyzvalo členy Rady MČ, aby
se bezprostředně sešli a své napadené
usnesení změnili (odstranili z textu usnesení výše uvedené funkce).
Připravil
Tomáš Ruda

Slovo šéfredaktora
Milí občané, milí čtenáři
změny, k nimž došlo ve vedení
MČ se dotkly i podoby Redakční
rady Klánovického zpravodaje.
Chtěl bych tu poděkovat těm,
kteří se na dosavadní podobě KZ
podíleli, především Robertu Zoulíkovi. A věřím, že od dalšího čísla se naše parta, která zpravodaj
dosud dělala, dá zase v nějaké
mírně obměněné či původní podobě dohromady.
Na podzim jsme se pokusili
udělat mezi vámi čtenáři průzkum,
jehož výsledky nás potěšily, hlavně ten, kde říkáte, že se KZ za poslední rok zlepšil, což uvedla více
než polovina z 55 vyplněných dotazníků, 9 uvedlo opak. Co se týče
obsahu, naprostá většina z respondentů chce v KZ číst o dění
v Klánovicích, zprávy z úřadu a zastupitelstva. Zcela jednoznačně
nám ti z vás, kteří nám odpověděli,
sdělili, že v KZ si nepřejete publikovat osobní názory zastupitelů,
tipy na výlety a informace o dění
našich sousedů. Všem, kteří nám
odpověděli, velice děkujeme.
V tomto roce budeme muset šetřit
i na rozsahu zpravodaje, v tomto
čísle jsme dali prostor především
informacím o dění posledních
dvou měsíců a názorům jednotlivých uskupení v klánovickém zastupitelstvu na ně. Od příštího
čísla bude opět obsah KZ pestřejší, s většinou rubrik, na které
jste byli zvyklí.
Váš
Luboš Palata
Oznámení o konání veřejného zasedání ZMČ: koná se dne 27. 2. 2013
od 19:30 hodin
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Názory klánovických stran a uskupení zastupitelstva

"Co se podle vašeho názoru v Klánovicích minulý rok
zdařilo, a co vás naopak zklamalo, nebo rozladilo?"
3+1 nejdůležitějších věcí,
které se zdařily
1. Revize probíhajících rekonstrukcí ulic a návrh řešení parkování u nádraží.
2. Pozitivní posun v jednáních
o záchraně lesa.
3. Nové učebny v podkroví školy,
kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů a dokončení výstavby MŠ.
4. Rekonstrukce a úspěšné zahájení provozu KC Nová Beseda.

3+1 nejdůležitějších věcí,
které se nezdařily
1. Nesmyslné rozbití po dlouhé
době fungujícího vedení MČ.
2. V důsledku toho nemožnost
dokončení rozpracovaných
projektů.
3. Nedostatečně vysvětlená potřeba revitalizovat lipovou alej.
4. Přes četná jednání s majitelem
minimální posun v revitalizaci
nádražní budovy.
Za Spolu Pro Klánovice
Jana Martinová,
Ondřej Voleš,
Robert Zoulík

Kdo chce, hledá způsoby,
kdo nechce, hledá důvody
Jsme 3 zastupitelé, z toho jedna z nás zastává funkci neuvolněné místostarostky a radní.
V naší MČ nemají radní pod
sebou žádný aparát. Naši úředníci jsou samostatní a nezodpovídají
se ani radním, ani místostarostovi (pokud je starosta ve funkci).
Ne vždy jsme byli zcela spokojeni
s řešeními, která úředníci přijali,
hlavně ohledně otázky životního
prostředí a údržby zeleně. Zabývali
jsme se i dalšími problémy týkajícími se naší MČ, a hlavně jsme se
snažili, aby občané byli co nejvíce
informováni. Oficiální komunikace mezi úřadem a občany, by měla
probíhat především prostřednictvím Klánovického zpravodaje,
spatřovali jsme v něm však nedostatky. Proto, aby se mohli občané přímo vyjádřit k různým „žhavým“ tématům, jsme zorganizovali 3 besedy: o lípách, o železničním koridoru a o dopravním
generelu.
Abychom mohli ještě lépe pomáhat obci a hlavně jejímu lesu,
bylo třeba vytvořit solidnější politické zázemí, poté co se na jaře
rozštěpila klánovická ODS a jedna
z jejích dvou frakcí vypověděla
koaliční smlouvu a poté, co odešel
ze zastupitelstva Ivan Prokopič
za stranu Spolu pro Klánovice.
„Spolu“ se tímto odchodem začala radikalizovat a razantně odmítla náš návrh na doplnění koalice
o „magistrátní strany“, z důvodu, že
by tímto přišla o jedno místo v radě
MČ (a tímto „Spolu“ získala nálepku, že je podobná straně LIDEM). „Spolu“ nakonec poškodila její vlastní rétorika a její neústupnost, a protože je dnes v opozici, nemůže naše obec bohužel
navenek vystupovat jednotně.
Marie Jagrová, Giuseppe Maiello,
Zorka Starčevičová

Útěk od rozdělané práce
To všechno, co se v Klánovicích
za poslední rok podařilo, bylo popsáno v minulých vydáních KZ.
Předpokládám, že moji spoluobčané rozeznávají věci dodělané od těch
rozdělaných i od toho, o čem se jen
tak mluví (aby to působilo, že se
něco děje).
Svérázný přístup k řešení některých problémů na území naší
městské části symbolizuje budova
železniční zastávky – je natřena tak
nějak napůl, v potěmkinovském stylu. Čtenáři KZ si v posledních dvou
letech museli nutně všimnout, že povrchním (mediálním) nátěrem se
vylepšovala i zdejší koalice. Jenže
toto seskupení „pracovitých“ se postupně rozpadalo, až se rozpadlo
zcela. Programově, lidsky, dočista.
Proto loni na podzim bylo nutné začít vyjednávat o nové koalici pro zajištění správy Klánovic až do podzimu 2014, kdy se uskuteční volby.
V krizové situaci přišli klánovičtí Zelení s prozíravým nápadem na
sestavení široké dohody pěti volebních stran. Velkorysý návrh však
narazil na odpor. A tady docházím
k svému největšímu zklamání poslední doby: k neochotě nezávislého
sdružení SPK (Spolu Pro Klánovice)
vzdát se jednoho ze dvou míst
v Radě MČ a umožnit vznik pětidohody, která by zvýšila šance v řešení zapeklitých problémů. Myslím, že
rezignace Ondřeje Voleše (SPK) na
funkci člena RMČ byla zbytečně
unáhlená.
V této souvislosti si mohu myslet
něco o útěku od rozdělané práce či
o nepochopitelné zaťatosti, která
má ve výsledku rozkladný efekt.
Anebo je něco pravdy na tom, že nezávislá sdružení vybudovaná podle
receptu „VeVerek“ mají natolik propracované strategie, že se budeme
ještě hodně divit?
Jiří Karban
TOP 09
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Slovo zastupitele
Úspěch

ODS ve dvou půlkách.

25. 7. 2012: Na úřední desce
hl. m. Praha bylo zveřejněno oznámení o zahájení řízení o vydání
změny ÚP-1733/00 - Klánovický les.
Změna navrhuje sloučení lesního porostu Kl. lesa v jednotný celek
ve funkci LR - lesní porosty, což přispěje k lepší ochraně Kl. lesa i k potvrzení jeho rekreačního využití pro
veřejnost. Ostatní pozemky v majetku státu byly převedeny do funkční plochy lesní porosty.

Jedna, včetně starosty, se nám
v loňském roce vymístila do Běchovic a druhá, v čele s p. Polákem
a posílená pí. Bažantovou (pokladní), nám v Klánovicích zůstala.
Toto rozdělení vedlo loni mj. k vypovězení koaliční smlouvy, na základě které nám po volbách v roce
2010 zvolení lídři p. Maiello a pí.
Martinová nainstalovali do vedení
naší městské části progolfovou
ODS, a to nejen do Rady, ale i do
funkce starosty. Podle mého názoru, takovýto úspěch příznivci golfového investora FGRP, vzhledem
k výsledku voleb v roce 2010, těžko
mohli očekávat.
Dovolím si např. oživit vzpomínku, jak v roce 2007 byla magistrátem pod p.Bémem, rozkopána
ul. Medinská a ponechána v neprůjezdném stavu téměř 2 roky,
o čemž psal nejen náš, ale i zahraniční tisk, konkrétně mj. i The Prague Post (srpen 2008, včetně fotodokumentace) a údajně byla k tomu
relace i v německé televizi. Mně
jako starostovi tehdy volaly občas
firmy, že pokud kývneme na golf, že
by mohly nastoupit. Tato ulice je
přitom jedinou přístupovou cestou
k mateřské školce, a to i pro sanitku. Těžko hledat totalitní systém,
který by si vzal, byť i jen nepřímo,
jako rukojmí děti z mateřské školky.
A k této nemravnosti klánovická
ODS jenom mlčela, natož aby
svému stranickému primátorovi domluvila. To souvisí i s tím, že když
jsem viděl jak rozpravu o obměně
naší Rady především nyní těžce
nese p.Křížek a ODS, už kvůli Klánovickému lesu, jsem nemohl ruku
pro změnu nezvednout. I když přiznávám, že jsem nečekal, že i nové
dohody přinesou pouze odvolání
pí.Martinové, a že v zastoupení
naší Rady bude i nadále nejvíce
členů mít ODS.
Ladislav Hrabal

Zklamání
Pro završení výše uvedeného
potřebujeme získat téměř 100%
podporu zastupitelů TOP09, ČSSD
a části ODS v pražském zastupitelstvu při závěrečném hlasování
o změně ÚP (3/2013). Proces může
být úspěšně dovršen, ale smeten ze
stolu! I proto jsme kladně reflektovali
na návrh nového uspořádání klánovické rady, aby v ní bylo zastoupeno
všech 5 největších volebních uskupení (každá po jednom). Považuji zapojení TOP09 a ČSSD do klánovické rady za projekt „maximalizace
šancí“ jak v otázce lesa, tak i v řadě
dalších problémů (stav silnic, doprava u nádraží, dům seniorů). Tady
jsme však narazili na nepochopení
u kandidátky SPOLU. Nebyli ochotni slevit ze svých požadavků na 2 zástupce v radě, čímž blokovali doplnění rady o TOP09 (pro max. šancí velmi potřebné). Tím se dostali
mimo hlavní proud, což vyústilo v odvolání zástupkyně SPOLU z postu
místostarostky. I tak mohli dále působit v radě. To by však nesměl
Ing. Voleš z rady nesmyslně rezignovat. Tento postoj je pro mne zklamáním a koncem iluzí a bajek o „pracovitých lidech, kteří mají na mysli
jen to nejlepší pro Klánovice“. Skutečné činy hovoří o snaze držet se
svých mocenských pozic bez ohledu na zájem občanů.
Petr Kubíček,
Hlas Klánovic/ČSSD

Zastupitelé ODS dodali dva rozdílné příspěvky a do termínu určeného RR
nebylo dosaženo shody, který příspěvek vyjadřuje stanovisko ODS.

Moje priority
Blíží se čas, kdy bude, na
úrovni zastupitelstva Prahy,
ukončeno jednání o změně
územního plánu o budoucnosti
Klánovického lesa. Očekáváme,
že hlasování proběhne v březnu
letošního roku. V referendu se
většina občanů vyjádřila pro zachování celistvosti lesa. Na základě jeho výsledků, volebního
programu a přesvědčení členské
základny prosadila klánovická
ČSSD do programu pražské
ČSSD a následně koaličního
programu (v r. 2010 - mezi ČSSD
a ODS - na úrovni magistrátu)
změnu územního plánu NE
GOLFU – ANO LESU. I díky této
politické dohodě bylo hlasy ODS
a ČSSD schváleno v roce 2011
zadání změny územního plánu
v tomto smyslu. Koalice ČSSD
s ODS na magistrátu byla ukončena a nahrazena spoluprací
mezi ODS a TOP09. Tím se „politické“ řešení otázky golf - les
dostalo opět do vakua. I proto
jsem považoval za nezbytné dostat do naší rady zástupce
TOP09, kteří jsou bezpochyby
na straně lesa. Tímto apeluji
na všechny volební strany v Klánovicích a zastupitele v ZHMP,
aby prosadili vůli občanů a výsledky referenda!!
V době, kdy byla ukončena
výstavba na úseku školství v Klánovicích, je třeba pokračovat
v dalších prioritách. Dle mého
je to výstavba komunikací a výstavba zařízení pro seniory. Rekonstrukce komunikací je závislá
hlavně na prostředcích z magistrátu. Co se týče zařízení pro
seniory, byla hned na prvním jednání (9. ledna 2013) - v prosinci
doplněné rady MČ - zřízena komise, která do konce května 2013
připraví podklady pro další rozhodování v této věci. Zastupitelstvo
poté vybere nejlepší variantu řešení.
Václav Švec, člen rady
Hlas Klánovic/ČSSD
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Les versus golf v roce 2012
Rok 2012 byl na události spjatými
s Klánovickým lesem plodný, i když
navenek mohlo vypadat naopak. Hned
na počátku roku Ministerstvo životního prostředí (MŽP) potvrdilo, že v případě nového procesu EIA na výstavbu golfového hřiště považuje za příslušný orgán Magistrát hl, m. Prahy
(MHMP). Ten ve stejné době na žádost
investora Forest Golf Club Praha
(FGRP) zahájil zjišťovací řízení posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA) a zveřejnil oznámení záměru:
VÝSTAVBA (OBNOVA) GOLFOVÉHO
HŘIŠTĚ PRAHA – KLÁNOVICE.
Na toto oznámení reagovali instituce
i jednotlivci a došlo přes 3000 připomínek v drtivé většině proti záměru.
Tento počet nebyl dosud v ČR překonán. MHMP se s nimi vypořádával
tři měsíce. Těsně před ukončením
této etapy EIA však investor zaslal žádost o ukončení procesu. Tímto krokem byl proces EIA již podruhé předčasně ze strany FGRP ukončen. Tento záměr tedy stále nemá toto stanovisko nezbytné pro zahájení stavebního řízení. FGRP tak po sedmi letech

usilovného snažení o jeho získání se
odvolává na platnost 17 let starého
stanoviska, které však bylo vydáno jinému subjektu, na jiný projekt a před
vyhlášením nových chráněných území (NATURA 2000, Přírodní památka
Blatovský potok).
Negativně se k EIA vyjádřila nejen
většina obyvatel Klánovic a okolí, ale
i např. Agentura ochrany přírody a krajiny, odbor životního prostředí magistrátu, Česká entomologická společnost, naopak záměr podpořily MČ
Běchovice, Horní a Dolní Počernice, Vinoř, Kolovraty nebo golfová asociace.
Souběžně probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí na tento záměr. V červnu MHMP po několika letech vyhověl stížnosti FGRP na podjatost stavebního úřadu v Újezdě
nad Lesy a delegoval příslušnost
k územnímu řízení na Úřad MČ Praha 22 Uhříněves. Ten řízení přerušil
a vyzval investora k dodání chybějících dokumentů do 31. 12. 2012.
To se FGRP nepodařilo splnit a příslušný úřad termín opět prodloužil
do 31. 3. 2013.

To, že úřady stále prodlužují termíny místo toho, aby řízení byla ukončena, může být jasným signálem, že
investor je stále velmi aktivní, a proto znovu nastala doba, kdy je maximální ostražitost nutná. V této finální
fázi úsilí nás všech mohou nastat ještě komplikace, které by znovu oddálily definitivní záchranu našeho lesa.
Paralelně s tímto prošla naše
územní změna Z 1733 (z ploch určených na rekreaci SO2 na les LR)
příslušnými kolečky a v září proběhlo závěrečné veřejné projednání, do kterého se opět všechny dotčené orgány mohly přihlásit. Příslušný odbor vypořádával došlé připomínky do konce roku a naší změnu s kladným doporučením podstoupil dále. Prošla tedy i komisí pro
územní plánování a Radou magistrátu (29. 1. 13)! Před konečným
hlasováním na jednání zastupitelstva musí ještě projít 7. 2 výborem
pro územní rozvoj. Nejbližší termín,
kdy může být o našem lese definitivně rozhodnuto je 28. února.
Zorka Starčevičová

Představení nových radních
Co přinesete nového do práce a koncepce RMČ?
Radní Václav Švec
Budu prosazovat určité změny. Nechtěl
bych, aby radní nahrazoval práci úředníků. Radní by nadále neměl úkolovat
pracovníky úřadu. Radu vnímám jako
tým lidí, kteří si vzájemně předávají
zkušenosti a názory, pracují a vystupují týmově. Nebudu se chlubit cizím
peřím, jak jsme mohli 2 roky sledovat.
Někteří často prezentovali kolektivní
práci, na které se podíleli všichni, dokonce i my, i když jsme byli v opozici,
jako výhradně jejich zásluhy. Mým cílem je tedy přejít k nové formě komunikace, kdy nebude možné obcházení starosty a tajemnice. Budu se soustředit na oblast výstavby a dopravy,
ale prioritou je týmová práce. Již jsme
s kolegy v radě projednali tzv. seznam
úkolů, jež nám přenechali odcházející radní. Jedná se spíše o běžné zá-

ležitosti, které i „za nich“ plnili úředníci jako běžnou agendu. Odcházející
radní prezentují, že „seznam úkolů leží
ladem“, což považuji za nesmysl a manipulaci. Odhlédnu-li od toho, že nemají právo nás úkolovat, jde o jasný
signál, že občanům chtějí i nadále vyprávět báchorky. Pomlouvání je samozřejmě lehčí než reálná práce,
na které se v radě mohli i nadále podílet. Rezignace není program!

Radní Jiří Karban
Klánovice vstupují do nelehkých časů
a každá vnitřní hašteřivost je škodlivá.
Proto je nutné působit jako „týmový
hráč“. Na rozdíl od některých kolegů
z předchozí rozpadlé koalice si nechci
hrát na „důležitého radního pro něco“.
Správa Klánovic stojí a padá s pracovitostí a osobnostními kvalitami sta-

rosty, on je totiž jediným zastupitelem
na plný úvazek. Ostatní radní a zastupitelé by měli spoluurčovat priority, přinášet nápady, navrhovat řešení problémů, účinně komunikovat tam, kde je
to zapotřebí. Za nejdůležitější považuji:
ochranu lesa, hospodaření obce, rekonstrukce a opravy vozovek, bezpečnost, péči o školy a kulturní dědictví, informovanost občanů… A protože cosi dlužíme nejstarší generaci, inicioval jsem vznik pracovní Komise
pro vizi „Senior centrum“. Věřím, že
Rada MČ bude až do podzimu 2014
fungovat jako tým pro dobro obce.
Pokud by měly být pozitivní zásluhy připisovány konkrétním osobám a nikoli
celé Radě, pak je nutné, aby i případná pochybení byla připisována jednotlivým voleným zástupcům.
Ptal se Giussepe Mailo
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Informace Úřadu MČ

Vážení čtenáři,
Tak jako v loňském roce bych Vás
chtěla v prvním čísle zpravodaje nového roku seznámit s tím, co se v Klánovicích v roce 2012 událo.
Občané a občánci Klánovic:
• v roce 2012 se v Klánovicích narodilo 20 dětí, z toho 6 dívek a 14 chlapců.
Šťastným rodičům blahopřejeme a dětičkám přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
• v roce 2012 se do Klánovic přihlásilo k trvalému pobytu 122 občanů.
• v roce 2012 se z Klánovic odstěhovalo
60 občanů.
• v roce 2012 zemřelo v Klánovicích 16 lidí.
• ke dni 31. 12. 2012 bylo v Klánovicích
přihlášeno k pobytu 3 289 obyvatel.
Výstavba, komunikace, zeleň, odpady, psi:
• v roce 2012 bylo v Klánovicích zkolaudováno a přiděleno číslo popisné
16 rodinným domům.
• v roce 2012 bylo v Klánovicích opraveno nebo zrekonstruováno 2.262 m komunikací. Z toho oprava metodou „Vialit“ 462 m, oprava „záplatováním“
1.013 m. Kompletní rekonstrukce, kterou
hradí MHMP 787 m.
• v roce 2012 bylo podáno 37 žádostí
o pokácení stromů. Z toho o povolení
pokácení 201 stromů, 280 bm živého
plotu a 20 thují. Povoleno bylo 172 stromů, 280 bm živého plotu a 20 thují. Zamítnuto bylo pokácení 29 stromů. Náhradní výsadba byla uložena v počtu
226 stromů, 545 bm živého plotu a 3 keře.
• v roce 2012 bylo svezeno více jak
150 tun listí. Nevyvážíme jen listí z veřejných prostranství, ale i listí ze zahrad, které majitelé vyvezou mimo svůj pozemek.
• na 15ti místech je přistaveno: 20 kontejnerů na papír, 16 kontejnerů na plast,
15 kontejnerů na sklo, 15 kontejnerů na
tetrapak.
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• v roce 2012 bylo nově přihlášeno 44 psů.
K poplatku je celkem přihlášeno 432 psů,
z toho 46 osvobozeno.
Poplatky za psy se platí do 31. března
2013.
Poplatky můžete zaplatit:
a)v hotovosti v pokladně Úřadu MČ
b)na účet č. 2000707339/0800, variabilní
symbol 1341 a číslo popisné, do zprávy pro
příjemce uveďte příjmení a jméno majitele psa a ulici
Výše poplatků zůstává nezměněna:
• za psa chovaného v bytovém domě
1.500,- Kč
• za druhého psa chovaného v bytovém
domě 2.250,- Kč (výše uvedené poplatky
je možné platit ve dvou splátkách – a to
do 31. 3. 2013 a do 31. 8. 2013)
• za psa chovaného v rodinném domě
300,- Kč
• za druhého psa chovaného v rodinném
domě 600,- Kč
• za psa, jehož majitel pobírá starobní, invalidní, sirotčí, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným příjmem 200 Kč
(platí též pro majitele v bytovém domě).
Stavební akce v roce 2012:
• Masarykova ZŠ hlavní budova – bezbariérový přístup, výtah, rekonstrukce kotelny, oprava střechy (4.540.215,- Kč).
• Masarykova ZŠ Smržovská 1 – oprava
střechy, oprava bytu, vybudování dětského hřiště (173.348,- Kč).
• Beseda – oprava bytu, oprava kanalizace, digitalizace kina, elektroměr pro
bankomat, vybudování zádveří v kadeř.,
oprava kanalizace a kamerový záznam,
oprava vrat KC Beseda (2.326.985,- Kč).
• Bazar – opravy okapů, svodů a žlabů,
oprava komínů, havarijní oprava kanalizace, havarijní oprava čerpadel (50.400,- Kč).
• Hala starosty Hanzala – nový povrch
tělocvičny, venkovní přípojný bod NN
(763.200,- Kč).
Ivana Horská

V lednu oslavili své narozeniny
Jiřina Steklíková
Jiří Vidiečan
Walter Černý
Ludmila Trnková
Lili Fořtová
Alena Klinderová
Eva Pichová
František Skořepa
V únoru oslaví své narozeniny
Věra Nováková
Leo Hýža
Božena Horáková
Jiří Kubík
Milena Čížová
Jaroslava Gabrielová
Jaromír Fišer
Miroslav Sůra
Milada Peričová
Irena Urbánková
Milena Potyšová
Všem oslavencům blahopřejeme!!!

Městská část Praha-Klánovice
děkuje panu Ing. Voráčkovi – Nadaci
pro obnovu a rozvoj Michala Voráčka za jeho podporu Svazu tělesně postižených a seniorů při jejich každoročním adventním setkání, které proběhlo 8. 12. 2012
v Besedě. Městská část zároveň
děkuje za organizaci tohoto již tradičního setkání paní Věře Houžvičkové, které ve spolupráci se svými
kolegyněmi připravila pro své sousedy předvánoční odpoledne s bohatým programem. Omlouvá se,
že pozvánka na tuto akci nebyla
otištěna v minulém Zpravodaji.
placená inzerce

DÍME VŠE KOLEM DOMU
PROVÁZATEPLOVÁNÍ
FASÁD, PŮD
AUSTRALSKÉ KVĚTOVÉ ESENCE
Osobní konzultace a příprava esence na míru
POMOC z čisté přírody –stresy, strachy, problémy ve škole...
Martina Smíšková, Šestajovice, tel. 723 558 210
nebo nakupujte již připravené esence: www.life-direction.cz

PLOTY
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

mob. 603 505 987, stavebni-firma@seznam.cz
MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ
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Můžete se těšit
KC Nová Beseda vás zve do kina.
Ve čtvrtek 7. 2. v 19:30 bude promítán Atlas mraků.
Sedm Psychopatů bude promítáno
v pondělí 11. 2. od 19:30.
23. dobrodružství nejslavnějšího
agenta s povolením zabíjet, tedy zatím poslední bondovka Skyfall s Danielem Craigem v hlavní roli bude promítána ve čtvrtek 14. 2. v 19:30.
M začíná být pronásledována svou minulostí a Bond ji ukrývá před nepřáteli ve starém skotském sídle. Ve vzduchu je cítit velké nebezpečí… Zabrání agent 007 národní katastrofě?
Pozornost si zaslouží také film
Nespoutaný Django režiséra Quentina Tarantina, promítaný dne 25. 2.
v 19:30. Jižanské drama z období
před vypuknutím občanské války,
jehož hlavním hrdinou je otrok Django, který má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu ovšem povede
dopadnout vraždící bratry Brittlovy.
V hlavních rolích L. DiCaprio,
K. Washington nebo S. L. Jackson.
Ve čtvrtek 28. 2. v 19:30 se můžete přijít podívat na klasiku v podobě filmu Anna Karenina. Jedná se
o nadčasový příběh lásky v carském
Rusku 19. století. V hlavní roli
K. Knightley.
V neděli 10. 2. v 16:00 se přijďte
do KCNB podívat na divadelní představení Zimní příhody včelích medvídků, určené především pro děti.
Ve středu 13. 2. v 19:30 si nenechte ujít Klánovické křeslo pro
hosta. Terezy Kostkové se bude ptát
Irena Budweiserová. Vstupné: 1.-4.
řada 220,- Kč / 5.-10. řada 190,- Kč.
Dne 27. 2. se od 9:00 do 9:45
nebo od 9:45 do 10:30 uskuteční Den
otevřených dveří v Mateřské školce Klánovice, ulice V žáčku 219.
Pavla Fischerová
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Nová, digitální éra klánovického kina
Digitalizace kina otevírá širší možnosti i pro filmové projekce. Dvakrát
v měsíci se v neděli odpoledne promítají pohádky pro děti, čtvrtky budou určeny pro „komerční“ filmy, každé druhé
pondělí se bude hrát film „alternativní“.
Záměrem provozovatelů je promítat
alespoň jeden původní český film každý měsíc. Zeptali jsme se i na cenu vstupenek – distributor stanoví minimální
cenu, podle níž se mu musí odvést 50%
z částky za skutečně prodané lístky.
Dále ovšem musí provozovatel uhradit
DPH a zaplatit obsluhu. Pokud by se filmy promítaly hned ve svém premiérovém týdnu, stál by lístek více než
100 Kč. V dalších týdnech se daří držet
cenu vstupenek pod touto hranicí.

Digitální technologie navíc umožňuje přenášet sportovní podniky nebo
divadelní představení ze světových
scén – i s tím se v Besedě do budoucna počítá.
Mgr. Gabriela Šmerdová jménem
Obecně prospěšné společnosti
Nadosah děkuje zastupitelům MČ Klánovice za to, že podpořili digitalizaci kina
a z obecního rozpočtu uhradili převážnou část nákladů. Zároveň zve do
Nové Besedy všechny diváky - moderní technologie umožňuje nabídnout k výběru širší spektrum pořadů.
Popřejme tedy společnosti Nadosah
– a tím i nám všem obyvatelům Klánovic - ať se jí daří připravovat v Besedě
zajímavé pořady nejrůznějších žánrů.

Rekonstrukce v Besedě pohledem technika
V posledních několika letech prošlo
klánovické kino, jehož sál v původní podobě pocházel již z období první republiky, několika etapami rekonstrukcí.
Nejen o nich jsme si povídali se stavebním technikem ÚMČ Klánovice,
Ing. Antonínem Rezkem.
Z hlediska stavebního nejrozsáhlejší
akcí byla rekonstrukce střechy, vzduchotechniky, vytápění a elektroinstalací,
která proběhla před téměř dvěma lety.
Druhým významným stavebním zásahem byla rekonstrukce kanalizace ve
dvoře objektu. Zatím poslední – a rovněž nemalou – investici představuje digitalizace kina, která byla dokončena
počátkem letošního roku.
Při ní již nešlo o zásadní zásahy do
stavebních dispozic objektu, ale především do jeho vybavení. Jedna ze dvou
promítaček 35 mm filmu byla nahrazena digitálním projektorem. Toto zařízení splňuje tzv. DCI standard, tzn. že
umožňuje plně digitalizovanou komerční projekci filmů. Druhá původní
promítačka zůstala na svém místě,
takže v našem kině lze stále promítat

i klasické filmy (asi nejčastěji dokumenty). Nové zařízení má i dokonalejší
zvukový záznam – celkem devět kanálů – v sále proto přibyly další tři reproduktory. V rámci této investice bylo
do kina rovněž zakoupeno nové promítací plátno. Nová technologie je zabezpečená proti pořizování nelegálních kopií a systém kódování umožňuje mj.
nastavit třeba i to, kolikrát má být film
hrán. Přitom obsluha oproti dřívějšku
nevyžaduje proškoleného promítače,
mnohé servisní zásahy lze dělat na
dálku. Systém lze dokoupením některých prvků upravit i k promítání 3D
filmů, pro jejichž sledování se používají
speciální brýle – budoucnost ukáže,
jestli se klánovické kino bude ubírat
i touto cestou.
Jak říká ing. Rezek, v budově proběhly téměř všechny zásadní technické
rekonstrukce, takže by do budoucna už
měla stačit jen běžná údržba. Jedinou
větší stavební akci, kterou by ještě bylo
třeba provést, představuje nová fasáda
se zateplením objektu.
Tomáš Ruda

placená inzerce

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
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1. Hledám spolehlivou paní na úklid
v Klánovicích, 1x týdně.
Tel. číslo 725 683 116
2. Hledám pro dceru (5 let) individuální
vyúku na ﬂétnu.
Prosím volejte na tel. 725 683 116
JV Pokládka zámkové dlažby a jiné zednické

práce, údržba zahrad, kácení stromů,
veškeré vyklízecí práce, odhrnování sněhu,
správa a údržba i úklid panelového domu.
Tel. 776 015 558; 773 615 551

kreativní svět

PRODEJNA VÝTVARNÝCH POTŘEB

ÚNOR 2013
vždy v 14.30
a 19.30
ne 3. února
ne 10. února
so 16. února
ne 24. února

POLÍVKA NA VÍNĚ
TALKSHOW BOLKA POLÍVKY
ve spolupráci s televizí Prima
Přijďte se podívat na natáčení nového zábavného pořadu Bolka Polívky. Čeká vás talkshow se zajímavými osobnostmi české společnosti. Mezi hosty můžete vidět: Vojtu Dyka,
Miroslava Etzlera, Veroniku Freimanovou, Danu Batulkovou, Fanánka Lou Hagena, Janu
Paulovou, Alice Bendová, Martina Dejdara, Vandu Hybnerovou, a další. Vstupenka: 350

čt 7. 2.
v 19.30

ŽENA VLČÍ MÁK
DIVADLO
autor: Noelle Chatelet, režie a překlad: Jaromír Janeček, hraje: Hana Maciuchová
Hra je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se většina jejich vrstevnic už
dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané, citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži
ještě o deset let staršímu, než je ona sama. Toto monodrama se vysmívá dnešnímu kultu
mládí a povrchní krásy, kdy stáří a zkušenost jsou často brané jenom jako handicap ...
I "starý" člověk ještě žije a možná vás překvapí jak! Vstupenka: 350

pá 8. 2.
v 19.30

FRUFRU
KONCERT
"Neokoukaná" hudba FruFru se vyznačuje originálními texty a putováním napříč žánry.
FruFru vznikli v roce 2000 jako příležitostné seskupení k improvizacím na vernisážích.
V prosinci 2005 kapela vydala své druhé album Nevěř tichu, za které byla nominována
na žánrovou cenu akademie populární hudby Anděl. www.frufru.cz/cs vstupenka: 100

čt 14. 2.
v 19.30

SOUKROMÝ SKANDÁL
Komedie o lásce v době finanční krize.
autor a režie: Patrik Hartl, hrají: Kryštov Hádek, Eva Holubová, Maroš Kramár/Jaromír
Dulava, Kristýna Fuitová Nováková, Alexander Hemala. Už jste někdy přemýšleli o tom, co
byste na sebe prozradili v záchvatu poruchy sebeovládání? Kdybyste najednou byli k sobě
i k ostatním naprosto upřímní? Jak by vypadala vaše chvilka pravdy? Vstupenka: 360

pá 15. 2.
v 19.30

SUPPORT LESBIENS - komorní tour k 20tiletému výročí
KONCERT
Support Lesbiens završí letošní 20. výročí existence na prknech českých divadel. Poprvé
budou hrát před sedícím publikem a jejich známé skladby dostanou komornější ráz. Exkluzivním hostem celého turné bude zpěvačka Tonya Graves. Vstupenka: 390

po 25. 2.
v 19.30

COLUMBO – Vražda na recept
autor: W. Link, R. Levinson, režie: Roman Štolpa, hrají: Josef Laufer J. Dulava, K. Macháčková, D. Morávková / H. Sršňová, M. Maděrič / T. Turek, P. Doležalová / E. Kodešová,
J. Sedláčková / M. Nohýnková
Vstupenka 350

čt 28. 2.
v 19.30

KAREL PLÍHAL: Vzduchoprázdniny
KONCERT
Jemná a hravá poetika, komorní atmosféra. Inteligentně humorné, často vyzrále sebeironické texty nebo krátké veršovánky uvozující či doplňující jednotlivé písničky. A především:
famózní kytarové umění. Valčíky, blues, latinskoamerické rytmy, swing i typické náladovky,
hrané nezaměnitelnými zvětšenými a zmenšenými durovými akordy – to vše zvládá Karel
Plíhal s lehkostí a bravurou. Koncert s názvem Vzduchoprázdniny obsahuje všech 20 písniček z nového CD. Pořad není vhodný pro děti do 12ti let. Vstupenka: 290

bohatý výběr materiálů k tvoření pro děti i dospělé

od února opět výtvarné kurzy podrobnosti na
www.mujsikula.cz, fb: Romantika-kreativní svět
Romantika - kreativní svět, Oplanská 2614, vedle Penny

Vstupenky zakoupíte v pokladně Divadla-U22, k Sokolovně 201, Praha 22,
která je otevřena Po-St-Čt 15.00 – 19.30 hod, nebo na TICKETPORTAL –
internetový prodej vstupenek. Rezervace a informace o představeních vám
rádi poskytneme v pokladně divadla, nebo na tel. 725 936 914, 222 767 900,
e-mail: vstupenky@bolek.cz, web.: www.divadlobolkapolivkyu22.cz

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

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

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

Klánovický zpravodaj
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KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921

Hledám pro OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO
MONTESSORI CENTRA v Klánovicích obdobně naladěné lidi.
Ráda bych vytvořila otevřený prostor pro setkávání dětí a rodičů.
Romča 724 124 506

Zednické, obkladačské a malířské
práce a drobná údržba
v domě i okolo domu.
Jiří Petráček
e-mail: jiripetracek.jp63@gmail.com
tel.: 608 424 222

Pronajmu v Klánovicích byt 3+1.
150 m2, 2x terasa, šatna,
úložné prostor y, popř. garáž ,
parkovací místo volné od dubna 2013.

STAVEBNÍ PRÁCE
Nájem 16.000,-Kčtel. 602 200 533

nabízí

Rádi Vás přivítáme v naší
prodejně chovatelských potřeb
V pátém 502, Klánovice
která je otevřena již 2 rokem.
Na malé ploše – velký sor3ment
za skvělé ceny.
Otevírací doba:
Po – Pá 16 – 19h
So
9 – 12h
Tel: 606 489 717, 721 763 987

ESTAV CB, s.r.o. – menší jihočeská stavební ﬁrma s dlouhou tradicí a zázemím v Praze. Provádíme stavby hrubé
i na klíč, střechy a pergoly včetně stavebních zahradních úprav, půdní vestavby, rekonstrukce a přestavby
objektů, izolace vlhkého zdiva chemickou injektáží, zateplení objektů,
projekční práce a inženýring. Nabízíme dobrou cenu, rychlost a kvalitu.
Reference doložíme.
Volejte 606 63 72 63 nebo pište
harazimk@seznam.cz
www.estav-cb.cz

Klánovický zpravodaj
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Detailněji k problematice konfliktu zájmů jako
důvodu pro odvolání z funkce zástupkyně starosty
Již v březnu 2012 jsem vyzval
k odstoupení tehdejší I. zástupkyni starosty paní Mar3novou
z důvodu opakovaného střetu
zájmů. Výzvu jsem předložil
na zastupitelstvu 21. března 2012
a stala se oﬁciální součás4 zápisu ze ZMČ.
Ing. Mar3nová se dopus3la
střetu zájmů opakovaně v období od září 2011, a to využíváním
svého postavení a pravomocí
zástupkyně starosty pro oblast
kultury ve prospěch NADOSAH,
o.p.s., kde souběžně s veřejnou
funkcí působí od 29. srpna 2011
jako předseda dozorčí rady. Problémem bylo především průběžné
jednání na obou stranách obchodního vztahu mezi MČ (jako
místostarosta s kompetencí v oblas3 kultury) a NADOSAH (jako
předseda dozorčí rady), a to bez
vědomí zastupitelstva i RMČ.
Tím, že o svém poměru k projednávaným věcem neinformovala předem, ani při jednáních
ZMČ a RMČ, porušila zákon.
Zadruhé, což je ještě smutnější, se
mohli jednotliví zastupitelé, členové výběrových komisí a pracovníci úřadu cí3t jejím jednáním
podvedeni.
Utajovaný střet zájmů je možné dokladovat nejen na základě
zkušeností členů zastupitelstva
či pracovníků úřadu z jednání
o záležitostech týkajících se
NADOSAH i KC Beseda, ale rovněž
přímo v zápisech z Rady MČ i Zastupitelstva MČ (k dispozici na
www.praha-klanovice.cz). Jen na
úrovni zastupitelstva prokazatel-

ně neoznámila předem svůj vztah
k následujícím projednávaným
věcem (někde byla dokonce
i předkladatelem):
• Smlouva
o
spolupráci
s Nadosah o.p.s. dne 1. 12. 2011
resp. 14. 12. 2011;
• KC Beseda – oprava střechy
a vzduchotechniky dne 14. 12.
2011;
• Oprava KC Beseda dne 25. 1.
2012;
• 2 x Hlasování PRO - 21. 3. 2012
ve věci poskytnu4 grantu pro
Nadosah o.p.s. a poskytnu4 dotace na provoz KC Beseda.
Podrobnos3 jsou uvedeny na
webu MČ ve zprávě z Kontrolního výboru ZMČ.
V březnu 2012 paní Mar3nová
přislíbila, že zváží rezignaci na
funkci předsedy dozorčí rady
NADOSAH. Místo toho si nechala vypracovat právní stanovisko
z legisla3vního odboru magistrátu, kterým se nyní zaš3ťuje.
Jejich právní výklad přichází
s ideou tzv. exkulpace (vyně4)
ze závazných povinnos4 člena
zastupitelstva – veřejného funkcionáře podávat oznámení podle
zákona o střetu zájmů (Zák.č.
159/2006 Sb., § 2 a§ 8) s poukazem
na to, že se jedná o neziskovou organizaci. Exkulpace ze zákona u neziskovek je zjevný nesmysl. Zákon, dle mého občanského postoje, musí pla3t pro všechny občany i právní formy subjektů.
Obrá3l jsem se proto na právní poradnu projektu Vzdělaný
zastupitel (projekt ﬁnancován ze
zdrojů EU zaš4těný Svazem měst

a obcí). Z jejich právního stanoviska jasně vyplývá, že v případě
Ing. Mar3nové k porušení zákona došlo. Dle tohoto stanoviska
měla to3ž povinnost podávat
oznámení podle § 8 Zákona
o střetu zájmů při projednávání
jednotlivých věcí. Toto stanovisko dále říká:
„Z uvedeného vyplývá, že může
(pozn: veřejný funkcionář =
Ing. Mar#nová) v této věci podávat návrhy, nemusí se zdržet
hlasování, avšak je povinen tento svůj poměr k projednávané
věci vždy oznámit. Této povinnos# se nemůže zprost odkazem
na to, že se jedná o neziskovou organizaci a že v této organizaci nepobírá žádný příjem. Podstatné je,
že má k projednávané věci osobní vztah a existuje zde pouhý
předpoklad, že by mu mohla
vzniknout újma nebo výhoda.“
Z pohledu občana je myslím
všem jasné, že když někdo sedí
na dvou židlích, tak to musí
partnerům vždy sdělit, jinak riskuje, že ztra1 důvěryhodnost.
Ing. Mar3nová by se měla přestat
schovávat za právníky a za své jednání se zastupitelům omluvit.
Bohužel i klánovické „nové“ tváře, horující pro3 dinosaurům
a nešvarům poli3ky, nejsou odolné vůči různým svodům či dokazování si vlastní důležitos3.
Možná nejde o nic fatálního.
Jde „jen“ o ztrátu důvěry.
Odvolání z funkce pak dr0vou
většinou 9 hlasů ze 13 zastupitelé
podpořili. Není divu.
Petr Kubíček, zastupitel
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ODS nebyl na základě rozhodnutí Redakční rady otištěn článek
v příslušné rubrice Hyde park s otázkou: Co se Vám v minulém
roce podařilo? Ve snaze informovat klánovické občany o své
činnosti využíváme prostor inzerce.
V našem volebním programu jsme se zavázali:
Vylepšit stav Klánovického nádraží – zahájení výstavby nového podchodu očekáváme v letošním roce. Zlepšit dopravní obslužnost a stav
komunikací – nová linka MHD funguje, rozšiřujeme zastávky. Opravy
komunikací pokračují, byť nejsme zcela spokojeni s tempem výstavby.
Zlepšit stav veřejné zeleně – havarijní stav stromořadí byl z větší části
napraven. Regulovat výstavbu v Klánovicích – připomínkujeme nový
územní plán Prahy. Trváme na tom, aby nová hromadná výstavba byla
časově provázána na výstavbu odpovídající infrastruktury. Zlepšit sociální služby – jednáme o vzniku domu seniorů s ambulantní péčí se
soukromými subjekty. Podpořit školství a sport – dochází k dokončení
stavby ZŠ, získali jsme grant na opravu tělocvičny. Zefektivnit chod
Úřadu MČ – provedli jsem řadu změn s cílem zpříjemnit Vám vyřízení
Vašich úředních záležitostí. Ve správě a údržbě majetku jsme se zasadili o efektivnější využívání majetku a zvýšení příjmů z vedlejší hosp.
činnosti. Podpořit společenský život v Klánovicích – podpořili jsem vydání knihy Klánovice v pohlednicích. Zvýšit bezpečnost v Klánovicích
– rozvíjíme spolupráci s Policií a s hasičským sborem.
Za dosažení našich úspěchů stojí jak naše práce, tak i úsilí našich kolegů ze Zastupitelstva, ale v první řadě značná pomoc
od Vás, klánovických občanů. Velice si vážíme této pomoci a děkujeme za ní.
Na závěr chceme za dosavadní spolupráci poděkovat paní Martinové,
která byla v minulém roce odvolána zástupci TOP09, ČSSD a Stranou Zelených z pozice místostarostky naší MČ. Byla tak ukončena
velmi úspěšná spolupráce. Jak přínosné budou tyto změny pro Klánovice, necháme na posouzení Vám. ODS se nadále bude snažit plnit
své sliby a pracovat pro Vás.
ODS

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.
K zasedáním zastupitelstva v prosinci a v lednu
Coby občan zajímající se o dění v naší městské čás3 jsem se
účastnil posledních zasedání klánovického zastupitelstva. Vím,
že není v možnostech každého obyvatele Klánovic se účastnit
všech schůzí. Rád bych tedy jako přímý účastník nabídl svůj
stručný pohled na proběhlé událos3.
12. prosince zasedalo zastupitelstvo v budově radnice, kde
došlo k hek3ckému odvolání Jany Mar3nové. Schůze byla poté
přerušena a na můj návrh bylo její pokračování svoláno do sálu
Hotelové školy, jehož kapacita umožňuje širší účast veřejnos3.
Důvodem byl hlavně bod 5.3 (dle zápisu ze schůze), neboť dle
něj bylo na pořadu i odvolání dalších členů zastupitelstva a starosty MČ, a já jsem chtěl, aby tomuto důležitému rozhodování
mělo možnost přihlížet co nejvíce spoluobčanů.
18. prosince se opravdu sešlo cca 150 lidí. A ejhle: odvolání
starosty najednou nebylo na pořadu dne. Vše bylo zapřeno.
Autoři odvolání J. Mar3nové navíc nebyli schopni obhájit jediný
důvod, proč k němu došlo. Pan zastupitel Karban pak neváhal
prohlásit, že se „nenechá lynčovat spoluobčany“. Na následující
schůzi 22. ledna se pak tentýž pán nechal slyšet, že „byl napadán
polofašis3ckými skupinami“. Nechávám na zvážení, zda jsou tyto
formulace hodny zastupitele. Každý ať si udělá úsudek sám.
V obou případech jsem žádal, aby byly zmíněné citace dány
do zápisu a zveřejněny v Klánovickém zpravodaji. Jelikož mi
bylo paní tajemnící Horskou sděleno, že redakční rada toto publikování odmítla, nezbývá mi než to učinit sám. Všem navíc
doporučuji celou kauzu dále sledovat.
Richard Hladík, K Rukavičkárně 152, Klánovice
placená inzerce
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Advokátní a realitní praxe

AKRO REALITY s.r.o.®

Při exkluzivním prodeji získáte:
• Individulní přístup osobního makléře
• ZDARMA právní služby vč, depozitní úschovy
• ZDARMA ověření podpisů
• ZDARMA masivní celoplošná inzerce
• Nemovitost nabízí pouze naše realitní kancelář
Nedochází ke snížení důvěryhodnosti prodávajícího tím, že je nemovitost duplicitně nabízena a inzerována
na realitních serverech s odlišnými prodejními cenami a rozdílnými informacemi.
V případě zájmu stačí pouze SMS 604 739 750, rádi zavoláme zpět.
Jsme malá, ale spolehlivá společnost s dlouholetými zkušenostmi na realitním trhu.
Kontakty: 604 739 750, 775 139 750, 222 311 917
Email: info@akroreality.com, www.akroreality.com
Kancelář: Vítkova 13, 186 00, Praha 8, Karlín
Pro klienty kanceláře parkování zdarma ve vnitrobloku objektu
Metro: Florenc a Křižíkova, TRAM: st. Karlínské náměstí
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PROGRAM únor 2013
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice |
tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz
Tvořivé dílny
3. 2. neděle, 14:00 - 17:00
Základní seznámení s technikou plstění při výrobě šperků. Lektorka: A. Janotová

PLSTĚNÉ ŠPERKY

Přednáška
4. 2. pondělí, 10:00 - 11:30
AROMATERAPIE PRO ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
Praktické rady z aromaterapie, jak eliminovat onemocnění dýchacích cest u dětí. Přednáší: Mgr. A. Slováková
Koncert
4. 2. pondělí, 19:30
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Výstava měsíce Vernisáž se koná 5. 2. od 18:00
"Svět, jak ho vidím já". Workshop pro děti 5. 2. úterý, 16:00

BLUES JAM SESSION

MARTINA TÓTHOVÁ - Jazyk symbolů
Výstava bude doplněna těmito dětskými pracemi.

Kino
7. 2. čtvrtek, 19:30
ATLAS MRAKŮ
Filmová adaptace románu D. Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech
a na různých místech. D/USA/HK/SGP/2012/sci-fi/172min/ přístupný od 12 let / české titulky
Tvořivé dílny
10. 2. neděle, 14:00 - 16:30
VALENTÝNSKÁ SRDÍČKA /NEJEN/ PRO ZAMILOVANÉ
Buďte originální a vytvořte vlastnoručně Valentýnské srdíčko. Lektorka: Vanesa Wallet Hardi
Divadlo pro děti 10. 2. neděle, 16:00 a 11. 2. pondělí, 9:00 a 10:30
ZIMNÍ PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
A je to tady! Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu?
Kdo je to bílé strašidlo s pometlem? Čí jsou stopy ve sněhu? Podle literární předlohy J. Kahouna.
Kino
11. 2. pondělí, 19:30
SEDM PSYCHOPATŮ
Scenárista Marty se zoufale snaží dokončit svůj scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých kamarádů, kteří se příležitostně živí krádežemi psů… GB/2012/komedie, krimi/109min/ od 12 let / české titulky
Klánovické křeslo pro hosta
13. 2. středa, 19:30
Herečky a moderátorky Terezy Kostkové se bude ptát zpěvačka Irena Budweiserová.

TEREZA KOSTKOVÁ

Kino
14. 2. čtvrtek, 19:30
Daniel Craig je zpět jako Agent 007. GB/2012/akční, krimi/143min/ přístupný od 12 let / české titulky

SKYFALL

Kino
24. 2. neděle, 16:00
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Animovaná pohádková komedie s legendárním Čtyřlístkem. ČR/2012/rodinný, komedie/90min
Kino
25. 2. pondělí, 19:30
NESPOUTANÝ DJANGO
Jižanské drama kultovního režiséra Quentina Tarantina USA/2012/western, drama/165min/ od 15 let / české titulky
Kino
28. 2. čtvrtek, 19:30
ANNA KARENINA
Nadčasový příběh a síla lásky v kulisách hýřivé a nestřídmé společnosti, jakou je carské Rusko v druhé polovině
19. století. GB/F/2012/drama /130min/ přístupný od 12 let / české titulky
KURZY nejen pro kluky

KAŽDÉ PONDĚLÍ do konce prosince

MODERNÍ YOYOVÁNÍ

KURZY nejen pro kluky

KAŽDÝ ČTVRTEK do konce prosince

FOOTSACK (hakisak)

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)
nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00 So 15:00-22:00 Ne 14:00-20:00
Děkujeme Městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporukoncertů a divadelních představení pro děti i dospělé.
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