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V tomto
čísle najdete:
- Slovo starosty a sloupky
zastupitelů

- Zápis z jednání RMČ

- Klánovický kaleidoskop
– zajímavé akce v září






- Otázku měsíce k místnímu
referendu

- Hlavní téma – místní
referendun

- Rozhovor
s Otakarem Petráčkem

- Zdravé Klánovice 2014

- Společenské, sportovní
a kulturní informace

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

K L Á N O V I C K Ý

„Úzké hrdlo“
Každý vlastník a správce komunikací v silniční i železniční dopravě se snaží
identifikovat a odstranit „úzká hrdla“. Je to pochopitelné, neúměrné dopravní
zatížení vždy narušuje plynulost dopravy, způsobuje komplikované dopravní
situace, vyvolává nervozitu řidičů a ohrožuje bezpečnost. V zónách klidového
bydlení se násobně zvyšuje hluk a na nezpevněných komunikacích prašnost.
Etika podnikání, dnes již obsažená i v evropských směrnicích, mimo jiné žádá
ochranu životního prostředí, pravdivou a otevřenou komunikaci a pravdivé
informace. Zahrnuje sociální, morální i ekologickou odpovědnost. Nikdo by neměl
podnikat na úkor druhého.
Snaha o napojení nové výstavby na Hornopočernicku na klánovické
komunikace nepolevuje. Klánovice se brání. Stojí před silným protivníkem,
ale nevzdávají se. Městská část i Občanské sdružení Klánovice 2020 hájí
zájmy občanů. Přijďte i Vy podpořit tuto snahu v nadcházejícím referendu.
Čtěte rozhovor uvnitř čísla.
Yvona Olšanová





Foto: Radomír Kůla – z místa plánované výstavby, jak by to mohlo vypadat….
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
doba prázdnin utekla jako voda
a máme tu opět měsíc září, který je
spojen se začátkem školního roku.
V průběhu léta byla provedena dílčí oprava v mateřské školce. Děti
z mateřské školky se mohou těšit
z toho, že byla rozšířena učebna
v přízemí staré budovy. V letošním
roce by tak ještě měla proběhnout
výstavba spojovacího krčku mezi
starou a novu budovou, aby děti nemusely chodit z jedné budovy
do druhé přes přípravnu jídel. Vylepšení podmínek pro žáky by mělo
nastat i v základní škole, kdy městská část přijala velkorysou nabídku
firmy REALDOM s.r.o. pana Ing. Možného na stavební úpravy v čp. 1.
V prostorách šaten bude se sponzorským přispěním firmy REALDOM s.r.o. realizován záměr chemickou clonou zamezit pronikání
zemní vlhkosti. Ještě jednou za tuto
nabídku děkujeme a věříme, že
jsme po dlouhém pátrání našli lék,
který zásadním způsobem zlepší
podmínky v šatnách.
Zásadnější proměnou prošla i tělocvična Beseda, kde v měsíci srpnu
byla provedena dílčí rekonstrukce
spočívající v opravě elektroinstalace,
výmalbě, opravě podlah a tělocvičného nářadí. Věříme, že tuto částečnou proměnu tělocvičny oceníte.
Mezi další novinky letošního léta patří i to, že se nám ve spolupráci
s paní Denisou Brédovou podařilo
nalézt novou tvář žlutého válce
u školy. Originálně vtipný a naučný
design spojuje několik věcí dohromady. Proměnu válce očekávejte
v druhé polovině září. Kdo mně
první doručí správné odpovědi
na všechny otázky týkající se historie a současnosti Klánovic, obdrží ode mne malou cenu a velké
uznání. Velké uznání a poděkování
patří paní Brédové, za její návrh, který Klánovicím darovala.
O dalších akcích a zajímavostech se
dozvíte z dalších článků. Letošní září
je opravdu bohaté na společenské
a kulturní události. Děkuji všem organizátorům a Vám přeji mnoho
příjemných zážitků a zábavy.
Petr Soukup, starosta
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Informace z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha- Klánovice ( „RMČ“) v letním období zasedala celkem čtyřikrát,
nejbližší jednání je naplánováno na středu 3. září. Další termíny budou určeny dle
aktuální potřeby.
RMČ mj. schválila:
• Zadání zakázky na opravu střechy nad byty v budově ZŠ Smržovská firmě
Betrimax s.r.o. (Praha 5) za cenu 107 590 Kč bez DPH.
• Pronájem venkovní zahrádky v zadní části objektu restaurace „Beseda“
(na dobu neurčitou).
• Uzavření smlouvy o dílo na izolaci balkónu a zateplení sádrokartonového
podhledu v objektu MŠ Praha-Klánovice s firmou Miroslav Šafus (Šestajovice) za cenu 52 800 Kč bez DPH.
• Objednávku na vícepráce v rámci opravy interiéru tělocvičny Beseda
(elektroinstalace), firma Hypostav CS (Stratov), cena: 26 553 Kč bez DPH.
• Zadání demografické studie pro MČ Praha – Klánovice.
• Uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ a společností Nadosah v souvislosti se zářijovou akcí „Avon pochod“.
• Ukončení smluvní spolupráce s TV Metropol (společnost MF TV s.r.o.,
Praha 4).
• Ukončení pronájmu zahradnictví v sousedství areálu Besedy – na žádost
dosavadního nájemce Ing. Romana Řeháka (dohodou k 31. 1. 2015).
• Uzavření darovací smlouvy mezi MČ a Ing. Petrem Soukupem, příspěvek
ve výši 5 000 Kč bude věnován na zhotovení busty Václava Klána, zakladatele Klánovic.
• Zaslání žádosti na přidělení finančních prostředků od MHMP na uvažované akce v příštím roce. Konkrétně: Masarykova ZŠ – rozšíření kapacity
(přístavba), Revitalizace areálu Beseda, MŠ – rozšíření kapacity, Péče
o veřejnou zeleň – zakoupení techniky, Revitalizace fotbalového areálu,
Odkup nádražní budovy, Parkoviště pro rezidenty v blízkosti nádraží.
(Poznámka: Případná realizace zmiňovaných projektů souvisí s povolebním politickým uspořádáním nejen v naší městské části, ale také na magistrátní scéně a s novými možnostmi vzájemné spolupráce.)
RMČ mj. projednala:
• Úpravy rozpočtu pro zbývající období letošního roku.
• Odstoupení JUDr. Olšanové z pozice šéfredaktorky Klánovického zpravodaje (na vlastní žádost).
• Vyhlášení místního referenda (týká se napojení komunikací v souvislosti
s výstavbou na sousedním k.ú. Horní Počernice), tento bod následně projednalo a schválilo Zastupitelstvo MČ.
• Rozšíření nabídky košů určených pro úklid psích exkrementů ve veřejném
prostoru.
Chcete se dozvědět více? Kompletní zápisy a usnesení z jednání RMČ najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz, sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

PODĚKOVÁNÍ
Lidí ochotných ujmout se ne úplně vděčné role šéfredaktora Klánovického
zpravodaje není mnoho. O to víc může mrzet, když z toho či onoho důvodu odcházejí. Yvona Olšanová sice v pozici šéfredaktorky tohoto listu
působila relativně krátce, přesto mu však musela věnovat nemalé množství času a energie. Na jednání redakční rady přicházela připravená, snažila se být konstruktivní a posouvat zpravodaj kupředu. Věřím, že ji za to
mohu jménem celé redakční rady poděkovat.
Za redakční radu Jan Ludvík
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Přijďte fandit fotbalistům – pozvánka na domácí zápasy
Kolo Datum Den
Čas
Domácí
Hosté
Kategorie
1.
7.9. neděle 14:00 Klánovice ČAFC B
MLADŠÍ ŽÁCI
1.
7.9. neděle 17:00 Klánovice SK Střešovice
MLADŠÍ DOROST

3. 9. – středa
IV. Klánovický veletrh kroužků,
v okolí sportovní haly, bohatý doprovodný program.
16:00 - 18:30
Pořádá Klánovice SPOLU o.p.s.

2.
4.
2.

12.9. pátek 17:00 Klánovice 1999 Praha
13.9. sobota 11:00 Klánovice Hostivař
13.9. sobota 17:00 Klánovice Bohnice B

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
STARŠÍ DOROST
MUŽI

3.
3.
3.

19.9. pátek 17:00 Klánovice Třeboradice
21.9. neděle 14:00 Klánovice Kunratice
21.9. neděle 16:30 Klánovice Braník

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
MLADŠÍ ŽÁCI
MLADŠÍ DOROST

10. 9. a 17. 9. – středa
Děti od 5 let - konkurz do dětského
sboru Claireton Chorale, vždy
16:00 – 19:00 v ZŠ Klánovice.
Noví zájemci od 16 let mohou volat
na číslo 777 644 768.

4.
6.
4.

26.9. pátek 17:00 Klánovice Praga
27.9. sobota 11:00 Klánovice Praga
28.9. neděle 16:30 Klánovice Loko Vltavín

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
STARŠÍ DOROST
MLADŠÍ DOROST

5.
5.
5.

3.10. pátek 17:00 Klánovice 1999 Praha
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
4.10. sobota 16:00 Klánovice Ďáblice C
MUŽI
5.10. neděle 14:00 Klánovice Újezd nad Lesy B MLADŠÍ ŽÁCI

20. 9. – sobota
Zábavné odpoledne s hasiči – soutěže pro děti, hasičská technika, výcvik služebních psů.
U haly starosty Hanzala od 14:00.
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Klánovice.
29. 9. – pondělí
Slavnostní odhalení busty Václava
Klána.
Na rohu Slavětínská/Smržovská.
18:00. Pořádá Městská část Praha
– Klánovice.

Úspěchy
Hráči klánovického veteránského tenisu vyhráli II. A. třídu a postupují do nejvyšší soutěže. Příští sezonu přivítají Klánovice špičkové soupeře, mj. Helenu Sukovou a další. Klánovický zpravodaj gratuluje. Více ve sportu.

Hledáme fotbalisty!
Zejména do přípravek nabíráme od září nové kluky i holky, obraťte se na Vlaďku
Markovou. Kontakt: vladimiramarkova@seznam.cz, mobil 602 852 911.
Ročníky 2008 a mladší se mohou v září zapojit do tréninků přípravky MINI a nezávazně vyzkoušet, jak je bude fotbal se stejně starými kamarády bavit. Posily nabíráme i do dalších týmů – ročníky 2006 a 2007 do týmu mladší přípravky, ročníky
2004 a 2005 do týmu starší přípravky.
Tréninky přípravek jsou vždy v pondělí a ve středu od 17 hodin na hřišti FK Klánovice. Více informací a kontakty na jednotlivé kategorie naleznete na - www.fkkklanovice.cz

ZDRAVÉ KLÁNOVICE 2014
PROGRAM

Klánovický zpravodaj

Sloupek zastupitele
Tak už znova uběhly čtyři roky. Někteří z nás jsou moudřejší – někteří jen starší.
Sebekriticky bych sebe samu zařadila do druhé skupiny, přesto si myslím, že mnohé poznatky z minulých
čtyř let jsou k nezaplacení. Přiznávám, že někdy nevěřím svým uším,
co jsou ta která ústa schopna a také
ochotna vyřknout. Ještě pořád jsem
vyváděná z míry, a to už dávno nejsem naivní.
Protože se s mnohými z vás (co vaše
lékařka) znám řadu let, s některými
se vídám častěji, než je mnohým
milé, víte, že nejsem pro konfliktní řešení a že zákonitost a posloupnost
vidím jako důležitý prvek při jakékoliv činnosti, a to nejen v medicíně.
Z osobních rozhovorů s vámi znám
i vaše stesky na život v naší obci
a s mnohými se ztotožňuji. Stejně
jako vám mi vadí, jak Klánovice
ztrácejí svůj charakter, vadí mi zahušťování výstavby, vadí mi kácení
stromů v zahradách, vadí mi hluk
a nárůst dopravy, vadí mi nepořádek
v okolí školy… Na druhou stranu chci
některým z mých kolegů poděkovat,
že jsme se dokázali semknout pro
vyřešení kauzy les a golf.
Na nové zástupce čekají problémy
z minulých let – hornopočernicko,
koupaliště… Z řady dalších bych
jmenovala – pro mne ne jednoznačná přístavba školy, jednoznačněji vidím výstavbu domu pro seniory, dostavbu komunikací, dopravu a parkování… Určitě se objeví
problémy, o nichž zatím nemáme
tušení.
Za svou osobu cítím povinnost (případně) pokračovat v práci ve stejném
sdružení Čas na změnu – a to, i když
mám někdy výhrady. Abychom mohli život v naší obci vnímat spokojeněji,
však závisí i na vaší spoluúčasti. Třeba jen při schůzích zastupitelstva.
V Klánovicích žije více než 3000
obyvatel. Těchto zasedání se zúčastňuje kolem desíti občanů.
Mějte hezký podzim, srdce na pravém místě a šťastnou ruku vedenou
zdravým rozumem.
Marie Jágrová
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Dáme Klánovicím Klána!
Vážené dámy, vážení pánové,
v minulém čísle jsem se na Vás obrátil se žádostí o finanční dary na výrobu a instalaci busty pana Klána.
Je obdivuhodné, že se v tak krátkém čase našlo mnoho
klánovických patriotů, kteří otevřeli své srdce a své peněženky a tento projetk podpořili. Je pro mne velkou radostí poděkovat všem dárcům a pozvat všehny
klánovické občany na slavnostní odhalení busty, které
je naplánováno na 29. září 2014 od 18 hodin na rohu
ulice Slavětínská a Smržovská.
Petr Soukup

Pátrání po ozbrojeném muži
v Klánovickém lese
V době přípravy tohoto čísla létá nad Klánovicemi často vrtulník a poslední
zpráva ze 14. 8. 2014 dle zdroje www.policejnidenik.cz uvádí, že policie stále
pátrá.
Muž je ozbrojený, nebezpečný, proto policie vyzývá občany k opatrnosti při pohybu v lese. Vstup do lesa nelze zakázat, avšak nikdo by tam neměl vstupovat a pohybovat se sám. V celé lokalitě by potom všichni občané měli být
obezřetní při setkání s podezřelou osobou, zejména pokud se blíží podobě
uvedené v identikitu, který můžete shlédnout spolu s podrobnou zprávou
i na stránkách MČ Praha - Klánovice.
Policie děkuje za všechny poznatky. Při jakémkoliv podezření volejte
linku 158. Buďte opatrní na sebe i členy Vaší rodiny. Sledujte všechny dostupné zdroje, Klánovický zpravodaj vzhledem ke své měsíční periodicitě
nemůže poskytovat aktuální informace.
Yvona Olšanová

Postup tenisových veteránů
do nejvyšší soutěže
Poprvé v historii klánovického veteránského tenisu jsme
vyhráli II. A. třídu. Postupujeme do nejvyšší soutěže!
Tým pod vedením Jaroslava Černíka a Zdeňka Brůny vyhrál všech 7 zápasů
a skončil letošní ročník 2014 bez porážky. Na vítězstvích se podíleli: Uršula
Kittrichová, Petra Brzáková, Zdeněk Rudyš, Jiří Dostál, Pavel Moravec, Michal Kutzendörfer, Ivan Utěšil, Ondřej Štrouf a Martin Papoušek.
Za rok budou na klánovických kurtech hrát špičkoví soupeři např. Helena Suková a další bývalí reprezentanti či ligoví hráči minulých let.

Gratulejeme!
Michal Kutzendörfer, za výbor Tenisu Klánovice

Dělání je lék
Uvažujeme o možnosti scházet se za účelem společných činností, sdílení zkušeností a dovedností. Prosím, dejte vědět, co by Vás zajímalo např
na téma: zahrada, malování, stolní deskové hry, sběratelství, chovatelství,
vaření, PC atd. Podmínkou činnosti je Vaše vlastní aktivita, ale protože
d ě l á n í j e l é k, zamyslete se, navrhněte činnost, přijďte v pondělí
15. 9. 2014 v 10 hod. do zasedací místnosti ÚMČ Praha-Klánovice se svými návrhy. Těšíme se na Vás.
Senior klub Klánovice

Klánovický zpravodaj
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Ve zdravých Klánovicích
zdravý duch
Mimořádný projekt cílený na zdraví a zdravý životní styl, který pro podzimní
měsíce představuje v KC Nová Beseda nezisková organizace NADOSAH,
o.p.s. pod názvem „Zdravé Klánovice 2014“ přesahuje bezpochyby poslání,
které si ryze dámské vedení této organizace dalo za cíl – být centrem podpory komunitního života prostřednictvím kulturních a kulturně vzdělávacích
aktivit. Již každá jedna akce programu je sama o sobě zajímavá a přínosná, celkem 12 programových bodů potom představuje nadstandardní nabídku pro všechny věkové kategorie.
Nejenom v šíři kvalitního programu je ojedinělost a originalita. Program přijde podpořit osobně spousta známých, ba významných osobností, zapojují
se také mnozí místní lékaři, i díky místním podnikatelům mohl projekt v tomto
rozsahu vzniknout, nezanedbatelná je rovněž pomoc městské části a zcela
ojedinělým výstupem akcí je darování všech výtěžků několika nadacím.
Klánovičtí občané tak mají nejenom příležitost zamyslet se nad zdravím
z různých úhlů, mnohé se naučit a také se zasmát a pobavit, ale hlavně mohou svojí účastí dále přispět k podpoře zdraví těch, kterým se ho nedostává.
Informace najdete v Klánovickém zpravodaji, na webových stránkách a Facebooku KC Nová Beseda a Městské části Praha - Klánovice.
Nezbývá než za tento projekt poděkovat a věřit, že přispěje nejenom k pevnému zdraví občanů, ale zprostředkovaně i ke zdravému duchu Klánovic.
Yvona Olšanová
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Válka v K.
Začátkem října mi skončí služba,
která trvala osm let. Dvě volební období v zastupitelstvu. Nepřenosná
zkušenost.
To bylo tak. Dění v Klánovicích mě
zajímalo od chvíle, kdy jsem tu začal
natrvalo bydlet. Nešlo mi na rozum,
proč se zdejší politici nemají rádi. Staré účty, říkal jsem si a snažil se držet
odstup. Psal se rok 1998, volby vyhrálo seskupení Petra Šafránka.
Chtěl být starostou. Těsná většina zastupitelů však byla proti. Zhoustl
vzduch a musely se konat nové volby. V té době jsem nemohl tušit, že
o sedm let později budu sestavovat
„nadějnou“ volební stranu s nejnižším
věkovým průměrem. Stejně tak bych
nevěřil, že pozdější rivalové vzejdou z přátelské komunity. Jak šel čas,
smělé představy narážely na realitu.
Došlo mi, že boj s omezeností nelze
vyhrát.
Klánovice trpí ďábelskou hašteřivostí. Najít spojence pro dlouhodobou spolupráci je téměř nemožné. Jen za posledních osm let se ve
funkci starosty vystřídali čtyři lidé,
celkem měli pět zástupců – ani jeden z nich však v této funkci neodsloužil celé volební období. Víc
než rok máme nekompletní Radu
(chybí pátý člen) a zastupitelstvo nebylo schopno od prosince 2012
zvolit místostarostu.
Pozoruhodný je i opakující se rozklad vítězných stran. Předminule
(2002-2006) se rozhádala čtveřice
zastupitelů ODS, minule (20062010) se rozpadlo kvarteto Volby pro
Klánovice (SZ+nezávislí) a naposledy se rozkmotřilo trio občanských demokratů. Netrvanliví jsou
i lídři. Minule to předčasně vzdali
vůdci lidovců, sociálních demokratů a ODS. V tomto volebním období odstoupil původní kandidát na starostu za sdružení Spolu pro Klánovice. Vichry neminuly ani KZ: osm let
- šest šéfredaktorů.
Válka v K. je nekonečný seriál. Komedie, hořká groteska i thriller.
Kdo nezkusil, ťuká si na čelo
a nechápe. Změní to volby? Ví Bůh.
Jiří Karban (TOP 09)
zastupitel v letech 2006-2014

Klánovický zpravodaj
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Podporujete místní referendum v otázce napojení klánovických
komunikací na nově vznikající urbanistické celky na katastrálním
území Horních Počernic? Jak budete hlasovat?

Společně s panem starostou
Soukupem jsem navrhovatelkou
usnesení na vypsání referenda.
Po pěti letech sledování aktivit
směřujících k výstavbě nových
domů na Hornopočernicku jsem
přesvědčená, že referendum je
nutné. Je to legitimní prostředek vyjádření postoje občanů k
této otázce, který má závazný
charakter pro jakékoliv další Zastupitelstvo. Jako občané nemůžeme bránit společnosti v jejím
podnikání a výstavbě nových
domů, ale můžeme se svobodně
vyjádřit k záměru napojení těchto nově vystavených domů na komunikace Klánovic. Využijme
tedy tohoto našeho práva a vyjádřeme se jasně k tomu jaké
Klánovice si pro nás a naše děti
přejeme.
Martina Petráčková

I přes to, že rozhodnutí této otázky je zcela v kompetenci zastupitelstva městské části a zastupitelstvo by o ní mohlo rozhodnout i bez referenda, tak si my
všichni v ODS myslíme, že názor
obyvatel Klánovic týkající se budoucí výstavby na poli mezi Klánovicemi a dálnicí D11 je natolik
důležitý, že by neměl být opomíjen. Důležité je však zároveň
říci, že pro závaznost referenda
je nutná dostatečná účast voličů,
a to sice 35%. Rádi bychom tedy
vyzvali všechny, kteří chtějí projevit svůj názor, aby neváhali
a v říjnu se zúčastnili hlasování
nejen v komunálních volbách,
ale také v tomto referendu. Rozhodujeme o budoucím charakteru Klánovic!
Tomáš Rezek, www.odsklanovice.cz/

Před pěti lety, ještě jako řadoví občané, ve spolupráci s Občanským
sdružením za Klánovický les a renomovanými právníky, jsme byli tím
hnacím motorem, který úspěšně dovedl první klánovické referendum do
zdárného konce. Zkušenost nám
však říká, že pouhé vítězství nestačí. Samozřejmě referendum podporujeme a na danou otázku odpovíme
NE. Je však třeba, aby se pro NE vyjádřilo co nejvíce občanů. Zároveň vyzýváme všechny, aby kandidátka
Čas na změnu od vás dostala co nejvíce hlasů v komunálních volbách,
abychom mohli co nejlépe řešit problémy, které nepochybně nastanou
poté, co jsme se v referendu všichni
svobodně vyjádřili. V tomto referendu
budeme snad všichni zajedno. Je ale
zřejmé, že zásadní budou i následující aktivity zvolených zastupitelů.
Víte, že nejsme pouze zkušení a akceschopní, ale hlavně zásadoví.
Jagrová-Starčevičová-Maiello

Záměr plíživé, o to však brutálnější zástavby na katastru Horních Počernic patří již několik let
k největším rizikům pro Klánovice. Ohrožuje klidné bydlení v
přírodním parku. Jedná se sice o
jiný katastr, ale fyzicky má být výstavba napojena na klánovické
komunikace, infrastrukturu a veřejnou vybavenost. Hlas Klánovic
a zastupitelé za ČSSD během tohoto volebního období dělali maximum pro to, aby této výstavbě
zabránili. Společně s ostatními
zastupiteli jsme opakovaně hlasovali v dílčích řízeních proti tomuto záměru. Vyhlášení referenda je jedním z potřebných
kroků, jež může odmítavou pozici
Klánovic posílit. Podporujeme
tedy referendum a budeme hlasovat proti této výstavbě.
Petr Kubíček a Václav Švec,
zastupitelé za HLAS Klánovic –
ČSSD a nezávislí

ANO - referendum podporujeme.
Plánovaná výstavba je na k.ú. Horních Počernic, ale nemá s nimi žádné dopravní spojení.
Tudíž se předpokládá, že veškerou
zodpovědnost za napojení na inženýrské sítě a komunikace ponesou
Klánovice místo Horních Počernic.
Referendum dá důkaz Magistrátu, že
občané s tímto developerským projektem nesouhlasí.
NE - hlasovat budeme - ne napojení na klánovické komunikace
NEPODPORUJEME.
Jana Martinová
Spolu PRO Klánovice
Po volbách v r. 2010 vzniklá koalice
lídrů p. Maiello, pí. Martinová a p. Soukup nám v rozporu se zájmem občanů nastolila starostu a radní z progolfové ODS. Nyní když ze zasedání dne 11. 6. vyplynulo, že příští zastupitelstvo bude 11-ti členné, ne
náhodou právě tito shodní se nám
opět sdružili a vyvolali za 14 dní mimořádné zasedání, na kterém nám
počet příštích zastupitelů upravili
zpět na 15. Přitom např. podobně početné Šestajovice, které nemají jenom
svěřenou působnost, mají 11, sousední Újezd s 10-ti tisíci obyvateli a se
střediskovou působností, má 17 atd.
Takovýto náš mandel, který bude nejspíš ještě vyšperkovaný i rodinnými
doubly, považuji za trapně nehospodárný a neefektivní. Předkládám
proto alespoň výzvu spoluobčanům
- obměňme ve volbách co nejvíce
současné zastupitelstvo!
Ladislav Hrabal, OK.

Tento prostor je poskytnut pro vyjádření názorů politických uskupení zastoupených v Zastupitelstvu MČ na otázku měsíce, popř. slouží jako prostor
pro vyjádření názorů na dění v Klánovích.
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UBM je silný soupeř
Společnost, která stojí za projektem výstavby na Hornopočernicku a za snahou napojit celou akci od zahájení stavebních prací až po konečné napojení plánovaných budoucích obyvatel na komunikace Klánovic sama sebe charakterizuje jako úspěšnou developerskou firmu s dlouholetým působením na trhu, v ČR potom od roku 1992. Jde
o kapitálově rakouskou společnost a v Česku realizovala projekty jako Rezidence Zvonařka v Praze 2 – Vinohradech
s 220 byty, multifunkční projekt Anděl City v Praze 5 – Smíchově, hotel Andel`s, administrativní budova Darex na Václavském náměstí. Velké projekty jsou možná v souladu se zájmy rozvoje Prahy. Ani projekt Hornopočernicko není
svou velikostí zanedbatelný, v tomto případě však rozhodně stojí proti zájmům občanů Klánovic, a to nejenom těch,
kteří bydlí v bezprostřední blízkosti výstavby.

O tématu Klánovického referenda jsme si povídali s panem Ing. Otakarem
Petráčkem, předsedou občanského sdružení Klánovice 2020
Kdy vzniklo vaše sdružení a jaké
má cíle?
Naše sdružení vzniklo v roce 2009,
a hlavním posláním je, dle našich stanov, ochrana přírody a krajiny. Nepopíráme, že jedním z impulsů vzniku
byly i plány na výstavbu rodinných
i bytových domů na katastru Horních
Počernic, v bezprostřední blízkosti
naší městské části.
Podnět k našim aktivitám ale dalo
především tehdejší zastupitelstvo Klánovic, které pod příslibem daru
1 mil Kč souhlasilo s výstavbou 106
domů na Hornopočernicku. Tato
částka je zcela nicotná v porovnání
s náklady, které by městské části
vznikly. O zátěži pro občany Klánovic
ani nemluvím.
Co tedy v této souvislosti vaše
sdružení podniklo?
Hned v roce 2010 jsme prostřednictvím našeho člena, a tehdejšího zastupitele Petra Soukupa (současný
starosta Klánovic) předložili zastupitelstvu návrh usnesení, který vyjadřoval nesouhlas s připojením nové výstavby domů na místní sítě. Víte,
pokud by se toto neodehrávalo
na území Prahy, ale mezi obcemi, tak
se jedná o takzvanou parazitaci, která
není přípustná. Naše sdružení se přihlásilo jako účastník územního řízení
a podali jsme postupně několik námitek. Od té doby sledujeme pečlivě
všechny kroky společnosti UBM.
Společnost UBM je silná nadnárodní společnost, předpokládám
tedy, že v jejím zájmu je udržení
dobrých vztahů se svými potencionálními sousedy.
To jistě ano, ale UBM má především
své ekonomické zájmy, v jejichž rámci
tvrdě prosazuje napojení nových
domů na Klánovice. Původně pláno-

vaná tangenta vedoucí mezi Šestajovicemi a Klánovicemi, přes kterou
mělo být připojení vedeno, je v nedohlednu. Šestajovice propojení s touto
výstavbou odmítají. Napojení na klánovické komunikace je tedy pro společnost velmi jednoduché, ekonomicky nenáročné řešení jejich
problému. Pro Klánovice to zamená,
že obyvatelé nových 122 domů, které
vyrosotu na území Horních Počernic,
budou jezdit přes Klánovice, a vzhledem k tomu, že nebudou mít žádné
jiné spojení se svoji městskou částí,
dá se předpokládat, že budou komunikace používat s vysokou frekvencí.
Počkejte, ale UBM přeci žádalo připojení pouze 16 domů?
Jistě, jedná se o první etapu, ale součástí výstavby těchto 16 domů má být
i výstavba velké příjezdové komunikace daleko za hranici těchto 16
domů. Na tuto komunikaci se potom
lehce napojí další domy, které již nebudou přímo sousedit s naší městskou části – tedy souhlas Klánovic
pro další výstavbu již nebude potřeba.
Ostatně UBM se nikdy netajilo tím,
že cílový stav je 106, respektive po jejich upřesnění 122 domů, čemuž odpovídá rozloha pozemků, které
vlastní. Dále to může umožnit v budoucnu další zástavbu, tak jak to uvažovala studie architekta Myšky. To bychom se už bavili až o 3 000 obyvatel
na pozemcích Horních Počernic. Ano,
toto byla jen studie. Ale napojení 16
domů UBM nám odebere možnost
případné reálné projekty ovlivnit.
Toto zvýšené dopravní zatížení by
ale ovlivnilo pouze obyvatele ulic
K Rukavičkárně a přilehlých, proč
by se o to tedy měli zajímat ostaní
občané Klánovic, které výstavba
nijak neovlivní?

To je ale omyl, počítejte se
mnou.122 nových domů, v průměru
2 auta na 1 dům – tj. 244 aut. Těchto
244 aut projede ráno mezi 7. a 9. hodinou celými Klánovicemi – tedy ulicí
K Rukavíčkárně, následně Slavětínskou. Všichni tito noví obyvatelé Horních Počernic budou chtít své děti
umístit do naší MŠ a ZŠ, ale my
na další rozšiřování nebudeme mít
prostředky, protože kapacita škol
a školek bude obyvatelům Klánovic
dostačovat. Noví obyvatelé se budou
chtít dostat k nádraží, nebudou mít jinou možnost než svým osobním autem – kde budou parkovat? Všichni
víme, jaká je nyní situace. Jak se dostanou na poštu, do Besedy, kde budou nechávat svá vozidla?
Dobře, ale je skutečně nutné referendum? Současné zastupitelstvo
přece opakovaně vyjádřilo svůj nesouhlas s připojením.
Ano, referendum je skutečně na
místě, a to z několika důvodů:
1) Na podzim budou nové komunální
volby, nově zvolené zastupitelstvo
může mít zcela rozdílný názor na tuto
výstavbu, nezapomínejme, že 5 z 15
současných zastupitelů zvedlo původně ruku pro souhlas s napojením
komunikací
2) Firma UBM podala na naší městskou část 2 žaloby, v jedné z nich
požaduje náhradu cca 5 mil Kč.
Součástí jejich strategie je i zpochybňování zda zastupitelstvo skutečně
vyjadřuje vůli občanů v souvislosti
s tím, že v minulosti změnilo svůj postoj. Pokud bychom tedy měli výsledek referenda, byl by postoj občanů
Klánovic jasný nade vší pochybnost
3) Firma UBM se obrátila na Magistrát
hlavního města Prahy, jako na vlastníka komunikací, aby rozhodl o při-
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pojení komunikací bez souhlasu Klánovic. Současná Rada hl. města
Prahy tento návrh prozatím neprojednala, ale od října bude Rada HMP
nová – težko lze předjímat její postoj.
Pokud budeme mít výsledek referenda, nedovedu si přestavit, že by jakékoliv zastupitelstvo nebo rada rozhodlo proti vůli občanů Klánovic.
Firma UBM je ale solidní společnost, proč bychom se s ní neměli
dohodnout?
Firma UBM má především ekonomické zájmy, tedy vynaložit co nejméně prostředků na vybudování připojení nově postavených domů
na infrastrukturu. Zájmy občanů Klánovic – tedy kvalita života a bezpečnost, jsou se zájmy UBM v přímém
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rozporu. UBM používá různé metody
nátlaku – ve svém odvolacím dopise
z roku 2011 adresovaném odboru výstavby Praha 20 např. argumentuje
neexistujícími ustanoveními zákona.
Proti naší městské části v současnosti vede 2 soudní spory a vyzvala
nás k zaplacení domnělé škody.
Zarážející jsou i některé postupy magistrátních úředníků v této záležitosti.
Po marných pokusech o jejich vysvětlení se naše sdružení obrátilo na
Veřejného ochránce práv ČR, ten následně zkonstatoval, že „celá věc se
jeví tak, že pro Magistrát HMP není
ve správním řízení určující veřejný zájem, ale soukromý zájem developera.“
Jednoznačnost vyjádření ombudsmana překvapila i nás.
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Jak s vámi spolupracuje městská
část a starosta?
Pan starosta je základajícím členem
našeho sdružení, takže spolupráce
s ním je velmi úzká. Městská část
reprezentovaná zastupitelstvem se
aktivně angažuje v hájení zájmů
občanů Klánovic. Doufáme, že takto
bude postupovat i nové zastupitelstvo.
Promiňte, ale neubráním se analogii s referendem o golfu.
Ano, jistá analogie tu je, ale současně
jeden zásadní rozdíl. Otázka napojení výstavby na území Horních Počernic by neměla rozdělit klánovické
občany na dva tábory, ale naopak je
spojit. Jde totiž o kvalitu života nás
všech.

Další Klánovické referendum
Vážené dámy, vážení pánové,
mimořádně svolané jednání Zastupitelstva městské části
Praha-Klánovice dne 13.8.2014 rozhodlo o vyhlášení místního referenda v otázce: „Souhlasíte s připojením
klánovických komunikací na nově vznikající urbanistické celky na katastrálním území Horních Počernic
sousedících s Klánovicemi?“, které je vyhlášeno na dny
10. a 11. října 2014.
Je pravda, že jsme chtěli v referendu položit jasnou a výstižnou otázku. Formulování takové otázky ovšem není
lehkou záležitostí. Námi formulované otázky jsme konsultovali s Ministerstvem vnitra ČR a na základě těchto
konsultací vznikla čtvrtá verze otázky, na kterou budete
mít možnost odpovědět.
I v rámci jednání zastupitelstva proběhla diskuse, zda
budou občané z takto položené otázky moudří a budou
vědět, k čemu se vyjadřují a zda otázka sama nebude důvodem nízké účasti v referendu. Podstata problému přitom
není složitá, složité je vše vystihnout v jedné otázce. Pokusím se Vám přiblížit podstatu věci, a pokud by se mi to
nepodařilo, jsem Vám k dispozici na úřadu nebo na email:
starosta@praha-klanovice.cz.

O co jde?
Současné zastupitelstvo řešilo opakovaně žádosti společnosti UBM Klánovice s.r.o. o připojení pozemků, které
se nacházejí v katastru Horní Počernice, na klánovické komunikace. Důvodem žádostí je zájem investora na těchto
pozemcích vybudovat až 122 rodinných domů. V první
etapě by měla být zahájena výstavba 16 rodinných domů.
Současné zastupitelstvo s napojením těchto domů nesouhlasí. Mezi hlavní důvod patří, že územní rozvoj musí
být chápán jako zlepšování stavu. Jako prostor pro kvalitní
sousedství, synergii a koordinaci rozvoje.
Současné zastupitelstvo odmítlo uzavřít s investorem
smlouvu o výstavbě, neboť nebyl dostatečně zajištěn náš

požadavek, aby další fáze výstavby negativně neovlivnily
Klánovice. Návrhy na změnu hranic katastru či poskytnutí
jiných záruk zůstaly nevyslyšeny. Místo toho Klánovice čelí
řadě soudních sporů a správních řízení. Jedná se někdy
o velmi složité a náročné technické a právní argumentace,
do kterých se zapojila řada významných právníků žijících
v Klánovicích. Velkou pomoc poskytl městské části pan
Mgr. Radek Hladký.
I přes naši snahu jednat a přiměřeně chránit zájmy Klánovic nám byla položena otázka, zda jednáme v souladu
s dobrými mravy. Jsem přesvědčen, že náš postup je
správný. Nechceme upřednostnit zájmy investora před
veřejným zájmem. Je v zájmu nás všech, aby nové výstavbě předcházela výstavba odpovídající infrastruktury,
aby nebyly zhoršeny životní podmínky stávajících občanů. Společnost UBM Klánovice s.r.o. se ve snaze realizovat svůj záměr obrátila na Magistrát hl. m. Prahy a žádá,
aby hl. m. Praha, jako vlastník pozemku, udělilo souhlas,
a to z důvodů, že Klánovice jednají svévolně a zneužívají
vlastnických práv.

Minimální účast
Místní referendum bude pro místní zastupitelstvo právně
závazné při minimální účasti 35% voličů. Pokud se
nám podaří zopakovat minulou účast klánovických občanů
na místním referendu, bude nás dobře slyšet i na Magistrátu hl. m. Prahy. Již nebudeme muset vysvětlovat, že
když jednáme v zájmu občanů, nejednáme v rozporu
s dobrými mravy!
Přijďte i vy odpovědět na otázku: Souhlasíte s připojením klánovických komunikací na nově vznikající urbanistické celky na katastrálním území Horních Počernice sousedící s Klánovicemi? I Váš názor je cenný
a pomůže městské části jednat v souladu s Vašimi zájmy.
Petr Soukup
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Sport

Nová fotbalová energie
S končícím létem se rozbíhá sezona 2014/2015. FK Klánovice posílá do nových bojů celkem
sedm týmů. Přinášíme čerstvé informace, které jsme získali ve spolupráci se zástupcem
klubu Tomášem Svobodou.

A-mužstvo mužů
V pražské II. třídě (skup. B) účinkuje
A-mužstvo mužů, které opět pomýšlí na příčky poblíž čela tabulky.
O přípravě týmu hovoří hrající PR manažer týmu Matěj „Dóša“ Nejedlý:
„Po povedené jarní části loňské sezony nastoupilo do letní přípravy áčko
bez výrazných změn v kádru. Restartovat kariéru se pokouší univerzál Petr
Souček, na pár trénincích se objevil
i klánovický Fenin – Novis junior.
Velmi důležité bylo také udržení zkušeného brankáře Lůdi, který může být
v následujícím roce velkou oporou.“
Mužstvo má tři základní cíle: personální ustálení kádru, postupné začlenění mladých ročníků do tréninkových
jednotek a předvádění útočného fotbalu. Výborná parta v čele s kapitánem Vodičkou se může spolehnout
na dobré zázemí a příliv mladé krve.
Pilířem všeho dění je nestárnoucí trenér Štefeček. Pokud budou všichni
hráči dodržovat tréninkovou disciplínu, na výkonech i výsledcích se to
jistě odrazí. Očekávaná základní sestava: Lůďa – Halčín, Borovský,
Richtr, Prošek – Vodička, Fuchs – Kubíček, Lorenc, Štěrba – Vojtíšek.
O svou šanci se jistě poperou i další
fotbalisté – Beránek, Kotyza, Škvor,
Třešňák, Nejedlý, Tvrzický a další.

Chloubou klánovického fotbalu je
určitě mladší dorost, který se stal
účastníkem pražského přeboru!
„To, čemu jsme se úspěšně tři roky
bránili, je tu. V Klánovicích se bude
historicky poprvé hrát pražský přebor.
Mladší dorost v loňském roce díky
svému čtvrtému místu dosáhl kvalifikace do přeboru a na rozdíl od jiných
sezon jsme si řekli - tentokrát do toho
jdeme! V porovnání s předchozími sezonami to bylo možná v nejhorší
okamžik, ale o to větší je to pro
všechny výzva,“ říkají jedním hlasem
trenéři Martin Tumpach a Tomáš Svoboda. Proč nejhorší okamžik? Většinu
mužstva budou tvořit hráči ročníku
1999, tedy loňští starší žáci. V přeboru budou startovat mužstva známých pražských klubů, převážně ročníky 1998. Kluci tak jdou o kategorii
a soutěž výše a ještě se budou potkávat se staršími protihráči. „I tak se
moc těšíme. Významu soutěže jsme
přizpůsobili i letní přípravu. Kluci měli
individuální plán na přípravu a od
12. srpna trénujeme každý den, někdy i dvoufázově,“ prozrazují trenéři.
Kostra mužstva zůstává stejná. Hráči

Rozmnožený dorost
Po delší přestávce má klánovický klub
dva dorostenecké týmy. Bude zajímavé sledovat kategorii staršího dorostu, zejména pražskou I. třídu.
„Vstupujeme do nového ročníku a naším předsevzetím je zvládnout podzimní část ve středu tabulky.
Pro některé kluky je to nové. Zpět
k mužstvu se vrací Honza Marek
i Dan Báša. Věřím, že s jejich pomocí
to půjde. Doufám, že to vše společně
zvládneme a přeju týmu hodně zdraví
i fotbalových úspěchů,“ říká trenér
Honza „Síla“ Silovský.

Foto: FK Klánovice, archiv

jsou na sebe zvyklí a fungují jako tým.
Podařilo se mužstvo doplnit o druhého brankáře Dana Doležela, který
přišel na hostování z V. Žižkov. Tým
posílí 2-3 hráči ročníku 1998, určitě
klánovický „snajpr“ Pepa Bílý a velký
srdcař a bojovník Martin Kouřil. Oba
zvýší kvalitu týmu. Realizační tým
také posílil, rozrostl se o kondiční trenérku Terezu Kotrbovou. „V minulosti
jsme s touto generací měli ve starších
žácích před sezonou vždy jasno,
jdeme hrát o první místo. Letos to
bude jiná zkušenost, jdeme trochu
do neznáma a určitě s velkou pokorou. Cíl je jasný - záchrana,“ říkají
trenéři.

Mladší žáci a přípravky
Mladší žáci vstupují do nové sezóny
II. třídy nejenom s novými teplákovými soupravami, ale také s velkým
odhodláním posunout se na přední
místa v tabulce. Mužstvu určitě prospělo letní soustředění v Borovici, po
němž naskakují do podzimních zápasů. „Věříme, že před sebou mají
úspěšný fotbalový rok. Oproti loňsku
kluci vyrostli a zesílili - a my všichni
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jim budeme držet palce, aby jim to
vyšlo,“ informuje zástupce týmu Alena
Nejedlá.
Na novou sezonu plnou změn se těší
starší přípravka, kterou vede trenér-
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ské trio Michal Kučera, Martin Bezouška a Honza Procházka. Kluci
z ročníků 2005 a 2006 se musí vyrovnat s několika novinkami… Nové
rozměry hřiště, nové dresy, větší
míče, delší zápasy, větší počet hráčů
v poli. V celé dlouhodobé části soutěže se navíc budou porovnávat se
soupeři i o dva roky staršími, se kterými dosud nikdy nehráli a přitom poznají nové stadiony a hřiště. Nic jednoduchého, ale jako test pro stmelení
týmu přímo ideální.
Do mladší přípravky se posunou fotbalisté, kteří na jaře odehráli šňůru
turnajů MINISTAR. Připomeňme si,
že v této soutěži si naše naděje nevedly vůbec špatně a dokázaly vybojovat bronzový pohár pro vítěze sku-
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piny C. Nyní tak čeká celý tým opravdová soutěž a devět těžkých podzimních zápasů, ve kterých si to postupně rozdají s těmito pražskými
týmy: Ďáblice, Bohnice, Třeboradice,
Březiněves, 1999 Praha, Střešovice,
Dolní Počernice, Xaverov a Lochkov.
A nakonec ti nejmladší… Ročníky
2008 a mladší (dívky 2007 a mladší)
čeká celoroční turnaj MINI star
(již pátý ročník). Ve skupině A se klánovický tým utká s Běchovicemi, Vinoří, Újezdem n. L., Duklou J. Město
a Radošovicemi. První turnaj startuje
6. září na hřišti pořadatelů – běchovických sršňů. Nově se tvořící partě
nejmenších fotbalistů přejme, ať naváže na své předchůdce.
Jiří Karban

Knihy mimo žebříček IV a V
V oddělení historické literatury lze najít nesmírně zajímavou
knihu Andrease Kosserta - Chladná vlast. Vždy mi udělá
radost kniha, po jejímž přečtení si uvědomím, jak chabé
jsem měl vědomosti, zvláště o celkem nedávných dějinách.
Myslím, že každý Čech vyrůstá od dětství s detailní znalostí
problematiky vyhnání sudetských Němců. Součástí těchto
našich znalostí je … a pak odešli do Německa (nejlépe západního) a tam se měli dobře (na rozdíl od nás)…
Tato kniha dost zřetelně vysvětluje druhou smutnou kapitolu dějin německých vyhnanců po II. světové válce. Nikdo
o ně v rozbité nové vlasti nestál. Bylo jich příliš, mluvili jiným nářečím, vařili podivná jídla a tak nějak do vesnic,
kam byli přesídleni nepatřili. Často se jednalo o vzdělané
oborníky přesunuté k práci na statky. Stát pro ně zařídil nucenou pomoc, která nepřispívala k přirozené solidaritě
s nimi. A především všichni pevně věřili, že je to jen na čas
a brzy se zase vrátí na své statky a do svých starých domácností, od kterých opatrovali klíče. Až někdy koncem
50. let si začali uvědomovat, že je to navždy a že žádná
politická strana nemá sílu tento fakt změnit.
Na druhé straně na píli a odhodlanosti těchto nových, postupně se integrujících obyvatel vyrostl německý hospodářský zázrak. Kniha se nijak negativně nedotýká Čech nebo jiných zemí východní Evropy. Místy je i děsivé jak zde byla
vnitřní solidarita nízká oproti např. Finsku. Ale i znalost těchto
nedávných dějin patří k výbavě obyvatel střední Evropy.
V edici pamětí významných osob lze v naší knihovně nalézt vynikající a velmi obsáhlou knihu dnes již velmi populárního historika Pavla Kosatíka – Ústně více – Šestatřicátnící (2006). Na rozdíl o jeho novějších knih, je tato
velmi podrobná a zabývá se detailně vznikem, dětstvím,
mládím a počátky kariéry výjimečné generace českých
umělců. Klíčovou postavou této generace je Václav Havel
– zde spíše jako organizátor a přirozená vůdčí osobnost
a dále řada jeho přátel, kteří se později většinou prosadili
jako vynikající čeští spisovatelé a básníci. Kniha podrobně
popisuje mládí Jiřího Kuběny, Jiřího Zábrany, Věry Linhartové, Violy Fischerové, Josefa Topola a mnoha dalších.

Kromě jasného směřování je zde i řada z dnešního pohledu
až komických nedorozumění. Když si ale čtenář uvědomí,
v jakém věku a jaké době tito budoucí umělci už měli celkem jasný názor na život, je to obdivuhodné. Klíčovou postavou je samozřejmě Václav Havel a tím se zde objevuje
další výjimečná kapitola jeho života, včetně jeho legendárního vystoupení na Svazu spisovatelů.
Karel Horníček
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Hasiči

„A co jinak?“ I bez ohně práce dost!
Uplynulé období se neslo v duchu technických výjezdů.
V neděli 6. července jsme vyjeli na nalomenou větev v lesní části ulice Nové
Dvory. Větev zablokovala komunikaci v celé její šířce. Pomocí motorových pil
a ženijního nářadí a navijáku jsme cestu zprůjezdnili. Další víkend v sobotu
12. července jsme vyjížděli opět na spadlou větev, tentokrát do ulice Šlechtitelská. Stejný postup se stejným výsledkem. V úterý 22. července vyjela jednotka k čerpání zatopeného sklepa a zahrady do ulice Podlibská. 28. července
– likvidace nebezpečného hmyzu, K Rukavičkárně. Zatím poslední z výjezdů
proběhl ve čtvrtek 31. července. Naše jednotka vyjela k likvidaci nebezpečného hmyzu do ulice Šlechtitelská.
Mimo těchto výjezdů jsme v červenec i srpen prováděli kropení komunikací
a zalévání stromků, dle požadavků MČ Klánovice. Jak vidíte "I bez ohně
práce dost".

Chceš být jedním z nás?
Stačí kontaktovat velitele jednotky pana Husera
603 578 405 nebo zástupce velitele jednotky Bc. Jaroše
607 551 670. Můžeš nás navštívit i osobně v budově hasičské zbrojnice v ulici Medinská 999, kde se scházíme
každou sobotu od 9:00 hodin.

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na již tradiční
„Zábavné odpoledne s hasiči“, které se koná v sobotu
20. září 2014 od 14:00 hodin u Haly starosty Hanzala.
Radek Čihula, preventista SDH

Informace z úřadu

Kontejnery
na objemný odpad
budou přistaveny
v sobotu 20. 9. 2014
od 9:00 hod. do 13:00 hod.
na místech:
Všestarská ul.
(křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
Přimské nám.
Medinská x Smiřická
(u bytových domů)

Klánovický zpravodaj
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Nádraží

20. 10. 2014 budou mít Klánovice
„to nejhorší“ za sebou
V uvedený den nejenom skončí výluka koleje č. 2 (směr Praha), ale
hlavní práce v prostoru železniční
zastávky Klánovice budou hotovy.
Cestující již budou procházet nových podchodem, využívat nová
nástupiště, sloužit budou nové přístřešky a směrem na Klánovice
bude hluku bránit protihluková
stěna.
Po datu 20. 10. 2014 až do konce

stavby plánované na 04/2016
budou již probíhat „pouze“ střídavé
výluky kolejí. Ty ještě sebou přinesou nutnost používat provizorní sypaná nástupiště, která budou ale
přesunuta blíže novým nástupištím.
Větší zátěž – hluk a jednokolejný
provoz – je nutno očekávat o prázdninách 2015. Na železničním
spodku a svršku v úseku od Úval
do Běchovic – kromě již dokončené

části zastávky Klánovice v délce
450 metrů – budou prováděny
práce těžkým kolejovým sanačním
strojem. Stroj měří 200 metrů a
práce bude prováděna nepřetržitě,
tedy i v nočních hodinách. Během
jízdy stroje bude v provozu vždy
pouze jedna kolej.
Přejme si spolu s dodavateli stavby,
aby tento harmonogram byl konečný.
Yvona Olšanová

Vážení občané Klánovic,
dovolím si Vás opět seznámit s postupem prací. Začala
výluka koleje č. 2, tedy koleje na straně u Klánovic,
která potrvá do 20. 10. 2014.
Během této výluky bude v prostoru zastávky vybudován nový železniční spodek a svršek vč. nového úrovňové nástupiště,provedena repase přístřešku u provozní budovy a zahájena výstavba protihlukových stěn
u koleje č. 2.
Pro cestující směřující do Prahy bylo z důvodu velkého
rozsahu prací a zajištění bezpečnosti cestujících nezbytné vybudovat nový přístup k provizornímu nástupišti ulicí „U Trativodu“ a dále průchodem přes
lesík, na jehož konci je též umístěn označovač jízde-

Foto: Radomír Kůla – rýsující se nový podchod

nek. Občany Klánovic žádám, aby zvážili alternativní
variantu přístupu, a to ulicí „Bydžovskou“ a dále
ulicí „Aranžerskou“. Prostor před stávajícím a novým podchodem bude značně omezen z důvodu dokončování prací na podchodu a také výstavbou protihlukové stěny v tomto prostoru.
Žádám Vás, abyste v rámci svojí bezpečnosti při průchodu staveništěm dbali zvýšené opatrnosti a respektovali
pokyny zástupců stavby. Závěrem bych rád poděkoval zástupcům městských částí, Policii ČR, Městské Policii i
Vám občanům za vstřícnost a pochopení při realizaci této
velké stavby.
Tomáš JOHN, ředitel stavby
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Zdravé Klánovice 2014
Nový projekt neziskové organizace
NADOSAH, o.p.s. se v KC Nová Beseda uskuteční během letošního
podzimu. Zahájen bude 7. září 2014
již druhým ročníkem AVON Pochodu proti rakovině prsu a koncertem skupiny The Tap Tap s hostem
Danem Bártou. V dalších dnech a
týdnech se pak budou v klánovickém kulturním centru konat různé
přednášky, kulturní vystoupení
a sportovní akce, jejichž základním
pojítkem bude téma „Zdraví a prevence“.
Proč nás napadlo tento projekt
uspořádat?
Dnešní doba je velmi hektická,
všichni to víme, cítíme to na sobě,
ale není čas se zastavit a zamyslet
se nad tím, že zdraví je základní
hodnotou našeho života. Napadlo
nás, že bychom v rámci našich kulturních a vzdělávacích akcí mohly
přispět k lepšímu uvědomění si této
skutečnosti právě prostřednictvím
široké nabídky kulturně vzdělávacího programu na téma „Zdraví a
prevence“.
První myšlenka vznikla již v loň-

ském roce po 1. ročníku AVON Pochodu proti rakovině prsu v Klánovicích. Díky této vydařené a médii
velmi dobře zhodnocené akci vznikl
nápad zorganizovat v dalším roce
spolu s druhým ročníkem AVON Pochodu projekt většího rozsahu,
který by se věnoval prevenci různých onemocnění a civilizačních
chorob.
Po pravdě řečeno jsme zpočátku
vůbec neočekávaly, že se nám podaří zapojit do této celopodzimní
akce tolik veřejně známých osobností a odborníků a že projekt nabyde současných rozměrů. Ale
naše zapálení bylo veliké, každá z
nás přišla se spoustou nápadů, nebylo ani možné je všechny zrealizovat.
Věříme, že si každý, kdo se nad
svým zdravím a zdravím jiných zamýšlí, dokáže vybrat z našeho bohatého podzimního programu. Nejen že se může dozvědět mnoho
nových informací, pobavit se, ale
zároveň svojí účastí přispěje na
dobrou věc. Rozhodly jsme se darovat výtěžky z jednotlivých akcí
Jedličkovu ústavu, Nadaci Dagmar

a Václava Havlových VIZE 97 a
Nadačnímu fondu Petra Koukala.
Chceme také podpořit místní fotbalový klub a věnovat mu celý výtěžek
říjnové akce Běh pro klánovický
umělý trávník.
Dalším cílem projektu Zdravé Klánovice 2014 je podpora komunitního života. Přicházíme za Vámi s širokou
nabídkou akcí, při kterých se můžete
sejít se svými známými, popovídat si,
zrelaxovat a třeba i společně vymyslet, jak přispět k tomu, aby se nám
v Klánovicích a okolí žilo ještě lépe.
I za tímto účelem můžete od září přijít každý pátek od 7.30 do 10.00
do KC Nová Beseda na „Zdravé páteční snídaně“.
Motto letošního podzimu by tedy
mohlo být: „Žijme zdravě, spokojeně a občas i společně a bude
nám HEJ!“
Těšíme se na Vás v září na některé
ze „zdravých“ akcí!
za NADOSAH, o.p.s.
Gabriela Šmerdová
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neplacená inzerce

Jedná se o náročnější práci

s požadavkem na pečlivost,
zodpovědnost a zručnost.

V případě zájmu o tuto práci
kontaktujte tajemnici úřadu
na tel. 281 960 216

nebo emailem na adresu

urad@praha-klanovice.cz
placená inzerce

DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA
TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
Policie ČR
Městská policie
Hasiči
Záchranná služba
SOS - jednotné evropské číslo tísňového volání

158
156
150
155
112

HASIČI KLÁNOVICE
603 578 405, 607 551 670, 602 333 860
PORUCHOVÁ VOLÁNÍ:
Elektřina
1236 poruchy@pre.cz
při ohrožení života 224 919 473
Plynárna
1239
Vodárna
840 111 112
Veřejné osvětlení, dopravní signalizace, veřejné hodiny:
www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html
800 101 109
placená inzerce

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

Klánovický zpravodaj
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany, řezání, obrábění, ohýbání,
posilovací stroje
e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472
608 880 102
www.vyzner.cz

Psychoterapii a psychologické poradenství

v ob)žných životních situacích a v případě
psychických problémů nabízí psycholog.
PhDr. I. Waidingerová, Újezd nad Lesy,
Kynická 2607, Praha 9,
Tel. 603 804 895, e-mail: iveta.w@centrum.cz.
Více na www.psychologickeporadenstvi.blogspot.cz

ZTRATILA SE NÁM PERSKÁ STŘIBRNO-ŠEDÁ
KOČIČKA. ZABĚHLA SE VE ČTVRTEK,
17. 7. 2014, V ULICI ARANŽÉRSKÁ A STÁLE
JÍ HLEDÁME. SLYŠÍ NA JMÉNO BARBORKA.
NIKDY NEBYLA VENKU, JE PLACHÁ A MOC
NÁM CHYBÍ. KDYBYSTE JI VIDĚLI, PROSÍM
VOLEJTE, BUDEME VDĚČNI. TELEFONNÍ
ČÍSLO: 602 360 234. ZA NALEZENÍ NAŠÍ
KOČIČKY: 2000,- Kč ODMĚNA

ODS Klánovice

vás zve na diskusní posezení z cyklu

MODRÉ ÚTERKY
Kdy: 7. 10. 2014 od 18 hod.

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

Správa městské čás2
a spolupráce úřadu s občany
Na tomto setkání budete mít také možnost
se osobně seznámit s našimi kandidáty
do letošních komunálních voleb.

www.odsklanovice.cz

Velký výběr vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace, pokládka
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Klánovič3 hasiči kandidují

Na kandidátce Hlasu Klánovic – ČSSD a nezávislí najdete hned tři naše hasiče
Bc. Pavel Jaroš
(č. 1)
kandidát
na starostu

Stanislav Huser
(č. 3)

Michal Raiser
(č. 8)

Čtyřiačtyřicetiletý Pavel Jaroš je klánovickým hasičem už od svých devíti let,
kdy vstoupil do tehdejšího oddílu Mladých požárníků. Dnes je zástupcem velitele Sboru dobrovolných hasičů
a velitel družstva. S hasiči zažil mnoho
velkých a někdy nebezpečných akcí.
„Ve vzpomínkách se mi vybaví například zásah při hašení Průmyslového paláce na výstavišti v Holešovicích. Byl to
obrovský požár, spousta techniky. Veliký
byl ale i zásah v Klánovickém lese, když
hořelo podél tratě prakticky od Běchovic
až do Úval,“ vzpomíná Jaroš. „Většina
zásahů je ale těch malých, od padlých
stromů, pumpování vody, hašení různých menších požárů.“ Pro Klánovice
jsou místní hasiči podle něj velkým přínosem. „Dobrovolně si komplikují životy
a nasazují zdraví, aby pomohli lidem
kolem sebe. Tím, že v Klánovicích dokáží rychle přijet na místo zásahu
a obec znají, dokáží často zabránit velkým škodám a zachránit zdraví a životy
lidí,“ dodává Jaroš, který žije v Klánovicích od narození.
Ženatý otec dvou dětí by chtěl dát Klánovicím lesk, který si zaslouží a to jak
ve spolupráci s magistrátem, ale i místními občany, z nichž mnozí jsou velmi
úspěšní podnikatelé, ale v životě obce
se zatím moc neangažují. Pavel Jaroš
má s prací na klánovické radnici velmi
bohaté zkušenosti. „Spolupracuji s ní už
od roku 1992, od roku 1995 jsem členem přestupkové komise,“ říká Jaroš,
který by chtěl dát nové radnici nadstranický základ. Z věcí, které by rád zlepšil,
dává vedle vzhledu obce na první místo
cyklistickou dopravu v centru obce
a údržbu místní zeleně. „Hasičem ale
chci zůstat i na radnici,“ dodává Jaroš.

Velitel klánovických hasičů patří
ve svých čtyřiašedesáti letech mezi nestory místního dobrovolnického sboru.
Poté, co přestal hrát za Klánovice fotbal,
se stal v roce 1986 členem Sboru dobrovolných hasičů. O dva roky později,
poté, co prošel úspěšně školícím kurzem, se stal velitelem klánovického
sboru. Za zlom v životě sboru považuje
zásahy klánovického SDH během pražských povodní v roce 2002. „Pro mě to
byl šok v tom, že jsem si do té doby neuměl představit, co všechno dokáže
voda napáchat. Ale naopak pozitivní
zkušenost v tom, že nám tehdy přišlo
pomáhat obrovské množství lidí a mnozí
u nás pak zůstali. Jednotka se po povodních obrovsky zvedla,“ vzpomíná
Huser. Klánovičtí hasiči v těchto nejdramatičtějších dnech novodobé historie
Prahy zasahovali například i v Rudolfinu, v elektrárně Holešovice, nebo v obrovských skladech v Lipencích. Huser
ale byl i u velkých požárů v Klánovickém
lese, například, když hořelo kolem golfu
či u Štramberku. „V posledních letech
naštěstí požárů v lese ubývá, zato přibývá technických zásahů v podobě rizikového kácení, vosích či sršních hnízd
a podobně,“ říká Huser.
Do klánovického zastupitelstva kandiduje především proto, aby se zasadil
o zlepšení stavu klánovické zeleně.
„Úklid obce a starost o zeleň byly v minulých letech zastupitelstvem opomíjeny. Zlepšení čistoty v Klánovicích
považuji za jednu ze základních věcí,“
uvádí nestor klánovických hasičů. Dědeček pěti vnoučat se velení klánovických hasičů chystá předat nové
generaci. „Kandidáta už mám vyhlédnutého,“ dodává s úsměvem.

Sedmadvacetiletý klánovický rodák Michal Raiser patří k těm členům Sboru
dobrovolných hasičů, kteří přišli po katastrofálních povodních v Praze v roce
2002. „Byl to pro mě rozhodující zážitek,
po kterém jsem se rozhodl pomáhat,“
říká Raiser, který dodává, že ve sboru
ho také drží dobrá parta, ale i legrace.
V klánovickém SDH však není nouze
ani o dramatické situace. „Pamatuje si
hlavně věci, které se odlišují od běžných
zásahů. Největším „zážitkem“ pro mě
byly dva požáry tržnice SAPA v pražské
Libuši před několika lety. Hasili je požárníci a hasiči nejen z celé Prahy. Já
jsem tam poprvé ve skutečné akci
musel použít dýchací přístroj,“ vzpomíná Raiser. Nebezpečnou a neobvyklou situaci jde ale zažít i při zásazích
v Klánovicích. „Například, když jsem
letos na jaře likvidovali v Klánovicích
únik chlóru, i při něm jsme museli používat dýchací přístroje,“ uvádí Raiser,
který je svými kolegy pokládán za velký
talent s přirozenými vůdčími a velitelskými schopnostmi.
Stále ještě svobodný a bezdětný Michal
Raiser by chtěl v Klánovicích především
zvýšit bezpečnost a pořádek, který
podle něj neodpovídá pověsti a výjimečnosti naší městské části. „Jsme považováni za „milionářskou čtvrť“, ale
zdaleka to tady tak nevypadá. To bych
chtěl pomoci změnit,“ uvádí Raiser.
„Ve Sboru dobrovolných hasičů jsem
také proto, že mě prostě baví pomáhat
lidem. I proto jsem se rozhodl kandidovat ve volbách,“ dodává tato podle
všeho „nastupující hvězda“ našich klánovických hasičů.
Stránku připravil
kandidát Hlasu Klánovic
novinář Luboš Palata
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AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

Rezidence klánovický les
cesta ke zdraví a rovnováze

s námi vás
život bude bavit
Helena Johanidesová
Lovčická 974, Praha - Klánovice
tel.: 728 963 788
e-mail: info@rezidence-klanovice.cz
• www.rezidence-klanovice.cz •

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

www.yoga-klanovice.cz
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Přijďte do vánoc

zhubnout nejméně 7 kg !!!
Tříměsíční kurz hubnutí s cvičením
se Zuzkou Bidlákovou v klánovické školce.
Bližší informace na čísle 776 660 074.

NĚMČINA
Lektorka NJ nabízí individuální výuku /
doučování - všechny úrovně pokročilosti
(příprava na maturitu, Geothe certifikáty B1-C2).
Výuka možná i o víkendech.
Cena za výuku od 250-450,- Kč / 60 min. dle
náročnosti výuky, frekvence hodin či dojíždění.
Kontakt: 607 182 500

Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
PRO PSY A VÝCVIK PSŮ.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.

KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. c z

602 260 264

Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím, z Prahy východ a okolí
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
Šeﬂ- hairstyle 7 dní v týdnu.
Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)

Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00
Tel. 604 589 584
www.seﬂ-hairstyle.com
r.seﬂ@post.cz
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ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

• kácení a prořezy rizikových
stromů
• likvidace pařezů frézováním,
štěpkování větví
• zakládání trávníků a pokládka
travních koberců
• sekání a provzdušňování
travnatých ploch
• stříhání živých plotů
• úprava dlouhodobě
neudržovaných pozemků
• návrhy, realizace a celoroční
údržba zahrad

www.zahrady-zelen.cz

Eduard Pacák

stavební firma

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

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

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

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

www.northtech.cz

mobil: 605 789 346

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
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PROGRAM září 2014
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061
(každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

Výstava měsíce
POČÁTEK
1. výstava obrazů mladé umělkyně Lucie Kučerové
Filmový klub
1. 9. pondělí, 20:00
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
Kultovní film devadesátých let nyní převeden do té nejvyšší, digitální kvality! USA/1994/krimi, thriller/153 min/přístupný
od 15 let/české titulky
Kino
3. 9. středa, 20:00
MAGICKÝ HLAS REBELKY
O. Sommerová zachycuje osud zpěvačky a signatářky Charty 77 Marty Kubišové. ČR/2014/ /90 min
Akce měsíce
7. 9. neděle, 14:00
2. ročník AVON POCHODU PROTI RAKOVINĚ PRSU
v Klánovicích Pochod bude ukončen vypuštěním balónků jako aktu naděje.
Koncert
7. 9. neděle, 17:00
THE TAP TAP s hostem DANEM BÁRTOU
Koncert se uskuteční na dvoře ZŠ, kapela The Tap Tap vystoupí na venkovním zastřešeném pódiu a bude spolu
s AVON pochodem zahajovat podzimní projekt "ZDRAVÉ KLÁNOVICE 2014"
Přednáška
9. 9. úterý, 19:00
MammaHELP
V České republice každoročně onemocní rakovinou prsu téměř 7 000 žen. Přednáší: Koordinátorka MammaHELP
centra Praha Hana Jírovcová a vyléčené onkologické pacientky.
Kino
10. 9. středa, 20:00
DÍRA U HANUŠOVIC
Vesnické drama s prvky černého humoru je režijním debutem M. Krobota. ČR/2014/načernalá komedie/102 min
Koncert
11. 9. čtvrtek, 19:30
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Kino
15. 9. pondělí, 20:00
IDA
Umělecký černobílý snímek vypráví příběh novicky, která až po návštěvě své nově nalezené příbuzné, odhaluje svůj
židovský původ. Polsko/2013/drama/80 min/přístupný/české titulky
Kino
17. 9. středa, 20:00
CHLAPECTVÍ
Výjimečný film o dospívání jednoho obyčejného kluka, jež se natáčel 12 let. USA/2014/drama/166 min
Kino pro děti
21. 9. neděle, 16:00
TŘI BRATŘI
Režisér J. Svěrák natočil pohádku plnou laskavého humoru podle scénáře Z. Svěráka. ČR, Dánsko/2014/86 min
Kino
22. 9. pondělí, 20:00
KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
E. Stone a C. Firth v hlavních rolích nové romantické komedie režiséra Woodyho Allena. USA/2014/romantický/109
min/přístupný od 12 let/české titulky
STAND UP COMEDY SHOW 23. 9. úterý, 20:00
NA STOJÁKA
Oblíbená stand-up comedy z televizních obrazovek - nové scénky - tentokrát i na téma Zdraví. Účinkují: Lukáš
Pavlásek, Daniel Čech a Karel Hynek
Divadlo pro děti
28. 9. neděle, 16:00 a 29. 9. pondělí, 9:30 a 11:00 HONZA A LESNÍ SKŘÍTEK
Pohádka s písničkami o tom, kterak Honza a lesní skřítek zachránili les. Hraje: divadelní soubor Cylindr
Kino
29. 9. pondělí, 20:00
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. ČR/2014/dokument/75
min/mládeži přístupný
Kurz
30. 9. úterý, 19:30
SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině. Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit?
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. 9: 29. 8. 2014. Zastupující šéfredaktor Petr Soukup, tajemnice RR Ivana Horská. Členové redakční rady KZ: Pavla
Fischerová, Jiří Karban, Radomír Kůla, Jan Ludvík, Tomáš Ruda, Zorka Starčevičová, Robert Zoulík. Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ,
tel: 281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz. Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si
podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ.
Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 15. 9. 2014. Periodicita: 10x ročně.
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