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Pálení čarodějnic bylo v Klánovicích krásným přerodem dubna v květen
Foto KZ – Michaela Purnoch
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části
Chcete mít k dispozici veškerou
dokumentaci ke své nemovitosti, která
je uložena v archivu stavebního úřadu
Praha 21? Stačí si jednoduše podat žádost.
Pracovník ověří, zda je již požadovaná
dokumentace digitalizována. V případě, že
ne, provede se digitalizace a to do třiceti
dnů od přijetí žádosti. Digitalizovaná
dokumentace se vám v elektronickém
archivu zpřístupní k nahlížení na třicet
dní. Obdržíte přístupový kód a můžete si
veškerou dostupnou dokumentaci uložit
nebo vytisknout dle vlastní potřeby.

Žádost o nahlížení najdete na ÚMČ
Praha 21 nebo na adrese: http://www.
praha21.cz/aktuality/5829-digitalizacearchivu-stavebniho-uradu
Žádost podejte osobně v archivu
MČ Praha 21 nebo ji zašlete do datové
schránky Prahy 21(bz3bbxj). Máte-li
elektronický podpis, stačí ji zaslat do el.
podatelny (posta@praha21.cz). Všechny
výše uvedené služby jsou ZDARMA.
Jana Martinová
zástupce starosty
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Karel
Horníček
pro Klánovice nejdůležitější návštěva
primátorky Adriany Krnáčové. Přeji
vám, abyste si první letní měsíc každý
po svém hezky užili.
Ferdinand Polák

Dle stanoviska zhotovitele
realizace proběhla dle stanoveného
technologického postupu. Největší
poškození se vyskytují v místech, kde
je minimální podélný a příčný spád.
Reklamace byla akceptována a postup
oprav konzultovaný s odborníky
z ČVUT. Lokální poruchy budou
opraveny vyplněním výtluků do sklonu

a aplikací infiltračního materiálu.
Rozsáhlejší poruchy recyklací zastudena
s 3 % cementu a ochranným nátěrem.
Opravy budou provedeny do 30. 6.
z důvodů jejich přípravy a za vhodných
klimatických podmínek.
Robert Zoulík
radní

ÚMČ poskytuje nejen kontejnery na
zelený odpad, ale současně je třikrát týdně
(pondělí, pátek a od 15. 5. 2017 každou
sobotu) otevřena deponie. Kontejnery se
vyvážejí 2x týdně a někdy dokonce
3x týdně. Je to komfort, který stojí peníze,
ale také čas, který potom chybí na jinou
údržbu Klánovic. V případě, že je plný
kontejner, neodkládejte zelený odpad
vedle kontejnerů. Dále vás prosíme, abyste

více využívali deponii k ukládce zeleného
odpadu či kompostovali posekanou trávu
pro vlastní využití v zahradě. Současně
žádáme klánovické občany, a především
chataře v oblasti Hornopočernicka
v blízkosti ulice V Trninách, aby neodnášeli
zelený odpad do lesa.
Ing. Marie Mikušová CSc.
radní pro životní prostředí

Výběr ze zpráv Rady MČ od 21. 4. 2017 do 12. 5. 2017
• schválila účetní závěrky MŠ PrahaKlánovice, ZŠ Praha-Klánovice a MČ
Praha-Klánovice
• schválila aktualizaci smlouvy
k zapůjčené sběrné nádobě E-boxu
s firmou ASKOL a. s.
• schválila umístění 4 stolů a 16 židlí
v rámci programu „Pražské židle
a stoly“ na náměstí H. Vilgusové
• RMČ schválila ukončení nájemní
smlouvy na Kolomaznou
pec a zveřejnění záměru
pronájmu tohoto objektu
• schválila rozpočtová opatření
• schválila uzavření darovací
smlouvy mezi MČ Praha–Klánovice
(obdarovaný)a NADOSAH o.p.s.
(dárce), kterou dárce daruje částku
30 000.Kč na spolufinancování
rekonstrukce Kulturního centra
Beseda v roce 2017
• schválila vypsání poptávky
na lakýrnické a natěračské
práce na obecní mobiliář a na
údržbu zelených ploch

• schválila vypsání VŘ na obsazení
pracovní pozice „stavební technik
ÚMČ Praha–Klánovice“
• schválila dodávku venkovních
okenních rolet do 2. p. objektu úřadu,
výměnu koberců v objektu, výběr
cenové nabídky na úklid objektu,
výmalbu objektu, elektroinstalační
práce v objektu, budově ÚMČ PrahaKlánovice (instalace domovního
telefonu, oprava a rozšíření
stávajícího alarmu, instalace
• posoudila došlé nabídky na opravu
střechy na objektu Bazar
• souhlasila se změnou
dopravního režimu v ulicích
Aranžerská a Medinská
• souhlasila s vypsáním poptávky
na dodavatele stavby – oprava
objektu Slavětínská 173,
Klánovice (zadní trakt)
• schválila uzavření smlouvy
o umístění inženýrských sítí
a vybudování komunikací mezi
MČ Praha–Klánovice a společností
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Cinderella a.s.
• schválila uzavření smlouvy na
dodávku a montáž dubových zábran
kolem stromů a přejezdových
zábran na parkovací plochy
• schválila uzavření smlouvy na
provedení inženýrské činnosti
• Technický dozor stavebníka
a koordinátora BOZP na staveništi
na akci „Přístavba MŠ Klánovice“
• schválila objednávku služeb -

výkon autorského dozoru na akci
„Přístavba MŠ Klánovice“
• schválila rozšíření provozní doby
Deponie Smidarská o každou
lichou sobotu v době od 9.00
do 12.00 hodin.
• schválila vypsání výběrového řízení
na stavební práce v rámci akce
„Klánovice - navýšení kapacity ZŠ“
Zpracovala Ivana
Horská, tajemnice ÚMČ

Otázky a odpovědi
V prostoru bývalé samoobsluhy Bazar začaly stavební práce. Co by v tomto
prostoru mělo být umístěno a kdo je jeho nájemcem?
Nájemcem je společnost Klánovické lahůdky s.r.o., která zde bude provozovat
obchod s lahůdkami a bistro s denním provozem. Nyní probíhá – z velké části
v režii a na náklady nájemce – rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. Městská
část realizuje opravu střechy a spolupracuje s nájemcem na řešení odvlhčení stěn
a podlah. Zahájení provozu se plánuje na letošní podzim, nájemní smlouva je
uzavřena na deset let.
Ferdinand Polák
Klánovice čeká další ročník Sochání pro Hedviku. Počítá se s umístěním těchto
soch do veřejného prostoru a na kterých místech, nebo jen s výměnou za některé
ze stávajících soch? V kterých místech by měla vzniknout postupně sochařská
galerie a jak velkou finanční zátěž představuje pro MÚ udržování dřevěných soch?
Předně musím vyjádřit politování nad tím, že již v druhém čísle za sebou
musíme v Otázkách a odpovědích uvádět na pravou míru nepravdy uveřejněné
v předchozích číslech. A přitom by stačilo dát prostor všem zainteresovaným
stranám nebo se alespoň pokusit získat informace. Pak by nemohl např. pan Palata
uveřejnit o Sochání to, co napsal ve svém posledním slovu šéfredaktora. V loňském
roce, přesněji 5. 4. 2016, byla mezi naší MČ a organizátorem Sochání pro Hedviku
Klánovickým fórem opět podepsána Smlouva o spolupráci, tentokrát však na
celé tři roky. Nedílnou součástí smlouvy je plánek, v němž jsou vyznačeny pozice
stávajících i nově vzniklých soch. Smlouva je uveřejněna na webu MČ, zájemci se
mohou podívat, kam budou postupně sochy instalovány. Znění smlouvy i návrh
rozmístění je výsledkem spolupráce MČ a KF v rámci pracovní skupiny, která
k tomuto účelu vznikla. Pokud nebyly některé sochy (např. z minulého ročníku)
instalovány, případně byly některé odstraněny, opět k tomu došlo po vzájemné
dohodě nebo na základě rozhodnutí pořadatele, který sám nebyl spokojen s kvalitou
díla. Letošní sochy, pakliže budou Klánovickým fórem shledány kvalitními, budou
instalovány na stanovená místa.
A pokud se jedná o údržbu soch – úřad ani tak netrápí finanční zátěž, ta byla
ostatně doposud vlastně zanedbatelná. Je to spíš o nedostatku „rukou“, které by se
mohly o sochy postarat. V tomto směru zůstává zatím MČ sochám trochu dlužna,
ale věřím, že způsob najdeme.
Klára Svobodová
Poznámka šéfredaktora: Pohled Paní Svobodové o „nepravdách“ nesdílím. Komentář
byl výzvou, aby projekt sochání pokračoval, včetně rozšiřování veřejného prostoru, kde
sochy budou. Jsem rád, že o budoucnost sochání netřeba mít, doufejme, obavy. L. P.
Lesní cesta navazující na ulici Nové Dvory v Klánovicích byla poničena po těžbě
dřeva. Plánují Lesy ČR, s. p. opravu této lesní cesty? Jaký je obecně termín na
opravu lesních cest po těžbě?
Zmíněnou cestu poškodil podnik Lesy hlavního města Prahy, svou těžební
činností. Jinak cesty opravujeme. Bohužel tuto cestu nemůžeme opravit, protože
není ve vlastnictví LČR.
Josef Sedláček, Lesy České republiky
Otázky i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky zasílejte
prosím na: kzsefredaktor@seznam.cz.

Slovo šéfredaktora
Svět kolem nás
Možná, stejně jako já, si budete
po přečtení tématu tohoto čísla
Klánovického zpravodaje klást
otázku, proč se vlastně zajímáme
o to, že sousední městská část
vypouští do Klánovického lesa,
a to dokonce přímo do přírodní
rezervace, nečištěné, pouze
dešťovou vodou naředěné fekálie.
Vlastně by nás Klánovičáky
nemuselo toto zajímat. Jenže to, co
se v podstatě při každém větším
dešti v lese mezi Újezdem nad Lesy
a Klánovicemi děje, je skutečně
něco těžko akceptovatelného. Navíc,
když je to výsledek obrovských
a nedávných investic.
Výsledkem není jen okolí jednoho
lesního potoka, které připomíná
nespláchnutý záchod, ale zamořování
lesa splašky. Pokračováním toho je
třeba fakt, že se v krásném, opět za
drahé peníze zrekonstruovaném
Počernickém rybníce, nedá koupat.
Proč? No právě proto, že se tam
podobnými způsoby dostává příliš
mnoho nečistot, řekněme rovnou
fekálií. Na konci je pak o dalších
patnáct kilometrů dál říčka Rokytka,
k jejímuž povodí patříme, která se
stává před svým ústím do Vltavy
místo původní krásné řeky stokou
téměř bez života.
Hlavní důvod je ten, že si příliš
mnoho lidí řeklo, že je nezajímá, co
do Rokytky přitéká. Většině totiž
stačí, že oni sami jsou připojeni
na veřejnou kanalizaci a čističku,
nechávají si vyvážet jímku, nemluvě
o těch, kteří to stále ještě obcházejí.
Mimochodem, to, jak přesně je
to v Klánovicích, není v podstatě
možné zjistit. To samo o sobě je
důvodem k zamyšlení a k tomu, aby
se tématem Klánovický zpravodaj
zabýval v některém z dalších čísel.
Žijeme doslova obklopeni
přírodními rezervacemi. Znečištěné
potoky, které těmito přírodními
rezervacemi protékají, patří do jiné
doby a do jiného než demokratického
režimu. Patří do totality, doby, v níž
bylo každému všechno jedno.
Luboš Palata
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Téma čísla: Zákeřné přepady v Klánovickém lese
Krásná mladá jarní zeleň nedává vůbec tušit o nebezpečí skrývajícím se mezi stromy. Svěží vůně lesa po dešti je vytěsněna
nepříjemným těžkým, nasládlým pachem. Stoje v bahně, kde ještě před hodinou bylo jezero fekálií, se nemohu ubránit
otázce, jestli kanalizace v Újezdu n. Lesy není tak trochu Potěmkinovou vesnicí.
Radomír Kůla
Tma, vlhko, špatně dýchatelný
vzduch, připadám si jako starozákonní
Jonáš v břiše velryby. Spíše jsem ale
novozákonní nevěřící Tomáš, jenž si
potřeboval sáhnout do Kristových ran,
aby uvěřil. Více se posunuji, než jdu,
v mírném předklonu velkou, kluzkou
odpadní trubkou o průměru 160 cm,
cílem je OK č. 2. Nejedná se o žádné
letadlo s českým mezinárodním znakem
OK, dálkami vonícím. Zůstaneme
na zemi a na vůně zapomeňme. Jde
o mnohem přízemnější, obrazně
i skutečně značně páchnoucí záležitost
nazývanou „odlehčovací komora“. Číslo 2
proto, že v Újezdu n. L. jsou celkem
tři tato zařízení, přičemž OK č. 1 a č. 2
si odlehčují přímo do lesní rezervace
Klánovický les, do starých melioračních
struh, původně určených k odvodňování
lesa. Na stěnách těchto struh, do nichž
si odlehčovací komory ulevují, jsou
toaletní papíry zachycené až do výšky
110 cm, jasně tímto vyznačují výšku
hladiny přívalu splašků. Kdo nevěří,
ať tam běží. Asi po padesáti metrech
posunování jsem konečně na místě.
Nevěřícně zírám na česlo – mříž, jež
mě odděluje od žlabu, v němž se líně
valí šedožluté splašky, přitékají do něj

Vyústění kanalizace do Klánovického lesa
Foto KZ – Radomír Kůla
trubkou, průměru asi 50 cm, vytékají
do potrubí citelně menšího průměru,
asi 30 cm, opatřeným ještě nerezovým
stavidlem, jímž se odtok může zcela
zastavit, a všechny fekálie se pak hrnou
přepadem ze žlabu přímo do lesa.
Všechno vidím na vlastní oči, pochyby
jsou pryč, uvěřil jsem.
Jedná se o promyšlené řešení. Přítok
do zmíněného žlabu – přepadu je značně
větší než odtok, a tak i když se nezavře
ono nerezové stavidlo, odtok ze žlabu je
menším průměrem potrubí automaticky

omezen a fekálie vesele odtékají přepadem
do velkých trubek vyúsťujících do
odvodňovacích příkopů v lese. Dno a stěny
strouhy u vyústění odpadních trubek
jsou pár metrů tvořeny tzv. kyklopským
zdivem, protože splaškový příval by
břeh strouhy rychle podemlel, dále již
pokračuje původní meliorační rýha,
ale plní opačnou funkci, neodvodňuje,
ale naopak slouží k volnému vsakování
splašků, a tedy kontaminování lesní
rezervace chemikáliemi z domácností.

splašky nestačily poměrně úzkou trubkou
pod silnicí, do níž je strouha svedena,
odtékat. Ona trubka je totiž určena
pro původní odvodnění lesa, na což
bohatě stačila. Za silnicí strouha lesem
pokračuje do Čaňkovské ulice, zde se
směs fekálií a dešťovky volně rozlévá
do zahrad a vsakuje se v širokém okolí.
Co se nevsákne, pokračuje strouhou až
k trati, kde dvěma mohutnými trubkami
protéká pod železnicí do Klánovického
lesa. Povodňová vlna splašků po sobě

zanechává zákeřnou chemickou stopu,
podle informace důvěryhodného
zdroje se tak má dít 10–15krát ročně.
Jak jsem se sám přesvědčil, nejedná
se o žádný přehnaný údaj. Odporně
páchnoucí fekálie nepředstavují pouze
hygienický problém, ale mimo jiné
lesní půdu zamořují dusíkem a tzv.
endogenními látkami (např. antikoncepce
aj.) způsobujícími vnitřní změny
v organismech zvířat, např. záporně
ovlivňují schopnost rozmnožování ryb.

do lesní rezervace je efektivně řízen
tak, aby nedošlo k překročení kapacity
újezdské čističky, jež zvládá pouze
běžný provoz, protože nemá žádnou
záchytnou nádrž pro případ přívalových
dešťů, jak je tomu např. v Klánovicích.
Na úkor životního prostředí Újezd nad
Lesy dlouhé roky při každém větším
dešti bezohledně vypouští nevyčištěné

splašky do přírody. Copak říká zákon č.
274/2001 Sb. (vodní zákon)? V paragrafu
12 jasně stojí, cituji: „Kanalizace musí
být navrženy a provedeny tak, aby
negativně neovlivnily životní prostředí,
aby byla zabezpečena dostatečná
kapacita pro odvádění a čištění
odpadních vod z odkanalizovávaného
území …“. Co dodat.

Jak to vypadá po dešti?
V pátek 12.května 2017 byla večer krásná
bouřka, s prudším, asi půlhodinovým
deštěm, podle mého názoru se nejednalo
o žádný přívalový déšť. V sobotu jsem se
tam nedostal, ale v neděli 14. května 2017
dopoledne už jsem stál u výtoku z OK č. 1.
Dláždění bylo přívalem splašků z páteční
večerní bouřky dokonale „umyté“. Téhož
dne, v neděli odpoledne, se spustil
přívalový déšť a proudem z OK č.2 v lese
před silnicí spojující Újezd s Klánovicemi
vzniklo páchnoucí šedožluté jezero,

Zákon mluví jasně
Odlehčovací komora č. 3 se
nachází asi 300 m před čističkou,
splašky z ní vytékají do potoka, do
něhož o kus dál vytéká vyčištěná
voda z újezdské čističky. Průtok ve
všech třech odlehčovacích komorách
je sledován čidly a nepřetržitě
vyhodnocován počítačem, zkrátka
celý proces vypouštění fekálií přímo
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Újezdský úřad nevidí problém
Několik otázek jsme položili Ing.
Janě Grulovičové, pověřené vedením
odboru životního prostředí a dopravy
úřadu MČ Praha 21 v Újezdě nad Lesy.
Vidíte nějaký problém v tom, že
odlehčovací komory kanalizace
ústí do přírodní rezervace
Klánovického lesa?
Co se týče provozu vodního díla,
tak ho má na starosti společnost
PVK. Vodní dílo bylo řádně
zkolaudováno, stavebně povoleno,
takže… Tenkrát, když se dílo stavělo,
všechny dotčené orgány, organizace,
spolky si nestěžovaly, neviděly
žádný problém. Všechno proběhlo
v souladu se zákonem.
Takže se domníváte, že dnes,
když prší a je možné v lese vidět téci
splašky i s toaletním papírem i ve
výšce jednoho metru, že se nejedná
o žádný problém?
Před rekonstrukcí této kanalizace
tyto všechny věci šly do spodních vod,
nikdo to neviděl a byla to daleko větší
katastrofa než teď, když to teče na
povrchu, a to jen v období, kdy je to
silně zředěno. Předtím to tam teklo
rovnou do spodních vod, protože před
rekonstrukcí nebyly všechny trubky
v pořádku. Je to o tom, že všechno,
co přepadá, dnes lidé vidí, tenkrát to
bylo vespod. Ale co dnes přepadá, má
charakter dešťových vod.
Takže v tom problém nevidíte?
Jednalo se o rekonstrukci.
V současné době se tedy nad tím
nikdo z vás nepozastavuje a nevíte
o tom, že by někdo měl potřebu to
nějakým způsobem vylepšit, změnit?
K tomu se nemohu vyjádřit.
Nevíte o tom?
Nemohu se k tomu vyjádřit.
A vy jako osoba pověřená vedením
odboru životního prostředí nebudete
iniciovat, aby se s tím něco udělalo?
Jsou to dešťové odlehčovací
komory, to znamená, že se
odlehčují dešťové vody.
Co tam tedy dělá ten toaletní papír?
Ta voda teče z dešťového
odlehčovače, to znamená, že má
charakter dešťových vod. Je to
jednotná kanalizace a to, co přepadá
z dešťové odlehčovací komory,
je dešťová voda.
To znamená, že odpad
z domů tam nejde?
Jde, ale jen v období silných dešťů.
Dřív to tam teklo všechno, rovnou. Ten
ekologický dopad byl daleko horší, ale
nikdo ho neviděl.
Dobře, ale teď jsme v 21. století…
Ta stavba probíhala formou

Tři fotograﬁe z vyústění kanalizace do Klánovického lesa nepotřebují komentáře.
Foto KZ - Radomír Kůla
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rekonstrukce, dešťové odlehčovače
byly v těch samých místech, ve
kterých jsou dnes, nedošlo tam
k žádnému posunu.
Ty výustě z těch komor jsou velké,
může tam kdokoli vlézt…
Nesmí se vstupovat do
kanalizačních objektů.

Proč tam není jediný nápis se
zákazem vstupu?
Protože i kdyby tam byl, tak tam
během týdne nebude, protože ho někdo
ukradne, nejspíš. Ale samozřejmě do
kanalizačních zařízení se nesmí vstupovat.
Je to životu nebezpečné, i obsluha, která
tam má možnost vstupovat, se musí řídit

bezpečnostními předpisy.
Ale děti tam mají volný přístup.
Nemyslíte si, že by se to mělo
nějak zabezpečit?
Obraťte se na provozovatele, jestli
nemají potřebu to osadit. Protože
provozovatel to vodní dílo provozuje.
Zorka Starčevičová

Stanovisko okrašlovacího spolku Újezd nad Lesy
S dotazy jsme se obrátili
i na Ing. Michaela Hartmana,
předsedu Újezdský STROM
Spolku pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování
Městské části Praha 21, o.s.
Vidíte nějaký problém, že odlehčovací
komory kanalizačního potrubí ústí do
přírodní rezervace v Klánovickém lese?
Problém vidíme velký. Rekonstrukce
újezdské kanalizace po roce 2000
měla ekologickou zátěž vzniklou
v minulosti nevhodným řešením
splaškových vod ze sídliště Rohožník
odstranit. Měla se vytvořit oddělená
kanalizace na dešťovou a splaškovou
vodu bez výtoku splašků do lesa. V té

době již Praha takováto doporučení
schválena měla.
Máte nějaké povědomí, kolik toho
objemově do lesa přepadá?
Kolik tun fosfátů a jiné chemie
do rezervace by bylo v pořádku?
Já myslím, že žádné. Viděl jsem
posudek vycházející z typických
srážek pro danou lokalitu a stavu
potrubí. Objem byl v řádu tisíců metrů
krychlových. Podle měření provozovatele
z roku 2010 došlo k přepadu do
rezervace sedmnáctkrát, nejdelší
trval dvě hodiny.
Na úřadu jsme byli informováni, že
tato problematika byla již několikrát

prošetřována a vždy se došlo ke
stejnému závěru, že je vše v pořádku.
Víte o tom něco?
Spolek Újezdský STROM inicioval snahu
o řešení v rámci místní Komise životního
prostředí. Hledali jsme i cesty ke zmírnění
dopadů. Jednou bylo usnesení o změně
projektu Hodkovské na oddělenou
likvidaci dešťové vody. Chtěli jsme také,
aby bylo pravidelně pomocí místního
šetření a analýzy vzorků zjišťováno, zda
nedochází ke vzniku rizik pro životní
prostředí a obyvatele. Po volbách v roce
2014 jsme byli z komise vyloučeni a bod se
z programu komise vytratil.
Zorka Starčevičová

Během krátké doby jsme
vyprojektovali vše potřebné, získali
stavební povolení a hlavně peníze.
Cenové odhady na varianty se
různily, jak šel s projektem čas. Nikdy
nepodáváme kolegům zavádějící
informace, vše dokola vysvětlujeme.
Když někdo nechce slyšet, neslyší. Když
někdo chce motat informace a čísla,

motá je. Jen vybavení nové kuchyně
a jídelny dle platných norem od hygieny
vyjde skoro na 14,5 mil Kč.
Školství v Klánovicích se prioritně
věnujeme dále. Jsou již podány dvě
žádosti o dotace EU na vybavení
odborných učeben a školních zahrad.
Na podzim podáváme další.
Jana Martinová (Spolu pro Klánovice)

Hydepark
Páté přes deváté
Minutu po dvanácté začíná
přístavba základní školy. Ke smotaným
informacím z této stránky z minulého
KZ bych ráda uvedla fakta.
Neexistoval žádný projekt dostavby,
intenzifikace jídelny či stavby nové školy.
Nebyly zajištěny finance. Přitom to, že
škola praská ve švech, kuchyň a jídelna
melou z posledního, je známo již dlouho.

Přestavba mateřské školy
Jistě jste si všimli, že začala přestavba
části mateřské školy. Zde jsou
některá fakta:
– Na rozšíření kapacity jsme podědili
nepoužitelnou studii extravagantního
zahradního pavilonu s nereálným
finančním odhadem.
– V rekordně krátké době jsme
připravili projekt dostavby, získali
dotace MŠMT a MHMP a stavba se
realizuje. Mění se nevyhovující garáž,
šatny, sociálky, přistavuje se výtah,
Další oslovení zastupitelé článek nedodali

venkovní WC, hrací prostory, opravuje
se plot a současně se konečně řeší
hygienou ostře sledované propojení se
„starou“ budovou, kterému léta nikdo
nevěnoval pozornost. Všechno v jednom.
• Další zastavění zahrady si vedení
MŠ ani MČ nepřeje. Zahrada
je dar, kterého je třeba si vážit.
Zvolená nástavba hrací zahradě
neubere ani metr.
• Jako jediní v okolí bereme čerstvě
tříleté děti. Jako jediní v okolí

budeme od podzimu přijímat
i děti, které tři roky oslaví až
v průběhu podzimu.
• Jsme proaktivní: novela školského
zákona ukládá MŠ vytvořit
dostatečnou kapacitu pro
dvouleté děti ze spádové oblasti
s účinností od září 2020.
Klára Svobodová
(Spolu pro Klánovice)
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Zprávy z Rady městské části

Zprávy z Rady městské části
Kontejnery
na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice
budou přistaveny
v sobotu 24. 6. 2017 od 9.00
hod. do 13.00 hod.
Přimské nám.
Všestarská ul. (křižovatka
s ul. Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru)

Změna provozu deponie
MČ Praha–Klánovice
Od května 2017 je provoz deponie
v ulici Smidarská rozšířen o liché
soboty. Bude otevřeno každou sobotu
od 9.00 do 12.00 hodin.

Vítání klánovických občánků
Foto - Barbora Linhová

Dále zůstává otevřeno
v pondělí a v pátek, vždy od 15.00

Klánovice přivítaly své malé občánky
V pátek 12. května se uskutečnilo
první slavnostní vítání občánků
pořádané naší městskou částí.
Do mateřské školy jsme při této
slavnostní příležitosti pozvali dvacet
šest dětí narozených v roce 2016,
jejich rodiče, prarodiče a sourozence.
Velmi nás potěšilo, v jak hojném

počtu nakonec dorazili. Pan starosta
předal dětem pamětní listy a drobné
dárky a oficiálně je přivítal mezi
klánovické obyvatele. O milé zpestření
se postaraly děti z mateřského centra.
Přejeme všem novým klánovickým
dětem, aby se jim tady žilo vesele
a spokojeně. (umc)

Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy
Pět ze sedmi opozičních klánovických
zastupitelů (P. Soukup, P. Jaroš, Z.
Starčevičová, P. Fischerová a J. Lukáš)
podalo na MHMP podnět k pozastavení
platnosti pěti usnesení našeho
zastupitelstva z prosince roku 2016
a ledna roku 2017. V tomto podnětu
uvedení zastupitelé zpochybňovali
platnost odvolání Pavla Jaroše z Rady
MČ, volbu starosty Ferdinanda Poláka,
zástupkyně starosty Jany Martinové,
radní Marie Mikušové a radního
Roberta Zoulíka. Dále napadali
schválenou výši odměny pro zástupkyni
starosty Janu Martinovou, a to z důvodu
diskriminace a rozporu s Ústavou ČR.
Dne 17. května 2017 vydal MHMP
toto rozhodnutí:
„Magistrát hlavního města Prahy
přezkoumal na základě podnětu členů
zastupitelstva městské části Praha –
Klánovice Ing. Petra Soukupa,
Bc. Pavla Jaroše, Mgr. Zorky

Starčevičové, pí. Pavly Fischerové
a p. Jindřicha Lukáše usnesení
zastupitelstva městské části Praha –
Klánovice č. 56/2016 ze dne 15. 12. 2016,
č. 7/2017 ze dne 16. 1. 2017, č. 8/2017 ze
dne 16. 1. 2017, č. 9/2017 ze dne
16. 1. 2017 a č. 10/2017 ze dne
16. 1. 2017 na základě ustanovení
§110 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů. Magistrát
hlavního města Prahy dospěl k závěru,
že tato usnesení neporušují zákon
nebo jiný právní předpis, a proto
nejsou důvody pro pozastavení výkonu
uvedených usnesení ani pro výzvu
městské části Praha – Klánovice ke
zjednání nápravy.“
Celé znění rozhodnutí najdete na
webových stránkách naší městské části
www.praha-klanovice.cz.
Ferdinand Polák

do 18.00 hodin.
Na deponii jsou za provozu
prováděny stavební práce, proto
žádáme o zvýšenou opatrnost při
pohybu v tomto prostoru.

Jubilanti
Červen
Božena Cónová
Miloslav Němec
Jaroslav Chaloupka
Jaroslav Smrčka
Božena Průchová
Ivan Rajda
Arnošt Krtek
Jarmila Procházková
Jana Vlasáková
Olga Paplhamová
Hana Jeníková
Ladislav Kříž
Všem oslavencům gratulujeme!
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Klánovický kaleidoskop
Den pro život
Chcete se podívat na obrněný
transportér Pandur, koně jízdní
policie, nejmodernější sanitku
a spoustu dalšího? Přijďte 10. června
2017 od 14 hod. do Újezda nad Lesy,
sídliště Rohožník, ul. Miletická na
Den pro život. Moderátoři Miroslav
Etzler a Martin Kraus. Záštita Hl. m.
Praha a ministr obrany.
Podrobnosti na
krajinaprozivot.webnode.cz.
Divadla U22 Uhříněves
Pes, noc a nůž
Co se stane, když uprostřed noci ve
městě plném dvojníků zapomenete
své jméno a napadají vás jen jména
šelem? Hra o tom, jak tenká hranice
je mezi člověkem a zvířetem. Dětem
mladším 14 let vstup povolen pouze
v doprovodu rodičů.
Vstupenky v prodeji na pokladně
divadla U22 a na portálu
www.ticketportal.cz
sobota 10. 6. 2017 v 19.30 hodin
Lady Macbeth
Filmové představení
Anglický venkov roku 1865.
Katherine je donucena ke
sňatku z rozumu s postarším
velkostatkářem. Vášeň v ní však
dokáže probudit mladý nádeník,
jenž na statku pracuje. Silný cit
v ní rozdmýchá obrovskou sílu
a Katherine se rozhodne vzít osud do
svých rukou za každou cenu.
Nová Beseda, po 12. 6. 20.00
Hurá na prázdniny
Přijďte s námi opět oslavit konec
školního roku! O hudbu se postará
klánovická kapela QUARTER 21, Ester
Valtrová a Dominik Kučera, divadelní
hru Taková normální třída zahraje
školní divadelní spolek Náhoda pod
vedením Michala Černého. Malí
návštěvníci si můžou zasportovat
na lanových překážkách, ti starší na
vysoké lezecké stěně. Budou pro vás
připraveny dobroty z grilu i baru.
Nová Beseda, pá 23. 6. 15.00
Sestavil Luboš Palata. Chcete
informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Události měsíce

Čarodějnice vstaly z mrtvých

Možná vám bude titulek připadat
poněkud zavádějící – o filipojakubské
noci se čarodějnice přece upalují!?
Leckde je to pěkná tradice,
v Klánovicích se však postupně stala
tak trochu nechtěným dítětem.
Není totiž vůbec jednoduché
zorganizovat ji ke spokojenosti
všech – co člověk, to názor. A když
navíc v souladu se zákonem přijedou
ve 22.00 hasiči jen zpola shořelou
hranici uhasit, otrávený je nakonec
návštěvník i pořadatel.
Když už to vypadalo, že letos budeme
v Klánovicích bez „Čarodek“, adoptovala
toto nechtěné dítě místní neziskovka
Pohádkové Klánovice o. p. s., která již

prokázala své schopnosti při pořádání
sedmi ročníků Pohádkového lesa a tří
masopustů. Ve spolupráci s klánovickou
radnicí připravili akci, za kterou už se
Klánovice nemusejí stydět.
Kdo jste přišli, víte, že se letošní
Čarodějnice moc povedly. Bohatý
program pro děti, krásná čtyřmetrová
hranice, kvalitní občerstvení, a navrch
pořádný rokenrolový nářez v podání
Bedřicha a Zoufalců.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě
akce podíleli, a budeme-li mít
i napřesrok podporu radních, rádi si
toto „nechtěňátko“ necháme.
Lucie Poláková
FOTO KZ – Michaela Purnoch
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Dětské rybářské závody na Placinách
Jako každý rok patřila i letos druhá
květnová sobota všem malým i větším
příznivcům Petrova cechu. Místní skupina
Českého rybářského svazu pořádala na
Placinách dětské rybářské závody pro
registrovanou i neregistrovanou mládež.
Přizvány byly i děti z dětského domova,
a protože nám počasí přálo, sešlo se
v Klánovickém lese hned dvaačtyřicet
závodníků doprovázených i početným
přihlížejícím obecenstvem. Kdo neměl
vlastní rybářské potřeby, zapůjčil si je
u pořadatelů a závod mohl začít.
A úlovek byl úctyhodný – v podběrácích
skončilo dvaatřicet kaprů, devadesát devět
plotic, šest cejnů, dva okouni, jedenáct
perlínů a jeden jelec. Vítězem se stal Jan
Šedivý, druhý skončil Jakub Halata a třetí
místo připadlo Josefovi Šedivému. Ti
nejlepší obdrželi poháry a hodnotné ceny,
malou pozornost a diplom si však odnesl
každý účastník. Kdo chtěl, dostal k tomu
i dvě z vlastnoručně ulovených ryb.
Ti, kdo zrovna nelovili v rybníce,
si mohli zkusit virtuální rybolov na
trenažeru zapůjčeném ÚS ČRS. Tento
přístroj je jen jediný v republice, a zájem
o něj byl proto opravdu značný. Dorazili
i klánovičtí hasiči, kteří se prezentovali
nově pořízenou vysokozdvižnou plošinou.
Na místě byl i jejich hasicí vůz s cisternou.
Po celou dobu závodů bylo podáváno
občerstvení. Největší ohlas zaznamenal
kapr přímo z udírny.
Rád bych poděkoval ÚMČ Praha –
Klánovice a ÚMČ Praha 3 jménem naší
MS ČRS za udělené granty. Děkujeme
všem za účast a budeme se těšit na
shledanou na podzimních dětských
závodech či na říjnovém výlovu chovného
rybníka. Petrův zdar!
Richard Hladík,
Foto: MS ČRS

předseda MS ČRS a výbor MS ČRS
Praha – Klánovice
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Běh naděje podesáté
V neděli 21. května proběhl
už desátý ročník Běhu naděje,
charitativní akce na podporu
výzkumu a léčby rakoviny. S osmi
Běhy Terryho Foxe, jehož je Běh
naděje pokračovatelem, jde tedy už
o velmi slušnou tradici, kterou jsme
započali v roce 2000.
Počasí nám přálo, k poslechu
i tanci nám populární písně zahrál
pan Václav Bízek, k potěše oka
vystoupila s tanečním uměním
děvčata z újezdského studia
Danceport a zájemci si už od rána
mohli za symbolických deset korun
koupit knihu na bazaru pořádaném
místní knihovnou. Děti i dospělí
využívali při čekání na start nabídku
sportovního náčiní a zkoušeli
svou obratnost. Zvlášť zábavný
pohled byl na tatínky, kteří si ve
výtvarné dílničce zhotovili papírové
skákací žabičky a závodili s nimi
na vyznačené trase. Celý program
moderoval osobitým způsobem
ředitel ZŠ Michal Černý.
Účastníci Běhu naděje si mohli
vybrat z nabídky tří běžeckých či
chodeckých drah dle vzdálenosti,
jedna patřila bruslařům či
nadšencům na koloběžkách.
První se ale tradičně vydal na
trasu cyklistický peloton vedený
panem Jiřím Suchánkem. Všechny
kategorie odstartovala zakladatelka
klánovických běhů, nestárnoucí paní
Helena Kocourková.
Škoda jen, že příjemné dopoledne
nenalákalo víc účastníků, letos jich
bylo jen 174. Je znát, že podobných
akcí přibývá každým rokem.
Vybraná částka v pokladničkách
a na knižním bazaru nakonec
dosáhla skvělých 25 327 Kč, však také
Klánovice patří mezi největší dárce
v republice. V loňském roce se na
republikových bězích vybralo
500 000 Kč,které byly předány
Prof. Dr. Janu Starému, přednostovi
Kliniky dětské hematologie
a onkologie FN v Motole.
Ráda bych poděkovala všem
sponzorům, pracovníkům a žákům
školy i dalším pomocníkům, díky
kterým Běh naděje v Klánovicích
má stále i v tvrdé konkurenci
naději na přežití.
Jolana Fuchsová
Foto – autorka
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Ze života klánovické školy
Milí čtenáři Klánovického
zpravodaje, chtěla bych vás seznámit
se školním parlamentem naší školy.
Parlament se skládá z dvaceti
dětí a jednoho učitele. Členové
parlamentu jsou voleni žáky naší
školy. V parlamentu se řeší školní
problémy, akce i různé jiné věci.
Zároveň jsme zapojeni do projektu
hrdá škola (www.schoolsunited.cz).
Od pořadatelů této akce plníme my
jako školní parlament různé výzvy
např. den se slavnou osobností –
pozvali jsme si do Besedy Matěje

Iva Bittová rozzářila Novou Besedu
V polovině května do klánovického
kulturního centra Nová Beseda zavítal
vzácný host – alternativní hudebnice,
zpěvačka a herečka, a především
houslistka Iva Bittová. Fenomenální
hudebnice, jejímž druhým domovem
se stala Amerika, svým nevšedním
hudebním projevem a neokázalou
přirozeností pohladila všechny přítomné
po duši. Ivu Bittovou doprovázel její
mladší syn Antonín Fajt, který je rovněž
hudebníkem, a svou matku doplňoval
hrou na piano a různé netradiční
nástroje, jež vyluzovaly nevídané zvuky.
Sám pak představil novou klavírní
skladbu, kterou sám zkomponoval.

Klánovické publikum bylo nadšeno, Iva
Bittová dokáže svým přirozeným šarmem
a především neotřelým a zajímavým
hudebním projevem získat pro svůj
hudební projev i konzervativnější
posluchače. Na konci představení si
publikum s Bittovou s chutí zazpívalo
oblíbenou píseň Zabili zabili z muzikálu
Balada pro banditu, kde si Bittová ještě
jako studentka zahrála a zazpívala roli
Eržiky. Publikum si vytleskalo několik
přídavků a s výtečnou hudebnicí se jen
nerado loučilo. Věřme, že se Iva Bittová
v Besedě zase někdy objeví.
Lída Palatová
Foto KZ – Jakub Oubrecht

Rupperta, nebo filmový den –
pouštěli jsme si filmy týkající se
výuky, Vánoční sbírka – nosili jsme
do školy staré oblečení pro lidi, co
si to nemůžou dovolit koupit a kteří
to potřebují, barevný týden – každý
den byla jiná barva oblečení. Dále
jsme řešili problém s přístavbou
školy, venkovní tabuli, chlapecké
dílny a školní klub.
No a proč sem vlastně píšu? Školní
parlament v současné době pořádá
peněžní sbírku nazvanou „Skutečný
dárek“ od organizace Člověk v tísni
(www.skutecnydarek.cz). Celá škola
přispívá na děti v Demokratické
republice Kongo. Tím, že přispějete,
jim umožníte více vzdělání nebo
třeba více potravy. Na stránkách
výše uvedených se o tomto projektu
můžete dozvědět více, jsou zde na
výběr různé věci. Za váš peněžní
příspěvek organizace Člověk v tísni
pošle do Konga konkrétní hmotný
dar např.: deset slepic, tři kozy,
školní pomůcky, školní tabule atp.
Peníze se odevzdávají v ředitelně
Základní školy Klánovice do
poloviny června.
Moc děkuji za

V sobotu 13. května se uskutečnil úklid Klánovického lesa. Všem
zúčastněným děkujeme.
Foto - Facebook

přečtení tohoto článku.
Adéla Kusáková, 7. A,
členka parlamentu

12

císlo 6 | 2017

Ze života Klánovic
Noc v klánovické kapli
Jako minulé roky tak i letos se
zdejší kostelíček, tedy správně
kaple, otevře při Noci kostelů – akci
každoročně pořádané nejen v České
republice, ale i u sousedů v Německu,
Rakousku, Slovensku a také
v Nizozemsku, Lotyšsku a Estonsku.
Večer v pátek 9. června si tedy
určitě rezervujte svůj čas na aspoň
některou část letos mimořádně
pestrého programu v místní kapli. Od
18 hodin se můžete těšit na koncert
dětského smyčcového orchestru
Nadačního fondu Harmonie,
který působí již druhým rokem na
klánovické základní škole a velmi
rád se účastní místního kulturního
života. V 19 hodin se můžete těšit
na přednášku známého psychologa
a našeho souseda z nedalekého
Újezdu nad Lesy Jeronýma Klimeše,
který promluví na téma Hodnota
rodiny a proč o ní mluvíme, ale
jistě mu můžete položit i otázky
z jiných oblastí života, které vás
mohou zajímat. Od 20 hodin
v kostele vystoupí Sborklan –
smíšený pěvecký sbor, který byl
založen v Klánovicích v loňském
roce a který se pod vedením Daniely
Emanové zaměřuje na duchovní
a lidové písně slovanských i jiných
národů. Samozřejmě zbude čas i na
komentovanou prohlídku kaple,
která je plánovaná na 21 hodinu, ale
i když přijdete do kostelíka mimo
uvedenou hodinu, pořadatelé se vám
budou rádi věnovat a zodpoví na vaše
dotazy i mimo oficiální čas prohlídky.
A protože do kostela se lidé chodili
a chodí vždycky hlavně modlit
a odevzdávat své starosti a život
Bohu, bude Noc kostelů zakončena
22. hodinou společnou modlitbou tzv.
nešpor, což je součást denní modlitby
církve, která má předem stanovenou
formu a bývá každodenní modlitbou
duchovních a řeholníků v klášterech.
Jana Jochová

Koncem května se v rámci
pravidelných výtvarných dílen Táni
Macholdové konala jedna velmi
netradiční hodina. Děti dostaly
příležitost vyzdobit klánovické piano
z nádražní čekárny. Bez sebemenšího

zaváhání se mladí výtvarníci pustili
do zobrazování nápadů na téma
přírodních motivů a výsledek je
okouzlující. Všem zúčastněným
a sponzorům moc děkujeme.
Foto, text - Robert Zoulík

Svaz tělesně postižených informuje
Koncem dubna jsme odjeli na
plánovaný jednodenní výlet – navštívili
jsme v Mladé Boleslavi Škoda Auto
Muzeum. Prohlídka veteránů se nám
všem líbila, ocenili jsme celkovou
instalaci výstavy včetně zákaznického
centra, organizaci průvodců a možnost
občerstvení. V poledne jsme se pak
přesunuli do Turnova, kde měl každý
možnost navštívi Muzeum Českého
ráje, galerii šperků a nakonec jsme
hromadně navštívili místní obnovenou
synagogu. Počasí nám přálo a již nyní
se těšíme na další výlet – plánujeme
navštívit Příbram.

Doma v klubu jsme měli velice
pěknou přednášku – přišel nám
povídat o seriálu ČT Bohéma dr. Pavel
Taussig, filmový historik. Seriál doplnil
nejen dalšími podrobnostmi, ale
především upozornil na chyby, které se
vyskytly v samostném scénáři. Beseda
měla velký úspěch, účast byla bohatá.
Koncem května ještě navštívíme –
jako každý rok – slavnostní odpoledne
Charity Neratovice v Libiši, kde se
kromě pěkného programu jako
vždy setkáme se známými členy
ostatních organizací.
Za výbor STP Olga Paplhamová

Knihy mimo žebříček
Žánr magického realismu je u nás
spojován především s latinskoamerickou literaturou a zdál se být
již minulostí spjatou především
s nedávno zesnulým G. G. Marquesem
a jeho románem Sto roků samoty.
Nedávno byl ale tento inspirativní žánr
vzkříšen v Číně románem Jen LienKch – Rozpukov. Tímto způsobem
dokáže nyní již světoznámý autor
ironicky a v alegorii popsat historii
jedné malé vesničky, která se
v průběhu posledních destiletí změní
v megapoli, nedávnou historii Číny

se všemi paradoxy stranického
kapitalismu a akcelerovaného
hospodářského růstu. Na příběhu
dvou konkurenčních vesnických rodů,
a především tří bratrů, u úspěšnějšího
z nich vidíme gigantický vzestup
v oblasti stranické nomenklatury,
armády a školství. Zároveň oslnění
všech obyvatel Rozpukova svým
úpěchem a hrdostí na nový steroidový
blahobyt. Asi nejzajímavější
literární popis čínského vzestupu
posledních desetiletí.
Karel Horníček
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Hasiči informují
Od pátku 12. 5. do soboty 13. 5. tři
z nás absolvovali kurz TOOb-16 (technik
ochrany obyvatelstva) v Jílovém u Prahy.
Kurz se skládal jak z teoretické, tak
i praktické části. Hlavními tématy
byly mimo jiné protipovodňová
ochrana, nouzové přežití, evakuace,
varování a pomoc osobám zasažených
mimořádnou událostí. Kurz byl
zakončen závěrečným testem, který
jsme všichni úspěšně zvládli. Velký dík
patří našim profesionálním kolegům
pod vedením kpt. Mgr. Jakuba Růžičky.
Činnost represivní
Dne 28. 4. 2017 v 14.23 je jednotka
SDH Klánovice Operačním střediskem
vyslána k požáru kanceláří do Horních
Počernic, ulice Ve Žlíbku. Jednotka
vyjíždí s oběma cisternami vpočtu 1+4.
Cestou je odvolána zpět na základnu.
14. 5. 2017 ve 13.51 je jednotka
povolána Městskou policií k odstranění
stromu hrozícího pádem na ulice
Staroklánovickou mezi Klánovicemi
a Újezdem nad Lesy. Na místo vyjíždí

CAS 25 Liaz v počtu 1+3. Po příjezdu
jednotka odstraní nebezpečný
strom a je požádána hlídkou Policie
ČR o pomoc při odstranění vody
z komunikace. Na komunikaci je cca 30
cm vody. Jednotka pomocí ženijního
nářadí odstraní splavené listí a větve
k propustku pod silnicí a umožní
volný odtok vody.
23. 5. 2017 v 19.34 je jednotka
požádána o pomoc při likvidaci
včelího roje v areálu učiliště na ulici
Slavětínská 82. Jednotka vyjíždí
s CAS 25 Liaz v počtu 1+3. Na místě
zjištěn roj u spojujícího chodníku do
ubytovacích prostor. Na místo povolán
velitel zásahu pan Růžička – včelař
a ve spolupráci s jednotkou je roj
odchycen. Na základnu se jednotka
vrátila v 21.01.
Dne 24. 5. 2017 v 19.37 je jednotce
vyhlášen OPISem poplach na požár
rodinného domu do ulice Borovské
v Újezdě nad Lesy. Jednotka vyjíždí
s oběma cisternami v počtu 1+8.

Na místě zjištěn požár dodávky
a rod. domu. Jednotka provádí zásah
vnitřkem budovy a poté provádí
rozebírací a dohašovací práce. Na místě
celkem 8 jednotek, škoda vyčíslená
vyšetřovatelem je 3 mil Kč. Na základnu
se vrací v 22.05.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
dárcům, kteří přispěli na nákup plošiny.
Na účtě je již více než 150 000 Kč.
Děkujeme.
Radek Čihula, Pavel Jaroš

Klánovice děkují hasičům!
V pondělí 29. května bylo velké
srocení davů v KC Beseda. Klánovické
tam vedlo společné přání vyjádřit
podporu, úctu a poděkování lidem, kteří
nezištně, nenápadně a systematicky
pracují pro Klánovice - klukům ze SDH
Klánovice. Hasiči vyhlásili sbírku na
nákup vysokozdvižné požární plošiny
pro zásahy ve výškách. Klánovičtí
výzvu přijali, začali posílat peníze
a zorganizovali benefiční koncert
„Poděkování klánovickým hasičům“.
Tam, kromě slov díků, sympatií
a podpory, občané přinesli významný
příspěvek do sbírkové kasy a to
neuvěřitelných 186 510,-Kč!
Plošina - PP 27.1 na podvozku Tatra
148 z roku 1983, najeto 5000km, jezdila
u podnikových hasičů na východním
Slovensku, ve velmi dobrý stavu –
bude! Poděkování organizátorů patří
všem občanům a firmám, jež přispěli
(nejvíce firma SICAR spol. s r.o.), ale také
vystupujícím tj. Orchestru Nadačního
Fondu Harmonie, paní Jitce Dlaskové
a dětem z mateřského centra, žákům
a učitelům Masarykovy základní školy,
obrázky s požárnickou tématikou
vytvořili žáci Výtvarné dílny Táni
Macholdové. Mimořádně sympatickým

gestem byl dar od klánovických rybářů,
kteří mezi sebou vybrali nemalou částku.
Otázkou ovšem zůstává, proč plošinu
nekoupila městská část tak jako jiný
hmotný investiční majetek hasičů.
Nyní přeci klánovická kasa zažívá časy
hojnosti. V dobách kdy byl klánovický
rozpočet nesmyslně utažen sníženými
provozními dotacemi v letech
2008 - 2015, se hasiči vždy drželi zpátky
se svými požadavky. Některá léta čerpali
výrazně méně, než magistrát na jejich
činnost posílal. Od roku 2016, kdy

provozní dotace vzrostla z
10,9 na 17,8 mil. Kč ročně, tak začaly
mít jejich investiční požadavky reálné
finanční obrysy. Bohužel zůstali
nevyslyšeni. Proto šli cestou sbírky. Je
to obdivuhodné, když si občané „svoji“
plošinu prosadí. Bylo by však ještě lepší
(pro hasiče i pro Klánovice), kdyby se
financování investičních potřeb hasičů
zajišťovalo obvyklým způsobem. Snad se
to v budoucnu podaří. Takže všem díky
a hasičům za jejich službu zvlášť!
Petr Kubíček
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Z klánovického sportu

Ze života trenérů mládežnického fotbalu
„Pane trenére, tkanička!“ … Každý,
kdo v životě prošel zkušeností
s trénováním v mládežnických
kategoriích, ví, že věty podobného
typu jsou pro trenéry denní chleba.
V klánovickém fotbale v poslední době
není o mladé začínající fotbalisty nouze.
Naopak, na tréninky jich chodí čím dál
víc a všechny nás to samozřejmě těší.
Ti úplně nejmenší, kteří jsou
v předškolním až začínajícím školním
věku, mají za sebou v uplynulé sezoně
první velké turnaje v kategorii MINISTAR
a v červnu je čeká vyvrcholení v podobě
závěrečného turnaje v Běchovicích.
Někteří z nich již oslavili své první góly,
jiní se dočkali první medaile v životě,
všichni si to ale v první řadě užívají – a to
je dobře. Díky za to patří všem aktivně
se zapojujícím rodičům, kteří perfektně
fandí a podporují své ratolesti na
každém tréninku.

placená inzerce

Mladší přípravka pod vedením
Matouše Richtra prožívá divoké jaro.
Kluci střílejí spoustu branek a hodně
jich také inkasují, výsledky jako 7:5 či
10:8 jsou ještě z těch obyčejnějších.
Tréninky jsou pod vedením studenta
FTVS pestré a mladí fotbalisté pilují
střelbu, vedení míče či správnou
orientaci v prostoru, protože každá
vteřina se počítá. V létě čeká na
některé z nich první opravdové letní
soustředění, kde se bude nejen poctivě
trénovat, ale také utužovat charakter
a tmelit parta.
Své jarní soutěže už pomalu končí
i starší přípravka, mladší a starší
žáci a starší dorost. Jejich výsledky,
reportáže a fotografie ze zápasů najdete
na klánovickém fotbalovém webu
fkklanovice.cz, nebo na Facebooku.
Tréninky všech mládežnických kategorií
probíhají v pondělí a ve středu od pěti

hodin. Nezmeškejte nábor fotbalistů
na další sezonu!
Na závěr přidávám výsledky A-týmu,
který srdnatě bojuje o postup z II.
pražské třídy. Klánovičtí porazili
Štěrboholy, Dubeč, Kyje a Šeberov.
Zdolat je dokázal pouze Junior Praha
a závěr sezony tak bude ještě dramatický.
Poslední domácí zápas proběhne
v sobotu 10. 6. proti Jižnímu Městu.
Matěj Nejedlý
Foto autor
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Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certiﬁkované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou.
Prodejna je otevřená od září 2016 v Centru Blatov vedle
lékárny a tanečního sálu Danceport.
Našim cílem je vždy poradit a poskytnout maximální servis
ohledně výběru botiček správného typu, střihu a velikosti.
Dobře zásobený sklad zaručí, že si vždycky vyberete.
Širokou nabídku kvalitní zdravé obuvi od velikosti bot 17
do 42 – výběr z několika desítek druhů bot. Celoroční
nabídku doplňují domácí obuv, holínky a další druhy obuvi,
v současnosti aktuální dětské sněhule.
U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi:
Superﬁt, Richter, Primigi,Merrell, Pegres, Protetika, Fare,
DPK, Jonap, Kornecki, Befado, Demar, Maximo a další...
A maminky si zde bude budou moci vybrat něco i pro sebe.
Nabízíme dámskou obuv značek Tamaris, Caprice, Ara, Högl,
Rieker, Hujo, Fiore punčochy ponožky atd.,
sportovní obuv Merrell a New Balance.
Samozřejmostí jsou i kabelky, peněženky,
a rukavice jako doplněk v barevné
kombinaci s obuví.
Kabelky různých značek
(Tamaris, Laskara, Verde, Capaciolle atd).
Vánoční sleva
20 % na vybranou
dámskou obuv.
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Restaurace Babiččina Beseda
Slavětínská 120, 190 14 Klánovice
a
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Provozní doba „DEPONIE“ MČ Praha-Klánovice:
pondělí 15.00 – 18.00 hodin
pátek 15.00 – 18.00 hodin
sobota 9.00 – 12.00 hodin
Pozemek je určen k uložení bioodpadu (větve, tráva, listí)
Odpad musí být tříděn na větve, trávu, listí a ukládá se na vyhrazená místa (tráva, listí – kontejnery, větve do prostoru, dle pokynu obsluhy).
Pracovníci obsluhy „Deponie“ mají právo vyžadovat prokázání
místa trvalého pobytu u občanů Klánovic předložením OP, u majitelů objektů stojících v k. ú. Klánovice výpisem z KN a OP.
Přísný zákaz odkládání jakéhokoliv jiného materiálu
pod pokutou dle zákona.
Zákaz odkládání odpadu od fyzických osob oprávněných
k podnikání a od právnických osob (dále jen „původci odpadu“).

NOVĚ OTEVŘENÝ PSÍ SALÓN

Restaurace Květnice
Na Ladech 414, 250 84 Květnice
Hledáme
do svého týmu šikovné kuchaře
a pracovité číšníky/servírky na HPP.
Férové platové podmínky
Nástup možný ihned.
Kontakt: 281 008 211

Péče o srst v značkové italské kosmetice
Iv San Bernard.
Profesionální a pozitivní

Ani velkých ani hodně zacuchaných psů se nebojíme!

přístup zárukou!
www.facebook.com/psi.salon.Noblesse
email: Noblesse2017@seznam.cz
mobil: 602 507 838
Pilovská 1578 (vchod z Brzické),
Újezd nad Lesy

CistaZamkovka.cz
PO ←

→ PŘED

▫ čištění nečistot, plevele,
mechů, plísní, oleje, rzí
▫ čištění dlažby, betonu,
kamene apod.
Tel.: 605 477 206
E-mail: info@cistazamkovka.cz

císlo 6 | 2017
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Po - Pá:
So:
Ne:

9:00 - 18:00
9:00 - 15:00
9:00 - 15:00

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 Praha 9
Klánovice

PRÁZDNINY
(červenec a srpen)
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU : neděle zavřeno
KRÁSNÉ PRÁZDNINY
29.6. čtvrtek 9:00 - 20:00
30.6. pátek 7:00 - 18:00
Najdete nás na facebooku
Květiny Lucka Klánovice
Tel.: 737 481 293
obchod@kvetinylucka.cz
www.kvetinylucka.cz

STAVEBNÍ PRÁCE
CELKOVÉ REKONSTRUKCE
I DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY, SÁDROKARTONY,
OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ PRÁCE, HODINOVÝ MANŽEL

NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY
604 690 317

1 Klánovický kutil.
Nabízím drobné práce na domě nebo
zahradě nebo dle domluvy.
Vše co vám velké ﬁrmy neudělají.
Mojí předností je kvalita a spolehlivost
malé místní ﬁrmy.
739 947 804
1klanovickykutil@gmail.com

STŘÍHÁNÍ PSŮ
stříhání, trimování
a celková úprava psů

TEL.: 739 304 286

Radka Šimáňová
Staroklánovická 127
Praha 9 - Újezd nad Lesy
(200m od nádraží)
radka.simanova@seznam.cz

císlo 6 | 2017
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ING. JARMILA DUBOVÁ
realitní makléř senior
+420 724 221 948
jarmila.dubova@4property.cz
www.4property.cz

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

18
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PRODEJ – průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul. Jirny,
cena 49.000.000,-Kč
PRONÁJEM - průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul., Jirny,
cena 250.000,-Kč/měsíc + poplatky

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

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

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 6.688.000,-Kč

PRODEJ – unikátní stavební zasíťovaný
pozemek 1463 m2 v centru obce,
ul. U kopečku, Šestajovice

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 8.400.000,-Kč

cena 7.990.000,-Kč

www.zdiradpekarek.cz

cena 4.750.000,-Kč

PRODEJ - atraktivní stavební pozemek 756 m2,
roh Dědická x Rápošovská ul., Újezd nad Lesy

Poslední 4 pozemky
v projektu v Kolodějích
871 – 950 m2

PRODEJ – novostavba RD 5+kk/G/T,
podlahová plocha 190 m2, pozemek
670 m2, Potoční ul., Šestajovice

PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,
Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

www.kolodeje-pozemky.cz
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PROGRAM červen 2017

Výstava

FOTOGRAFIE: DVĚ ROZDÍLNÉ TVÁŘE AFRIKY

18. 6. neděle, 16:00 - Kino pro děti

AUTA 3

Výstava fotograﬁí dokumentuje zajímavá místa navštívená při

legendární závoďák Blesk McQueen je zpátky!

expedicích do Mosambiku a Západního Kapska. Výstava je doplněna

USA/2017/animovaný

tradičními africkými užitnými předměty. Výstava je prodejní.
5. 6. pondělí, 20:00 - Filmový klub
exkluzivní

uvedení

dokumentu

TANEČNÍK
o

jedinečném

tanečníkovi

- Sergeji Poluninovi.

19. 6. pondělí, 20:00 - Kino

DIVOKÉ HISTORKY

černá povídková komedie o šesti podobách pomsty a o rozuzleních,
nad kterými může zůstat rozum stát.
Argentina, Španělsko/2014/povídková, komedie, drama, thriller

VB/2016/dokument/85 min/s českými titulky

20. 6. úterý, 19:30 - Přednáška

8. 6. čtvrtek, 19:30 - Každý 2. čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!

DVĚ ROZDÍLNÉ TVÁŘE AFRIKY
Mosambik a Západní Kapsko v JAR představují dvě odlišné tváře
jižní části Afriky. Mosambik nabízí vpravdě africký charakter, kde je
do značné míry zachován tradiční život Afričanů. Západní Kapsko,

9. 6. pátek, 19:00 - Kino

ŠPUNTI NA VODĚ

letní komedie natočená ve stylu S tebou mě baví svět. Česko/2017/
rodinný, komedie /83 min

které bylo kdysi branou Evropanů do Afriky, poskytuje fungující
infrastrukturu, etnickou diverzitu a neobyčejné zážitky.
23. 6. pátek, 15:00 - Zahradní slavnost
HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

11. 6. neděle, 18:00 - Koncert
KONCERT KLÁNOVICKÉHO SMÍŠENÉHO SBORU SBORKLAN
koncert k prvnímu výročí založení klánovického smíšeného sboru, který
si říká SborKlan. Uslyšíte známé i méně známé skladby z repertoáru
českých i zahraničních autorů.

Přijďte s námi opět oslavit konec školního roku! O hudbu se postará
klánovická kapela QUARTER 21, Ester Valtrová a Dominik Kučera,
divadelní hru Taková normální třída zahraje školní divadelní spolek
Náhoda pod vedením Michala Černého. Malí návštěvníci si můžou
zasportovat na lanových překážkách, ti starší na vysoké lezecké stěně.

12. 6. pondělí, 20:00 - Kino

LADY MACBETH

strhující drama o hledání nezávislosti na anglickém venkově
konce 19. století.

Budou pro vás připraveny dobroty z grilu i baru.
27. 6. úterý, 19:00 - Kurzy
SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině

VB/2016/drama /89 min
13. 6. úterý,19:30 - Přednáška

PROSTÝ ČLOVĚK

lidská prostota je pro svou jednoduchost jednou z nejtěžších možností
pro vědomou realizaci.

30. 6. pátek, 16:00 - Kino pro děti

JÁ, PADOUCH 3

největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se
vracejí v novém dobrodružství.
USA/2017/animovaný, komedie, dobrodružný

Přednáší: V. Červ
14. 6. středa, 20:00 - Kino

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA

MODERNÍ YOYOVÁNÍ - KAŽDÁ STŘEDA do června 2017

komedie o jednom ze způsobů, jak se zbavit své otravné manželky.
Dánsko/2017/komedie, krimi, drama/90 min

BĚH S BESEDOU - Každou středu a sobotu
Změna programu je vyhrazena

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

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281
960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 4: 2. 6. 2017. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Veronika Gotthardt,
Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce:
Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk: Grafotechna plus, s. r. o. Registrační
číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 20. 6. 2017. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Lítožnice, jižní Čechy u Dubče

Alena Beková

MUDr. Alena Beková, roz.
Papoušková, se v Klánovicích
narodila, dům, ve kterém žije,
postavili její prarodiče v roce
1935 a po celou dobu zde rodina
Papoušků, dnes Beků, žije. Alena
chodila do ZŠ v Klánovicích, po
maturitě v Praze 2 vystudovala
Fakultu všeobecného lékařství
v Praze. V roce 1969 se vdala
za svého spolužáka, se kterým
v Klánovicích dodnes žije. Má
dvě děti a sedm vnoučat, syn je
ortoped a dcera právnička. Alena po
promoci nastoupila do nemocnice
v Rakovníku na gynekologické
oddělení, později přešla na
gynekologické oddělení vinohradské
nemocnice, kde se specializovala
na oblast prevence rakoviny
děložního čípku. Uspěšně složila dvě
atestace, publikovala a přednášela
na odborných kongresech. V roce
1994 otevřela soukromé pracoviště
CGOP – centrum gynekologické
onkologické prevence – specializující
se na prevenci rakoviny děložního
čípku. V současné době je
více než deset let předsedkyní
cytologické společnosti a vede
jedno z nejvýznamnějších pracovišť
v ČR, zabývajících se screeningem
rakoviny děložního čípku.
Z volnočasových aktivit před časem
hrála volejbal za klánovický Sokol,
nyní lyžuje, jezdí na kole a před lety
dělala svému muži navigátorku při
automobilových soutěžích, několik
závodů absolvovala jako řidička
dámské posádky. Má ráda balet
a svým sedmi vnoučatům se věnuje
na dvě stě procent.
Daniel Stangl

I uvnitř velkých měst se najdou
lokality plné divoké přírody a bující
vegetace. Jedním takovým zajímavým
místem je přírodní památka Lítožnice,
ležící vpravo od silnice vedoucí z Koloděj
do Dubče. Původně v těchto místech
bývala rozlehlá rybníkářská oblast
s více než padesáti rybníky. Dnes tvoří
chráněné území les se třemi rybníky,
romantické a klidné místo, navozující
atmosféru jihočeské krajiny a také
biotop s výskytem celé řady vzácných
rostlin i živočichů, jako je například
ropucha nebo čolek. Nalezneme zde
ale i připomínky doby dávno minulé.
V pozdním středověku se tu nacházela
ves s kostelem a tvrzí a dodnes lze
v divokém porostu pod hrází rybníka
objevit pozůstatky obvodového
kamenného zdiva bývalé tvrze. Říká se,
že ještě v 60. letech minulého století
návštěvník mohl v těchto místech
rozeznat pahorky zbylé po původních
venkovských stavbách. Nejednoho
botanika jistě zarazí divoké třešně

a hrušně rostoucí v lesním porostu, ty
jsou pozůstatkem po bývalých sadech,
které se nacházely v okolí vesnice. Výlet
je nenáročný a krátký. Do Lítožnice
se nejlépe dostanete polní cestou
odbočující od silnice asi půl kilometru
před Dubčí. Rodiny s malými dětmi
mohou také navštívit nově zbudovaný
park Panská zahrada, ležící v těsné
blízkosti Lítožnice u Říčanského potoka
a za zhlédnutí určitě stojí i vkusně
renovovaný barokní špejchar ve dvoře
ve spodní části návsi.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Namyšlená La Trattoria Turbanti
Je tu už sedmnáct let a od roku
2000 tu prý nevychladla pec na pizzu
postavená Gianfrancem Turbantim
z toskánského Grosseta. Dobré,
kvalitní italské jídlo, s trochou fantazie
a šarmu, tu dělají dodnes, zdejší pizza
se stále občas dostane mezi přehled
té nejlepší, kterou lze v Praze dostat.
Zavítali jsme sem po několika letech
a ke kvalitě jídla jsme neměli žádné
výtky. Jídelní lístek je poměrně obsáhlý,
nejzajímavěji vypadala sezonní nabídka,
zaujme ale i poměrně nápadité složení
pizzové nabídky.
Roštěná na liškách dobře propečená,
omáčka vyvážená, noky domácí,
podobně kvalitní byla i porce špaget. Jen
čekání bylo trochu delší, než by
člověk čekal, ale to si tu pamatuji už
z doby krátce po otevření. Jenže tenkrát
tu byla hlava na hlavě, v době naší
nynější návštěvy mohlo být v restauraci
celkem tak dvacet hostů.

Obsluha neměla zrovna zářnou
hodinu, trvalo skoro patnáct minut,
než si nás na venkovní zahrádce všimla,
víno mělo v krásném letním popoledni
teplotu spíše svařáku, než „pokojovou“,
nepatrná vřelost se do jednání obsluhy
vloudila až krátce před placením.
U poměrně proslavené restaurace, kde
za jednoduchý oběd pro dva necháte šest
stovek, by člověk čekal lepší jednání.
La Trattoria Turbani je stále v areálu
Chvalské tvrze dobrou adresou. Ale
člověk si nemůže pomoci, trochu
moc namyšlenou.
Luboš Palata
La Trattoria Turbani
Denně 11.00 až 22.00, pá, so do 23.00
Náchodská 868, Praha 9 –
Horní Počernice

    

