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Slovo starosty

Výběr ze zpráv z jednání Rady městské části

RMČ 26. 2. 2016
Rada schválila rozpočtové opatření,
na základě kterého bude upraven rozpočet z důvodu ukončení projektu v rámci
Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost – „Revitalizace Aleje Hany Benešové. Tuto úpravu rozpočtu

RMČ 4. 3. 2016
Rád bych vám s přicházejícím jarem nalil trochu optimismu v oblasti, která trápí většinu
klánovických obyvatel –v pomalém
postupu výstavby uliční sítě. Nedávno začala stavba krátkého úseku
ulice II. etapy – V Pátém. Ale především byl konečně akceptován
námi předložený projekt na alternativní řešení budoucích obytných ulic
Blešnovská a Lovčická podle předpisů pro jejich stavbu. Ten je nyní
již zapracován do projektu pro letošní část začátku III. etapy. Parkovací místa zde budou rozmístěna a dimenzována podle požadavků
zde bydlících občanů a tyto ulice rovněž nebudou navazovat přímo na ploty obyvatel. Dále byl akceptován i náš návrh, že letos bude
většina ulic III. etapy vybudována
s asfaltovým povrchem. V dalších letech již budou v Klánovicích všechny ulice jednotně projektovány jen
jako asfaltové. Součástí letošního úseku ulice V Rukavičkárně bude
i dlouho postrádaná autobusová zastávka pro linku 262.
Trochu mimo hlavní proud – rok
a půl jsem se snažil přimět pracovníky Viamontu, nyní Strabagu,
aby po sobě opravili lesní cestu Nové
Dvory – Placiny – Křížek – podjezd
pod tratí, po které byla dříve běžně
provozována těžká nákladní doprava
a tuto cestu dost poničila. Nakonec,
po obrácení se na vyšší místa, byla
tato cesta nedávno kompletně opravena a doufám, že několik let v tomto stavu vydrží.
Ing. Karel Horníček

2016

Rada prodloužila nájemní smlouvu firmě FOOD SERVICE na nájemní
smlouvu na restauraci Beseda. Ta využila smluvní právo na prodloužení
tohoto nájmu, uvedené ve smlouvě
z roku 2011. Nyní je nájemní smlouva
platná do 31. 12. 2021 za cenu nájemného 25 tis. Kč/měsičně.
Dne 31. 3. 2016 končí Smlouva o dílo, uzavřená s ing. Milošem
Králem na dobu 5 let. V rámci zajištění zimní údržby na zimní období 2016/2017 bude vypsáno nové
výběrové řízení.
Na výzvu „Analýza potřeb
a právních a finančních aspektů péče
pro seniory a zdravotně postižené“
bylo osloveno 5 společností, z nichž
4 předložily svoji nabídku.

RMČ 11. 3. 2016
Úřad MČ Klánovice zadal optimalizaci pojištění flotily vozidel a následně byla dosažena úspora oproti
předcházejícímu pojistnému. Současné dosažené pojistné činí 99 067 Kč
(oproti dřívější částce 140 220 Kč)
Nyní jsou vozidla pojištěna u pojišťovny Allianz.
Rada schválila zvýšení rozpočtu
MČ o částku 20 000 000 Kč Jedná se
o účelovou dotaci na rozšíření kapacity ZŠ. Rozpočet bude navýšen v kapitole školství, odd. 3113. Platebním
kalendářem bude požádáno o převod
na účet městské části.
Dále rada schválila zvýšení rozpočtu MČ o přijatou účelovou neinvestiční dotaci pro místní knihovnu
ve výši 40 500 Kč. Tyto prostředky
budou použity na nákup knih pro
naši knihovnu.
Rada projednala žádost ředitelky
MŠ Smíškov o finanční příspěvek
na školné. Rada s ohledem na dosud

schválila Rada hl.m. Prahy usnesením
č.357 dne 22. 2. 2016. jedná se o vratku finančních prostředků ve výši 186 339Kč
Dne 24. 2. 2016 předal nájemce
p. Andryshko pronajaté nebytové prostory „Bazar“ zástupci UMČ Praha Klánovice. MČ zveřejní inzerát na pronájem
tohoto objektu.
Společnost Rezidence Klánovice má
záměr na vlastní náklady rekonstruovat
ulici Ke kostelíčku v celkovém nákladu
400–500 tis. Kč. Komunikace bude ze
zámkové dlažby a po jejím dokončení
bude předána jako dar MČ Praha –
Klánovice. Předpokládaný začátek
rekonstrukce – konec března 2016. Rada
schválila tento záměr a vymínila si pro
zajištění větší stability zvětšení rozměrů
betonových kostek na standardních 10cm.
Pan Vitaly Andrishko předal zpět MČ
Klánovice nebytové prostory. Nicméně stále dluží nájemné a smluvní pokutu. Rada schválila uzavření předloženého návrhu „Dohody o uznání dluhu
a dohodu o splátkovém kalendáři“, která bude mezi oběma subjekty uzavřena. Jedná se o částku 615 230 Kč a z toho
300 000 Kč tvoří smluvní pokuta dle
uzavřené smlouvy.
neschválený rozpočet MČ Klánovice
předloženou žádost neschválila. Rada
pověřuje starostu vyvoláním, jednání
s paní ředitelkou MŠ Smíškov ohledně
případné další spolupráce.
Rada projednala žádost o vyvěšení baneru (plakátu) pro taneční studio Danceport na plot ŽS Smržovská.
Jeho rozměry jsou 2 x 1,5 m a termín vyvěšení duben–červen 2016.
Rada s vyvěšením souhlasí za cenu
1800 Kč/3 měsíce.
Rada vzala na vědomí informaci o stavu koupaliště po ukončení sezony 2015. Je nutné odstranit zjištěné
závady na malém bazénu (vzdutá fólie na stěnách, drolící se bazénové lemovky pod okrajem fólie, utržená fólie v přelivovém kanálku).
Rada na dalším jednání rozhodne
o zadání oprav.
Rada souhlasí se záměrem a předloženým postupem při realizaci dopravního režimu při akci „Stavební
úpravy plynovodu v ul. K Rukavičkárně, Boušova, Podlibská a okolí“.
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Rada na základě doporučení komise výstavby souhlasí se záměrem výstavby polyfunkčního domu na adrese Dobřenická 92. Rada na základě
doporučení komise výstavby nesouhlasí s žádostí o souhlas se zámě-

rem výstavby RD v ulici Slavětínská 14. Požaduje další doplnění studie
o potřebná data.
Ing. Karel Horníček
starosta MČ

Otázky a odpovědi
Rekonstrukce aleje Hany Benešové
byla údajně dokončena v listopadu 2015.
Dílo však má řadu zásadních nedostatků, které jsou předmětem následujících
dotazů. Která fyzická osoba s autorizací či právnická firma vypracovala projekt
rekonstrukce? Kdo byl zhotovitelem rekonstrukce? Postupoval zhotovitel podle
projektu? Kdo prováděl technický dozor
stavby? Kdo dílo převzal a jeho převzetí
podepsal? Budou v rámci záruční lhůty řešeny stavební nedostatky a kdy?
(např. pěší chodník není lemován obrubníky – žulové kostky vložené do terénu nemohou tvořit hranu chodníku;
plochy vjezdů do rodinných domků jsou
provedeny z prefabrikovaných nosníků –
nejsou dokončené – chybí jim zásyp spár
kvalitní zeminou a osetí vhodnou trávou;
parkoviště před prodejnou je lemováno
položenými žulovými kostkami (již rozježděnými) namísto řádných obrubníků; kolem stromů na parkovišti chybí
zatravňovací dlaždice či jiný prvek, který by chránil zeminu kolem stromů proti rozježdění; ozdobný patník lipového
listu sochaře Josefa Vajceho na náměstí
Hedviky Vilgusové je nevhodně osazen –
není zalícován s povrchem).
Rekonstrukce aleje Hany Benešové
byla dokončena v listopadu 2015. Letos
na jaře dojde k reklamaci závad. Této rekonstrukci bylo podrobně věnováno číslo 10/2015 Klánovického zpravodaje, které je i na našem webu. Autoři projektu pro
získání dotací z fondu EU Praha – konkurenceschopnost, podle kterého byla následně rekonstrukce provedena, jsou
Ing. arch. Martin Šafránek a Ing. Barbora Eismanová. Dle projektu prováděla rekonstrukci firma AVE CZ, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu.
Dozor prováděl stavební technik Ing. Rezek. Dílo jsem převzal s tím, že některé
(převážně vegetační) práce budou i v rámci záruky pokračovat v následujících letech. Pěší chodník z barevného asfal-

tu není ani v projektu lemován obrubníky
kvůli nutnosti vsakování vody v hraně
navazující na trávník. Tím se i zamezí dřívějšímu vtékání vody na soukromé pozemky. Zásyp a dosetí vjezdů na pozemky
bude provedeno letos. Žulové plochy před
prodejnou nejsou určeny pro parkování,
to vyznačuje i dopravní značka. Nyní
plánujeme další opatření pro zamezení
jízd vozidly po žulové dlažbě. Ohraničení
stromů u prodejny není ideální, letos se
bude opravovat. V projektu nebyly navrženy žádné zvýšené obrubníky ve snaze
snadnější údržby zeleně a lepšího splynutí
s terénem. Úpravu pomníku od sochaře
Vajceho plánujeme také na jaře. Děkujeme vám za zájem o tuto stavbu. Problémem staveb z evropských fondů je krátká lhůta na zpracování projektu, schválení
a vlastní stavbu. V rámci našich možností jsme se snažili dělat maximum. (starosta Ing. Horníček)
U rodinného domku na Slavětínské
ulici č. 79 postavil majitel místo průhledného plotu bílou vysokou zeď bez
stavebního povolení. Řešil Stavební odbor v Újezdě nad Lesy spolu s ÚMČ
Klánovice tento přestupek s majitelem
rodinného domku?
Problémem tohoto oplocení jsme
se zabývali téměř rok. Skutečně esteticky vybočovalo z běžného klánovického standardu. Nicméně majitel nemovitosti má právo budovat kompaktní
neprůhledné oplocení pro ochranu před
nadměrným hlukem. V těsném okolí ulice Slavětínské nesporně dochází k vyšší hladině hluku a z tohoto důvodu lze
těžko tento konkrétní plot co do výšky
a materiálu kritizovat. Nicméně se podařilo to, že konstrukce z tvárnic byla
alespoň opticky rozbita pomocí dřevěných obkladů. Samozřejmě tento postup
nepokládáme za vhodné doporučení pro
všechny domy podél Slavětínské ulice, která tvoří tvář Klánovic. (tajemnice Ivana Horská)

Ptala se Marie Mikušová
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz

Slovo šéfredaktora
Spící ráj cyklistů
Začíná jaro, nejen astronomicky,
ale i teplotami, a Klánovice se začínají měnit v ráj cyklistů. Jsme vlastně takové pražské Nizozemsko, nikde to
není do kopce, a dokonce tu ani nefouká. Jenže na cyklisty, zvláště na ty malé,
se tu pořád skoro nemyslí. Ze všech
snah tu máme jen tragikomické torzo
cyklo-křižovatky před klánovickou
školou, která vede od nikud nikam.
A pak na klánovickém nádraží přibyl
stojan pro kola.
Přitom ježdění na vlak na kole je
nejen nejzdravějším, ale nejméně
po osm devět měsíců v roce i přirozeným řešením části problému s parkováním u nádraží. Stačí, když většina z těch, kteří dnes jezdí na nádraží
mnohdy jen ze vzdálenosti několika set
metrů a maximálně několika kilometrů, bude jezdit na nádraží na kole. Proto investice do bezpečné úschovy kol
na nádraží, přinejmenším v podobě
bezpečnostních kamer, je tou nejlepší
pomocí ve snaze omezit parkování
v ulicích u nádraží.
Další kategorií cyklistů, na které se
v Klánovicích téměř nemyslí, jsou naši
nejmenší. Bývaly doby, kdy se to na jaře
kolem školy koly jen hemžilo. Dnes se
to před osmou hodinou hemží před
školou spíše automobily, z nichž se vykutálí klánovičtí školáci, aby stihli zvonění. Je to po všech stránkách špatně
a neměli bychom se pak divit, že je
fyzická kondice školních dětí tak
mizerná, když i pár set metrů do školy
se vezou autem.
Jenže na druhou stranu, co se dá
dělat, když auta mají v Klánovicích
ve všem přednost a o „bezpečné cestě
do školy“, která by umožnila místním školákům dostat se v pořádku
na kole do školy, se už léta jen mluví a mluví. Na podzim se investovaly
velké prostředky do úpravy aleje, kde
měla alespoň část této bezpečné cesty
pro děti na kolech vzniknout. Je jaro
a na tento záměr jako by se zapomnělo.
Proto ho připomínám. S dovětkem, že
by to nemělo skončit jen cyklistickým
průjezdem alejí. Je jaro a je nejvyšší čas
s tím něco udělat.
Luboš Palata
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Téma čísla: Parkování u nádraží aneb Dobré řešení není
Musíme dát
policii do ruky bič
říká Ing. Ondřej Voleš,
předseda dopravní komise
Jeden můj známý, který rád
sází na jistotu, tvrdí, že se nic nestane, s ničím se nepohne a parkování u nádraží zůstane nevyřešené i po tomto volebním
období. Co vy na to?
V minulosti už proběhlo několik pokusů vyřešit tento problém
a je pravda, že se nyní nacházíme
na mrtvém bodě. Podle mého názoru je v tuto chvíli potřeba dát policii do ruky nějaký viditelný nástroj,
nějaký bič, aby měla větší pravomoc vymáhat pokuty od řidičů, kteří dnes protizákonně parkují v přilehlých ulicích.
Ale policie může rozdávat
pokuty již nyní?
To je sice pravda, ale musíme
být realisté. Jasné a viditelné značení, které tam nyní není, by policii velmi pomohlo. Moje představa
je udělat žluté pruhy všude tam,
kde bude striktní zákaz parkování,
u vjezdů do parcel, v úzkých či kritických místech a zredukovat tak počet živelně parkujících aut alespoň
o jednu třetinu až polovinu.
Proti stejnému opatření ale místní
občané sepsali petici, která takové
řešení odmítá. Lišilo se to jen v tom,
že místo žlutých čar měly být pořízeny čáry bílé, které vyznačují, kde
se parkovat smí…
No ale to je zásadní rozdíl, jak pro
řidiče, tak pro policii. Jakmile máte
jasný a viditelný zákaz, je to něco jiného než nabídka možnosti parkovat jen na určitém místě. To se
v podstatě moc neliší od situace,
která tam je dnes.
Předloží dopravní komise Radě
MČ návrh nějakého řešení?
Ano. Pokud se na tom shodne.
Za prvé vytipovat místa pro žluté
čáry. Za druhé, domluva s městskou
policií na vymáhání pokut, pokud
někdo zaparkuje na tomto značení
a za třetí zřídit modrou zónu pro
klánovické občany, a tím vytvořit tlak
na představitele okolních obcí.
Další možností je vybudovat
v Klánovicích P+R parkoviště.
Tak to je úplný nesmysl, vždyť
máme nádraží přímo v centru obce.
Takové parkoviště může být třeba
v Tuklatech, kde leží nádraží mimo
obec v polích. V kombinaci s prodloužením platnosti Opencard by to
mohlo být finančně zajímavé pro
všechny zainteresované strany. Rozumné a ekologické rozšíření parkovacích ploch v okolí klánovického nádraží ale podporuji. Nejprve ale
musí přijít funkční restrikce, jinak si
do obce nalákáme další desítky aut.
Ptal se Robert Zoulík

Modré zóny – jediné schůdné řešení
Čtrnáctého března se uskutečnila beseda s tématem parkování v Klánovicích, které
trápí mnohé spoluobčany bydlící v blízkosti nádraží. Účast přesto nebyla velká. Debatu se starostou Ing. Horníčkem a odborníkem na parkování Ing. Horským si přišla vyslechnout asi dvacítka občanů a mezi nimi i skupina lidí ze sousedního Újezdu nad
Lesy, kteří projevili přání, aby obě městské části postupovaly společně.
Na úvod shrnul Ing. Horníček hlavní peripetie, vývoj a plány parkování u nádraží.
Magistrát hl. m. Prahy odmítl navrhovaná řešení Klánovic a radnici sdělil, že situaci
lze řešit pouze zónami placeného parkování (tzv. modré zóny), které místní dotčení
občané (z lokalit u nádraží) odmítli v anketě poměrem 2:1.
Ing. Horský jeho slova potvrdil a upřesnil, že v polovině letošního roku chystá Magistrát rozšíření modrých zón v centrální Praze, čímž znemožní parkování těm, kteří dosud jezdí do práce autem. Dá se proto očekávat, že počet aut u nádraží na podzim tohoto roku ještě naroste. Je tedy nutné parkování u nádraží konečně řešit.
Při diskusi sdělil bývalý starosta Ing. Hrabal informaci o parkování typu P+R, a to
v patrových garážích či na betonové plošině nad tratí navrhované Ropidem, což
Ing. Horský a Ing. Horníček jako řešení odmítli z důvodu obrovské finanční zátěže.
MUDr. Polák vznesl zásadní dotaz, zda se preferuje řešení pouze restrikcí (tj. parkování v modrých zónách) nebo zda je v plánu i rozšíření počtu parkovacích míst.
Ing. Horský a někteří lidé z publika navýšení parkovacích míst odmítli, protože se
tím jen zvýší počet aut z okolí a problém zůstane. Už nyní 80 % aut, která u nádraží
parkují, jsou mimoklánovičtí se středočeskou poznávací značkou. Pro klánovické
občany tedy není nutné budovat nová parkovací místa a místní radnice má primárně na starost zájmy místních občanů. Hromadné parkování např. v 5 m široké
ulici Aranžérská, kde v případě nutnosti neprojede sanitka ani hasiči a kde Městská
policie nekoná, je již nadále neúnosné.
Při další diskusi, proč ty či ony varianty jsou nereálné, přiznal Ing. Horský, že
v aktuálním horizontu jsou modré zóny jediným řešením. Na otázku, zda navrhované restrikce nepřenesou problém s parkováním u nádraží do jiných míst, např.
ke škole či k jiným autobusovým zastávkám, Ing. Horský odpověděl, že je dokázáno, že asi polovina lidí změní své dopravní návyky a ta druhá bude hledat parkování
v jiných místech Klánovic.
Závěrem bylo sděleno, že je nutné ochránit Klánovice před parkovací invazí
Středočechů, tedy každopádně provést restrikce formou modrých zón a na druhé
straně zajistit možnost parkování turistům či návštěvníkům Klánovic, kteří přinášejí peníze klánovickým podnikatelům. Opakovaně zorganizovat anketu a vysvětlit všeobecně parkovací možnosti v Praze. Placené parkování pro místní obyvatele
v modrých zónách je po celé Praze. Bylo doporučeno, aby radnice jednala sebevědoměji, rozhodněji, a hlavně, aby začala řešit problém parkování i s vědomím, že
zajistit všeobecnou spokojenost v této otázce se nikdy nemůže zcela podařit.
Jana Jochová, Marie Mikušová

Odtahovat můžeme jen výjimečně,
uvádí městská policie
Na otázky KZ odpovídá Irena Seifertová, vedoucí Kanceláře ředitele komunikace
s médii a veřejností Městské policie hlavního města Prahy.
Městská část Klánovice řeší už delší
dobu problém parkování u nádraží,
kdy řidiči aut přijíždějících na nádraží stojí na místech, kde blokují příjezd do domů občanů, případně stojí na místech, kde stát nesmí. Je to věc,

kterou by se měli příslušníci městské
policie ze služebny prioritně zabývat?
Problém, který v okolí nádraží popisujete, vznikl postupně, se stále se
rozšiřující výstavbou domů v této části
Prahy, ale i v jejím okolí. Jedná se na-
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Typické parkování aut v ulicích u klánovického nádraží
Foto KZ - Robert Zoulík

příklad o novostavby v části Květnice,
Šestajovice, Újezd nad Lesy…
Městská policie se touto problematikou
zabývá společně s městskou částí přibližně šest let. Místně příslušní strážníci
okrskáři zde denně provádějí pravidelné
kontroly, které jsou zaměřeny na parkování vozidel po obou stranách nádraží
ČD Praha–Klánovice. Pokud řidiči v okolí
nádraží nedodržují a nerespektují silniční
zákon, dopouštějí se dopravních přestupků, z tohoto důvodu jsou ze strany městské policie sankcionováni.
Městská policie také opakovaně doporučila navýšení parkovacích míst
v této lokalitě. Zároveň doporučila
provést některé změny týkající se dopravního značení, aby se snížil počet parkujících vozidel v již zmíněných
ulicích v okolí nádraží. Některé dopravní úpravy, které se v okolí nádraží
za poslední roky provedly (např. ulice
Bydžovská byla označena vodorovným
dopravním značením V 12c – zákaz zastavení v celé její délce, ulice U Trativodu byla osazena svislou dopravní
značkou parkování podélné IP 11e
a dále vjezdy na pozemky byly označeny vodorovnou dopravní značkou V 12b
– žluté zkřížené čáry) částečně situa-

ci zlepšily, ale podněty na další úpravy
bude městská policie i nadále iniciovat.
Je možné ze služebny v Klánovicích vyčlenit jednoho strážníka, který by se parkováním u nádraží každodenně několik hodin během ranní
špičky zabýval?
Strážníci denně v době od 7.15–8.05
provádějí dohled nad přechody před
základní školou v Klánovicích, Újezdě
nad Lesy, Kolodějích a Běchovicích.
Tato činnost je prioritní. To znamená,
že strážníci nemohou být na místě v již
zmíněném čase, ale ihned po ukončení
dohledu nad přechody se problematice
parkování v této lokalitě intenzivně věnují a kontrolují výše uvedené místo.
Proč nemohou občané Klánovic hlásit případy špatného parkování přímo
na služebnu v Klánovicích, ale musí volat do centrály na Černý Most?
Okrsková služebna Klánovice nemá
zřízenou stálou dozorčí službu. Všichni strážníci, kteří jsou na tuto služebnu
zařazeni, jsou neustále v terénu, vyjma
úředních hodin. Tato okrsková služebna spadá pod Obvodní ředitelství MP
Praha 14, Vlčkova 1067, Praha 9, kde je

zřízeno operační středisko s nepřetržitým provozem. Zde operátoři vyhodnotí
stav situace a pošlou na místo nejbližší
hlídku městské policie.
Jak velkou část pokut za parkování se daří vymoci a není jediným
lékem pravidelné odtahování špatně
parkujících aut?
K odtahování vozidel – vozidlo je ze
zákona možné odtáhnout pouze ve dvou
případech, a to tvoří-li překážku silničního provozu (např. brání průjezdu autobusů MHD, stání v křižovatce…),
nebo neoprávněně stojí na vyhrazeném
parkovišti. V případě, že nedochází ani
k jednomu z výše uvedených porušení,
musí strážníci přestupky v dopravě řešit
jiným způsobem.
Může sama městská část Klánovice
nějak pomoci rozšířit kapacity Městské
policie v Klánovicích a jak?
Vzhledem k tomu, že je správní obvod Praha 21 pokryt nepřetržitým výkonem služby, tzn. 24hodinovou službou, s navýšením počtu strážníků
okrskářů v této lokalitě městská policie
zatím nepočítá.
Luboš Palata
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Hydepark
Ráda bych odpověděla na otázku, kterou často dostávám, proč nepřispívám častěji a více do zpravodaje? Bohužel taková jsou
pravidla redakce, která je jak známo pevně v rukách „Spolu“, které musí jakoukoli ztrátu své „image“ maximálně eliminovat,
a proto jejich propagandistický aparát rozhodl, jak rozhodl. Začne někdy zpravodaj objektivně informovat, nebo chce zůstat propagandistickou fólií novodobých klánovických autokratických vladařů? Dobrou zprávou je, že naše zastupitelstvo konečně redukovalo plat neuvolněného místostarosty na rozumnou mez a naše MČ tak ušetří stovky tisíc korun ročně. Snad je
to první vlaštovka ukončení klientelistických praktik. Doufám jen, že tyto finance rada MČ (Spolu–ODS–ČSSD), která se přes
jasné doporučení finančního výboru odmítla vzdát možnosti sama bez schválení zastupitelstva rozhodovat o peněžní rezervě,
je ještě víc nepromrhá.
Zorka Starčevičová, Čas na změnu

Parkování u nádraží, a nejenom tam, je problém, který je již dlouhodobý a týká se nejen nádraží, ale i ulic okolo školy, školky,
bytových domů, v letní sezoně okolo koupaliště. U nádraží je tento problém již několik let a dle mého názoru má prvopočátky v nedůsledné kontrole dodržování pravidel silničního provozu po provedené rekonstrukci ulic. V současné době je argument zde parkujících řidičů jediný – kde máme parkovat. Odpověď je také jednoznačná – pokud nemáte kde zaparkovat, musíte dodržovat zákon, a ten jasně definuje, kde je možno zastavit a kde stát. Návrh řešení: nezbývá nic jiného než represe, protože
i teoretickým vybudováním většího množství parkovacích míst (a to bych doporučoval), problém s parkováním nevyřeší. Součástí represe ale musí být i návrh řešení, a to spočívá v doplnění autobusových spojů, které budou navazovat přímo na přijíždějící vlaky a budou od nádraží vyjíždět, ne jen projíždět.
Bc. Pavel Jaroš,
HLAS KLÁNOVIC-ČSSD a nezávislí
Víte, kam zaparkujete své děti?
Rád bych stočil pozornost laskavého čtenáře na trochu jiné „parkování“. Totiž na klánovickou školu, která je tak trochu
také parkingem pro naše děti po dobu, co jsme v zaměstnání. U aut nám to může být jedno, ale na tom, jaké mají děti materiální zázemí pro výuku, sakra hodně záleží! Na základě žádosti vyhotovené v gesci školství (ing. Jana Martinová) nám magistrát přidělil dne 25. února 2016 účelovou investiční dotaci ve výši 20 milionů Kč na dostavbu školy. Peníze takového rozsahu
jsou pro Klánovice obrovský úspěch, jedná se o třetí nejvyšší částku, kterou magistrát v letošním roce vůbec poskytl. V současné době již vzniká projekt, v jehož rámci dojde ve školním dvoře k rozšíření a intenzifikaci jídelny a výstavbě pěti nových
učeben. Děti se tak mohou těšit na obědy bez front, na výuku jazyků v učebnách a nikoli v provizoriu, česko-anglické třídy se
z hotelové školy přestěhují do ZŠ, kam patří. Inu, žádné odkládací P+R.
Robert Zoulík (SPOLU pro Klánovice)

Klánovice – parkoviště pro Středočeský kraj?
Dlouhodobě se snažíme najít řešení, které by vyhovovalo občanům, kteří jsou parkováním u nádraží dotčeni a zároveň byli uspokojeni ti z Klánovic, kteří by u nádraží chtěli zaparkovat. V minulém volebním období byl na zastupitelstvu předložen návrh starosty Soukupa na omezení parkování, který byl velmi nekvalitně navržen, protože neobsahoval
„točnu“ u Daschů. Na jednání dopravní komise se rýsuje návrh na pečlivou analýzu problematických míst v dotčených
ulicích, kde by byl selektivně vyznačen zákaz parkování a v dlouhodobějším horizontu možnost rozšíření parkovacích
míst na pozemku přiléhajícím k ulici U Trativodu. Ideální řešení neexistuje a bez spolupráce středočeských obcí se neobejdeme. Zde je ale nutná restrikce, která by tyto obce ke spolupráci donutila. Tato restrikce je však v rámci Prahy
regulována magistrátem.
Ondřej Voleš (SPOLU pro Klánovice)

Parkování u nádraží
Otázkou parkování u nádraží se Klánovice zaobírají hodně dlouho. Zastupitelé SPOLU pro Klánovice v minulém období odmítli řešení, které spočívalo v obdobné regulaci parkovaní jako je v Praze 9 u O2 areny s odůvodněním, že tato
opatření nejsou dostatečná. Návrh řešení spočíval v tom, že po určitou část dne by se v této oblasti mohlo parkovat pouze na základě zvláštního povolení. Čas pro toto řešení bohužel již vypršel. Bohužel ani po dvou letech nové vedení nepřišlo s lepším návrhem, a tak živelné parkování kvete dál. Řešení jsou v zásadě tři, první spočívá v dodatečném dopravním značení, které by městské policii pomohlo účinněji a efektivněji vymáhat dodržování silničního zákona. Druhé
je v Klánovicích zřídit tzv. „zvláštní zónu parkování“ a tuto zónu vyznačit pouze v problematických oblastech. Třetí řešení je rozšířit parkovací kapacity, a tím přivést do Klánovic další dopravu. Osobně se v současné chvíli kloníme ke kombinaci restrikce, omezení parkovaní pro nerezidenty a vzniku rezidenčního parkování pro všechny klánovické občany.
STAN Klánovice, Pavla Fischerová, Jindra Lukáš, Petr Soukup
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Zprávy z Úřadu městské části

SMS informační servis Klánovic

V dubnu slaví narozeniny

Od prosince funguje pro klánovické občany nová služba – zasílání informačních
SMS o aktuálních událostech v Klánovicích a okolí. Náklady na provoz hradí naše
městská část ze svého rozpočtu, pro občany je zdarma. Do systému se může každý
zaregistrovat sám přes internet (www.klanovice.smsbrana.cz) nebo přes mobilní telefon, nebo může vyplnit písemnou přihlášku u nás na radnici.
Po více než třech měsících provozu můžeme s radostí konstatovat, že o službu je
čím dál větší zájem. Dle vašich reakcí jste nejvíce ocenili upozornění na místní akce
(rozsvěcení vánočního stromu, Pohádkový masopust, zahájení trhů) a aktuální informace při sněhové kalamitě na přelomu února a března (o uzavření i znovuotevření silnice do Újezda jsme informovali do několika minut). Objevilo se také několik dotazů,
odpovím na dva nejčastější: 1) SMS zprávy vám nechodí z jednoho konkrétního čísla,
což je v pořádku, protože provozující společnost zasílá informace přes několik SMS
bran. 2) Na tato telefonní čísla se nelze dovolat, fungují jen pro rozesílání zpráv.
V případě, že máte k nové SMS – informační službě a jejímu fungování nějaké dotazy či připomínky, napište je, prosím, přímo na můj e-mail info@ferdinandpolak.
cz nebo mi zavolejte na 603 519 979. Pevně věřím, že tato nová služba bude i nadále
sloužit k vaší spokojenosti.
Ferdinand Polák
místostarosta MČ Praha-Klánovice

Městská část Praha–Klánovice
Městská část Praha–Klánovice zveřejňuje
na základě zákona č. 131/2000Sb., o hlavním
městě Praze v pl.zn. dle ust.§36 odst. 1 záměr
pronajmout nebytové prostory v objektu č.
p. 128 Slavětínská ul. na k. ú. Klánovice o celkové výměře 40 m2 k vyjádření občanům.
Nebytové prostory učené k pronájmu se nacházejí v domě č. p. 128 na Slavětínské ul.
v Praze–Klánovicích a jsou o celkové výměře
40 m2 se samostatným přístupem. Jedná se
o prodejnu a módní salon.

Jubilanti

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA

Objekt č. p. 128 na Slavětínské ul. v Praze–
Klánovicích je postaven na pozemku č. p. 15
v k. ú. Klánovice, zapsaný na LV 914 a je veden jako objekt občanské vybavenosti.
Vlastníkem nemovitosti a pozemku je hl. m.
Praha a MČ Praha–Klánovice má nemovitost svěřenou do správy.
Případné vyjádření k výše uvedenému návrhu mohou občané předložit do 25. 6. 2016
u Úřadu městské části Praha–Klánovice.
Předpokládaný termín zahájení pronájmu

Věra Černá
Miloslav Richtr
Jana Horáková
Jiří Chvátal
Alena Hulínská
Marie Chrobáková
Jan John
Pavel Šťastný
Adela Doležalová
Všem oslavencům gratulujeme!

Popelnice bioodpad
V roce 2016 budou vyváženy popelnice na bioodpad 1x za 14 dní každé liché pondělí od 11. 4. 2014. Tuto
službu lze objednat v call centru 284 091 888 nebo on-line přes
webové stránky svozové firmy Pražské služby a. s. – www.psas.cz ,
v hlavním menu – služby občanům,
svoz bioodpadu.
Kontejnery na listí a rostlinný odpad
v MČ Praha–Klánovice budou přistaveny v těchto termínech a na místech:
9. 4. 2016 od 9 hod. do 12 hod. (sobota)
Lovčická x Malšovická
Medinská x Smiřická
(u bytových domů)
Želkovická x V Cestkách
16. 4. 2016 od 9 hod.
do 12 hod. (sobota)
Přimské nám.
Lochenická x Medinská (u tříděného
odpadu)
23. 4. 2016 od 9 hod.
do 12 hod. (sobota)
Dobřenická x Voňkova
V Jehličině x Šlechtitelská
30. 4. 2016 od 9 hod.
do 12 hod. (sobota)
Lovčická x Malšovická
V Soudním x V Pátém
Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha-Klánovice
budou přistaveny
v sobotu 23. 4. 2016
od 9.00 hod. Do 13.00 hod.
na těchto místech:
Všestarská ul. (křižovatka s ul.
Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru)
Přimské nám.
je od 1.července 2016. Předpokládaná doba
nájmu je pět let s právem opce na dalších
pět let. K návrhům došlým po termínu
25. 6. 2016 se nebude přihlížet.
Kritéria výběru nájemce:
* Nabídnutá cena za pronájem
* Podnikatelský záměr
* Investice do objektu
V Klánovicích dne 23. 3. 2016
Ing. Karel Horníček
starosta MČ
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Můžete se těšit

Výstava ilustrací Hedviky Vilgusové
„Pohádky tisíce a jedné noci“.
Retrospektiva ilustrací k nedožitým
sedmdesátým narozeninám slavné ilustrátorky. Výstava v KC Nová Beseda potrvá do konce dubna a část výstavy je prodejní.

Jitka Molavcová Foto archiv J.M.

Zápis do Mateřské školy
Mateřská škola Klánovice, V Žáčku 219, Praha 9, pořádá ve středu 13.
4. 2016 zápis. Ten se uskuteční v době
od 14 do 18 hodin. Vezměte s sebou
rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů a potvrzení o trvalém pobytu dítěte (vydává MČ Klánovice).
Karel IV. v Újezdě nad Lesy
Letos slavíme 700. výročí narození Karla IV., krále českého a císaře římského (1316–1378). K tomuto
výročí se Česká republika přihlásila prostřednictvím svých kulturních,
společenských a politických elit.
V Újezdě nad Lesy je to Muzejní rada,
která Karlu IV. věnuje stěžejní výstavu roku 2016. Kurátorem je Rudolf
Vambera, dlouholetý kustod Újezdského muzea, který se touto výstavou rozloučí s aktivní činností. Výstava trvá
do 21. 5. 2016.
Netradiční dětská burza
Mateřské centrum Šikulka Klánovice v ulici Ke Znaku pořádá 15. 4. burzu Dětských potřeb. Každý si bude
prodávat svoje věci za poplatek 20 Kč
a vstupné je 50 Kč. Je třeba si objednat prodejní místo, doporučuji označit si svoje věci cenovkou. Kupující se nemusejí registrovat. Dále tu
bude „Kosmetika – jak pečovat o pleť,
čistění, malé líčení“, Tančení s dětmi
v náručí, šátku, nosítku. Malé občerstvení, káva, čaj.
Info na j.dlaskova@email.cz,
tel.604 315 231
S Grygarem o vesmíru
Málokterá vědecká otázka budí tolik emocí jako právě úvaha o možnosti
existence života ve vesmíru. Existuje někde ve vesmíru život jako
na Zemi? V KC Nová Beseda ve čtvrtek 21. 4. v 19.30 přednáší vzácný host,
významný český astronom a astrofyzik Jiří Grygar.
Noví Klánovičáci
Vítání občánků se uskuteční v neděli 1. 5. odpoledne, rodiče obdrží pozvánku, připravujeme v Mateřském
centru program, dárečky a možnost
profi focení z této události.
Luboš Palata
Chcete informovat o svojí akci?
Napište do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Jitka Molavcová přijede koncertem podpořit
klánovické sochání
Do Klánovic zavítá v květnu v rámci projektu Sochání pro Hedviku jedna z největších legend Divadla Semafor Jitka Molavcová. KZ poskytla při této příležitosti
krátký rozhovor.
Na co se mohou diváci v Klánovicích od vás těšit?
Přijedeme s koncertem, který vzdá hold projektu Karla Vilguse.
Co pro vás Klánovice znamenají? Máte nějakou osobní vzpomínku na Klánovice?
Škoda, že zde nebydlím. Vím, že klánovická třída je lemována lipovým stromořadím
a lípa je můj nejmilejší strom. Dokonce o lípě zelené zpívám píseň!
Divadlo Semafor je ojedinělý projekt možná v rámci celé Evropy. Které ze současných představení máte nejradši?
Velmi mě zaujal benefiční koncert Kurta Weilla, Bertolda Brechta a Jiřího Suchého. Mimochodem hrajeme toto představení „Koncert o čtyřech kapitolách“ podruhé
v životě 19. 5. od 19 hod v Semaforu. A proč pouze podruhé v životě? Inu, kvůli autorským právům dědiců B. Brechta. Nedávno jsme si s Jiřím Suchým také říkali, že
nás baví hrát představení Čochtanův divotvorný hrnec. Jiří Suchý si splnil svůj sen.
Na co z doby, kdy v Semaforu vystupujete, vzpomínáte nejraději?
V Semaforu kráčím po boku Jiřího Suchého už šestačtyřicet let po cestě hudby
humoru a poezie.
Každá premiéra je pro mě zážitkem. Vzpomínám ráda na začátky, kdy jsem ještě
měla růžové brýle a vznášela se prostorem jako pírko vypadnuvší z křídla nějakého
blankytného anděla.
Co vás ještě baví kromě divadla? Kde vás ještě můžeme vidět a slyšet?
Děkuji za otázku. Vzhledem k tomu, že v Semaforu jsem obsazena do všech premiér bez alternace, můžete mě vidět , jak chodím s batohem po horách – většinou v létě,
když jsou divadelní prázdniny.
Luboš Palata
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Ze života Klánovic

Svět v mateřské škole
Egypt, Brazílie, Tádžikistán, Austrálie a Čína – komu z vás se poštěstí během pěti týdnů procestovat pět zemí
světa a ochutnat krásy tamní kultury?
Nám v Klánovické školce ano. Poznali jsme Ahmeda, Isabel, Niginu, Francise a Tonyho a bylo nám velkým potěšením. Projekt byl inspirativní, otevřel
nám nové obzory a mně osobně dal příležitost uvědomit si některé věci.
Nápad uvítat každého studenta na začátku týdne jeho a naší hymnou doprovázenou vztyčením vlajek obou zemí
se setkal s vřelým přijetím. Nezapomenu na upřímné dojetí Ahmeda a jeho
poděkování za právě takový způsob uvítání. Tony nám zase vzdal čest vlastnoručním vytažením české vlajky. Po tomto pondělním rituálu začala naše školka
vždy na celý týden vířit a kolotat tématem dané země. Jedlo se rukama i hůlkami, zdravilo se arabsky i portugalsky. Po třídách se pohybovaly mumie
a ukrývaly se v naaranžovaných pyramidách, za zvuku brazilské hudby ze
školního rozhlasu probíhal rej karnevalových masek, pomalovaní Aboridžinci předváděli domorodý tanec
haka a náhodný návštěvník mohl ve třídách zahlédnout pohyby nápadně připomínající kung-fu. Já sama jsem v roli
tlumočnice a průvodkyně studentů

s nimi procházela postupně den po dni
jednotlivé třídy. Byla to pro mne jako
novou učitelku ve školce skvělá příležitost poznat děti z celé školky a fungování jednotlivých tříd. Viděla jsem, jak
na obdobný program mohou děti v různých třídách a situacích reagovat jinak
– s dětmi není nikdy nic předem dané.
Zajímavá byla i reakce dětí na studenty. Jeden jinak zcela nesmělý chlapeček
si studenta vždy na celé dopoledne „získal“ pro sebe a bez jakýchkoli zábran
s ním komunikoval.
Děti vnímají odlišnosti a otevřeně
je pojmenovávají. Uvědomila jsem si,
jak zdánlivě prosté otázky dětí mohou
skrývat zásadní odpovědi. „A proč má ty
brejle?“ zeptala se jedna holčička hned
po prvním kontaktu s Tonym. Otázku jsem mu nepřeložila, ale ještě ten
samý den se mi dostala odpověď. V Číně
nosí velká část mladých lidí brýle, protože jsou nuceni studovat dlouhé roky
dlouho do noci a zkazí si tím oči. Ta
otázka vůbec nebyla banální.
A co nám to dalo? Zakusili jsme
velkou porci tolerance a otevřenosti
a odměnou nám je spousta barevných
cizokrajných společných zážitků a jedna
krásná čínská kaligrafická sada…
Dana Stolínová
učitelka MŠ Klánovice

STP Místní organizace
Koncem zimy jsme opět navštívili divadelní představení, nejprve
v ABC, potom v divadle v Horních
Počernicích. Před svátky jsme
měli výroční členskou schůzi,
s organizací nám pomohli zaměstnanci Střední školy hotelnictví
a gastronomie, zajistili nám nejen
občerstvení, ale dr. Šmíd přispěl
do programu s poutavým vyprávěním o zvycích stolování o Velikonocích dříve a nyní. Za pěkné odpoledne všem děkujeme.
Nyní v dubnu zahájíme pravidelné
jarní vycházky od okolí Klánovic,
plánujeme vyrazit s využitím MHD
do Kerska a do Poděbrad. V úterý
19. 4. 2016 pojedeme na jednodenní
výlet na zámek Kuks, v květnu potom do Frýdlantu. V květnu nás
ještě čeká slavnostní každoroční odpoledne Charity Neratovice, na které se velice těšíme. Přesný program
s daty vycházek, cvičení a dalších
akcí bude vyvěšen v Klubu a na nástěnce u autobusu.
za MO STP Paplhamová

Týden čtení v knihovně
Březen byl v knihovně jako každoročně rušný. Proběhla výstava TOP
100, kdy vystavujeme nejčtenější knihy loňského roku, žebříčky nejoblíbenějších autorů pro děti i dospělé, meziroční výsledky naší knihovny
a další zajímavé údaje.
Tradičně jsme vyhodnotili a vyhlásili nejlepší čtenáře knihovny v kategoriích dospělý čtenář, dětský
čtenář do deseti let a dětský čtenář
10 až 15 let. Mezi dospělými již druhý
rok kraluje paní Eva Gruberová, která přečetla v roce 2015 294 knih!
Z mladších dětí byla nejpilnější Sofie
Vévodová (9 let), přečetla neuvěřitelných 105 knížek. Nejlepší čtenářkou
mezi staršími dětmi je Jana Marie Jochová (11 let) se 124 knihami. Vítězkám

předal ceny a kytičku pan starosta
Horníček a všichni jsme si pěkně popovídali o tom, co pěkného jsme četli,
čteme a číst budeme. Potěšilo nás, jak
se všichni přítomní pochvalně vyjadřovali o klánovické knihovně, pro nás
knihovnice je to ta největší odměna.
A co čeká knihovnu v nejbližší době?
Na přelomu března a dubna bude
u nás po dva večery rušno, proběhne Noc s Andersenem pro 13 tříd
prvního stupně ZŠ. Na květen chystáme tradiční bazar knih při Běhu
naděje a poslední velkou akcí před
prázdninami bude každoroční Pasování prvňáčků na čtenáře, na které jako vždy přijede rytíř Knihoslav
z klánovického lesa.
Helena Petráčková, knihovnice

Zámek Kuks

Vrah dopaden
Podle zpráv z tisku se podařilo
pražským kriminalistům dopadnout
po roce a půl dlouhém pátrání vraha
hledače pokladů z Klánovického lesa.
Podle kriminalistů se jedná o sériového vykradače domů, který si lup
ukrýval ve skrýši v lese. Hledače zavraždil, protože se bál, že na jeho
skrýš přijde. (lup)
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Velké poděkování našim hasičům
Počátek března přinesl v této jinak opět poměrně lehké
zimě nejdramatičtější dny nejen v tomto roce, ale za mnoho
posledních let. Těžký jarní sníh, kterého napadlo nebývalé množství, doslova lámal a ohýbal stromy nejen v lese, ale
po celých Klánovicích jako sirky.
Těžko se najde v zalesněných oblastech Klánovic parcela,
na které by nepadlo několik stromů, nebo se alespoň nezlomilo několik velkých větví. Silnice mezi Klánovicemi a Újezdem nad Lesy, která vede z větší části lesem, musela být kvůli
riziku pádu stromů dokonce zcela uzavřena.

Za to, že se podařilo sněhem způsobenou kalamitu poměrně rychle zvládnout, vděčíme klánovických hasičům, kteří
podávali enormní výkony a opět ukázali, jak velkou pomoc pro
Klánovice a okolí v takových krizových situacích znamenají.
Za to jim patří obrovský dík všech občanů Klánovic i okolních
městských částí a vesnic.

Život uprostřed lesa přináší a vždy bude občas přinášet
i dramata podobná tomu, které se odehrálo na počátku letošního března. Žijeme uprostřed přírody, ale tato příroda
nebude nikdy zcela vyzpytatelná. I proto bychom si měli našich dobrovolných hasičů a podpořit je v jejich činnosti, která je v podobných situacích pro Klánovice doslova životně důležitá. Ještě jednou za všechny klánovičáky velké díky.
Luboš Palata

Foto SDH Klánovice
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Zprávy z Úřadu městské části

Městská část Praha-Klánovice

VEŘEJNÁ V YHLÁŠKA
Městská část Praha-Klánovice zveřejňuje na základě zákona č. 131/2000Sb., o hlavním
městě Praze v pl.zn. dle ust.§36 odst.1
záměr pronajmout
nebytové prostory prodejny „Bazar“ v Klánovicích, Slavětínská ul. č.p. 173 na k.ú.
Klánovice a pozemek č.par. 855 na k. ú. K l á n o v i c e
k vyjádření občanům
Prodejna (nebytové prostory) učená k pronájmu se nachází v přízemí domu č.p. 173 na
Slavětínské ul. v Praze-Klánovicích a je o celkové výměře 168,44 m2, sestávající se ze
samostatně přístupných prostor:
- Vnitřní prostor o výměře 138,84 m2
- Vnitřní prostor prodejny o výměře 20 m2
- Vnitřní prostor o výměře 9,6 m2
Venkovní prostor (ohrady za skladem v zadní části domu) o celkové výměře 42,27m2.
Uvedené venkovní prostory jsou na části pozemku č.p. 855 v k.ú. Klánovice, zapsaný na LV
914 a je veden jako druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří.
Vlastníkem nemovitosti a pozemku je hl. m. Praha a MČ Praha-Klánovice má nemovitost
a pozemek svěřeny do správy.
Případné vyjádření k výše uvedenému návrhu mohou občané předložit do 10. 4. 2016
u Úřadu městské části Praha-Klánovice. Prohlídka nabízených prostor je možná ve středu dne
30. 3. 2016 v době od 15 do 16hodin. Předpokládaný termín zahájení pronájmu je od
15. dubna 2016. Předpokládaná doba nájmu je 5 let s právem opce na dalších 5 let.
K návrhům došlým po termínu 30. 3. 2016 se nebude přihlížet.
Kritéria výběru nájemce:
- Nabídnutá cena za pronájem
- Podnikatelský záměr
- Investice do objektu
V Klánovicích dne 23. 3. 2016
Ing. Karel Horníček
starosta MČ
Vyvěšeno na ÚD dne: 23. 3. 2016
Sejmuto z ÚD dne: 10. 4. 2016

císlo 4 |

12

2016

Úklid lesa
Vyzýváme občany Klánovic, aby u příležitosti Dne
země uspořádali v sobotu 16.dubna 2016 dopoledne
ve svém okolí úklid okraje lesa nebo svého okolí.
Podobný úklid organizuje ve značné části lesa již roky
pan Boris Procházka (Děkujeme!) a není důvod, aby se
tato záslužná tradice nemohla rozšířit i do ostatních
částí Klánovic. Je možné, že napoprvé nasbíráte téměř
náklaďák odpadků, ale dále už bude les již v mnohem

lepším stavu. Prosím zástupce komunit, které se rozhodnou tuto tradici následovat, aby se v předcházejícím
týdnu zastavili pro igelitové pytle na odpad na našem
úřadu. Ještě vhodnější než tyto jsou velké pytle na psí
granule. V následujícím pondělí budou tyto odpadky odvezeny pracovníky našeho úřadu.
Karel Horníček, starosta

Z klánovického fotbalu

Fotbalové jaro je tady
Po tradiční zimní přestávce se konečně rozjíždí fotbalová
sezona pro všechny kategorie hráčů mužstva FK Klánovice.
V klánovickém areálu se za tuhé zimní období udála spousta pozitivních změn. Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle, novou
chloubou se pro celý fotbal stalo tréninkové hřiště pokryté umělou trávou.Další změny jdou ruku v ruce s tímto projektem.
Na jaře se budete moci právě na „umělku“ nově dostat po zámkové dlažbě, což jistě ocení všechny dámy s vysokým podpatkem, které se již nebudou muset při deštivých dnech brodit
blátem, aby podaly horlivému fotbalistovi zakopnutý balon.
Dalším problémem, který byl odstraněn a měl by pomoci vylepšit image našeho klubu, je zavedení automatického zavlažování. Tato poměrně čerstvá novinka bude podrobena největšímu testu zřejmě až v letním období, musíme být však
velmi rádi, že se nám areál takovýmto způsobem modernizuje.
Všechny tyto změny jsou výsledkem práce Michala Fuchse, který se o FK intenzivně stará a patří mu za to nezměrný dík.

Mládež
O přípravě jednotlivých celků jste se mohli dočíst v minulém čísle, takže zde napíši pouze stručnou revizi. Starší
dorost bude obhajovat pracně vydobytou čtvrtou příčku,
zatímco mladší dorost se bude zřejmě pouze prát o záchranu. V případě týmu trenérů Tumpacha a Svobody se
potvrzuje staré pravidlo, že druhý rok po postupu mezi
elitu je nejtěžší. Své soutěže v dubnu postupně začnou
i starší žáci, starší a mladší přípravka a přípravka mini.

Muži
Nový trenér, poctivá zimní příprava a zřejmě velmi
těžký boj o udržení v pražské I.B třídě. A-tým absolvoval
turnaj v Uhříněvsi, kde porazil Přišimasy s Čestlicemi
a remizoval s žižkovským Unionem. Poté však přišla velmi
smolná prohra v prvním mistrovském zápase proti Benicím. První domácí zápas se odehraje 9. 4. v 16.30 proti nevyzpytatelným Ďáblicím.

Všechny rozpisy zápasů, reportáže ze zápasů a další důležité informace se můžete dočíst na www.fkklanovice.cz.
Matěj Nejedlý

placená inzerce

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

OTEVŘENO
Pondělí-Pátek 15.00-19.00 hod.
Sobota
9.00-12.00 hod.
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KLÁNOVICKÉ TAXI
TEL.: 737 157 956
Objednávky a info o cenì 7-19h

www.taxi-klanovice.cz

E-mail: taxiklanovice@seznam.cz
J&V partners, s.r.o.

„Na mnoha sloupích
klánovického nádraží
jsou zápisy k honoráři pana Poláka
za jeho činnost pro
naši radnici. I když
se občas zadaří tyto
záznamy úspěšně
přetřít, nicméně
z důvodu objektivity
předkládám k tomuto
dotaz - jaké jsou
konkrétní vyčleněné
hodiny na našem úřadě
tohoto našeho současného místostarosty.
Uvádím, že za mého
starostování pan
místostarosta
JUDr. D. Dušek měl
vyčleněn pracovní
den vždy celý čtvrtek.
Přitom výši honoráře schvalují naši
radní (starosta, zastupitelé) a nezadává
si sám místostarosta,
konkrétně např.
mně v době mého
starostování byl
v návaznosti na mou
kandidaturu do senátu
snížen zastupiteli plat
na polovinu.“
Ing. Hrabal

Nově otevřený

TIME BAR

(bývalý nonstop)

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

603 934 058

Šipky
Soukromé akce, večírky
Pá-So music párty
Ne-Čt 18 – 02 hod.
Pá-So 18 – 04hod.
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Každá žena může být
svěží
krásná
sebevědomá

VYPADAT A CÍTIT SE LÉPE
je tak snadné
 Bezbolestná liposukce
 Omlazení pleti
 Masáže
 Bělení zubů
 Solárium

Objednejte se
na bezplatnou
vstupní konzultaci

www.rajzdravekrasy.cz
tel. 723113626,
Holšická 1348, Praha 21, Újezd nad Lesy

Pohadkovy-les_2016_inzerce_210x297_CMYK.indd 1

3/24/16 6:05 PM

ÚKLIDOVÁ FIRMA
Mgr. Jaroslav Šafaøík
- Úklid RD, bytù, zahrad
- mytí oken, podlah
- montáž a servis klimatizací
- stroj. èištìní kobercù
- mokrou metodou
- sekání trávy, sbìr listí

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

info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz
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Vinný bar Dobrý ročník si vás dovoluje touto
cestou pozvat na řízené degustace vín
ročníku 2015 ve dnech:
Vinařství

Šoman

čtvrtek -

Vinařství

Baláž

čtvrtek - 21.4.2016

Vinařství

Kadrnka

čtvrtek -

Vinařsví

Kern

čtvrtek - 19.5.2016

Vinařství

Mlýnek

čtvrtek -

Vnařství

Volařík

čtvrtek - 16.6.2016

Průřezová degustace

7.4.2016
5.5.2016
2.6.2016

středa - 29.6. 2016

Všechny degustace začínají od 19.00 hodin.
Všichni výše uvedení vinaři jsou z vinařské oblasti Mikulov.
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné zajistit si rezervaci na e-mailu
sandras@volny.cz nebo na telefonu 774 350 852.
Součástí degustace je občerstvení.
Kde nás najdete? V ulici Oplanská 2614, vedle PennyMarketu.
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Volná pracovní pozice - Konzultant
Náplň práce:
poradenství a odborné konzultace v oblasti EU
dotací, jednání s klienty, uzavírání obchodních smluv
a prezentace dotačních možností, péče o stávající
klientelu
Požadujeme:
vzdělání minimálně ÚSO s maturitou (bez vyučení),
praxe v obchodní činnosti minimálně 2 roky podmínkou, výborný písemný a mluvený projev, vysoké
pracovní nasazení, řidičský průkaz sk. B.
Nabízíme:
zajímavou tvůrčí práci v mladém kolektivu, rozšíření
praktických zkušeností v oblasti dotačního poradenství, odpovídající mzdové ohodnocení založené
na motivačním principu, zaměstnanecké výhody,
místo výkonu práce – Praha 9 Běchovice
V případě zájmu nám zašlete životopis
na email analytik@granty-dotace.cz
Grant Consulting a.s., tel.: 724 377 412
http://www.granty-dotace.cz
https://www.facebook.com/grant.consulting.as

2016

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

Vzorková prodejna
otevřeno: Po-Pá 8.00-16.00
po tel. domluvě otevřeno do 20. hod.
včetně soboty a neděle

tel.: 777 002 913 e-mail: info@domex.cz
Domex Prag s r.o., Kojická 1242,
Praha 9, Újezd nad Lesy
www.domex.cz

ZŠ Spojenců
v Horních Počernicích
hledá učitelku 1. stupně.
Znalost AJ.
Nástup 1. 9. 2016
Tel.: 281 92 33 36
„Hledám paní z blízkého okolí
Klánovic na úklid rodinného domu
v Klánovicích,
3x týdně.
Spolehlivost a důslednost“
Telefon: 606 674 147
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cena 8.950.000,-Kč

ný byt
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lánovic

PRODEJ – luxusní byt
4+kk/T o výměře 113 m2,
terasy 82 m2,
2 parkovací stání,
Rezidence Klánovice,
ul. Ke Kostelíčku,
Praha 9 – Klánovice.

enci K
v Rezid

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 4.800.000,-Kč

PRODEJ – novostavba kompletně
dokončeného RD 4+kk/T o výměře 120 m2,
pozemek 428 m2, ul. V Uličce, Horoušany
cena 2.990,-Kč/m2

zdirad.pekarek@re-max.cz

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

www.zdiradpekarek.cz
cena 1.999.000,-Kč

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

cena 2.990,-Kč/m2

Doprodej posledních 11-ti zasíťovaných stavebních pozemků
880 – 1300 m2 z úspěšného projektu ve Stránčické ul., Všestary,
okres Praha - východ.

cena 2.990,-Kč/m2
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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

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
Praha 9 - Klánovice
190 14
Otevírací doba:

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

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

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

2016
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Stránka 1

PRODÁVEJTE S NÁMI
I vaši nemovitost prodáme. Tady a teď.
Za nejlepší cenu, v nejkratší době.
Bezpečně a s maximálním nasazením.
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
10 transakcí denně - náš tým ve vašich službách.
25 let na trhu, nejsilnější v regionu.

Ing. Petr Sýkora, jednatel

Alter Ego spol. s r.o.
Oplanská 2614 – obchodní centrum
BLATOV
190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy
Prodej a pronájem nemovitostí
Financování nákupu nemovitostí
Výkup nemovitostí
Technicko ekonomická správa budov
Odborné posouzení tržní ceny
nemovitosti
Prodávejte s námi
jako realitní makléř / makléřka.

tel. 725 293 655
alterego@century21.cz
www.alteregocz.cz
www.alterego.century21.cz
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PŘIVEZEME
Zajišťujeme dopravu
kontejnerovou

multikárou a
multikárou se sklápěcí
zvýšenou korbou.

723 421 962
605 032 441

2016

ROZVEZEME
Zajišťujeme převoz
sypkých a stavebních

materiálů na Vaší
zakázce se smykovým
mininakladačem
GIANT

michaela@chemgarden.cz

www.chemgarden.cz

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

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

STAVEBNÍ PRÁCE
Celkové rekonstrukce a drobné opravy,
dlažby, obklady, koupelny na klíč,
sádrokartony, oplocení, zateplení,
malířské, bourací a výkopové práce

604 690 317
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Klánovickým spoluobčanům – voličům zastupitelstva Klánovic.
Vážení spoluobčané, od voleb v říjnu 2014 uplynul 1 rok a 5 měsíců a pokládáme za správné vás informovat o činnosti členů KLÁNOVICKÉ
PRAVICE, volebního sdružení ODS a Nezávislých. Toto volební sdružení vzniklo na základě shody svých členů nad volebním programem
se základními myšlenkami:
• veškerá činnost zastupitelů vede ku prospěchu Klánovic,
• jakékoliv řešení musí být systémové a podmíněno disponibilními financemi,
• zastupitelé se musí chovat jako řádní hospodáři a s osobní odpovědností přijímat
rozhodnutí o výdajích Úřadu MČ Klánovic,
• případné zadlužení obce je absolutně nemyslitelné.
Vážení, základní myšlenky jsou krásné, nicméně všední život je ve většině případů ideálu „na hony“ vzdálen. Samozřejmě tato realita byla
i hlavním problémem KLÁNOVICKÉ PRAVICE, který nastal ihned po volbách, kdy bylo mj. rozhodnuto o placené funkci místostarosty.
Došlo tím k výraznému zvýšení nákladů na činnost ÚMČ, což bylo v rozporu nejen s volebním programem KLÁNOVICKÉ PRAVICE, ale,
a to hlavně, s přesvědčením některých jejich členů. Tato situace dne 23. března 2016 skončila. Zastupitelé Klánovic na svém veřejném
zasedání odhlasovali v rámci návrhu rozpočtu na rok 2016 zásadní změny v odměňování. KLÁNOVICKÁ PRAVICE si tohoto rozhodnutí
velmi váží a za toto rozhodnutí zastupitelům velmi děkuje. Toto rozhodnutí mj. přináší ročně do rozpočtu Úřadu cca 330 000 Kč. Tyto
peníze lze využít např. ke zlepšení každodenní údržby Klánovic, což by nás jistě všechny velmi potěšilo. Vážení zastupitelé, vám všem, kteří
jste návrh prosadili, patří náš dík.
Vážení spoluobčané, toto sdělení považujeme za stěžejní a v dalších číslech KZ bychom si vás dovolili informovat o plnění volebního programu
KLÁNOVICKÉ PRAVICE. Rádi bychom vás rovněž požádali o vaše případné rady a podněty, co bychom mohli v našich Klánovicích zlepšit,
obnovit, příp. vybudovat ku prospěchu obce a tím i jejich občanů. Vaše podněty prosím zasílejte na email adresu Úřadu MČ Klánovice:
urad@praha-klanovice.cz
Vážení spoluobčané, děkujeme za váš zájem o dění v Klánovicích a trpělivost za přečtení tohoto sdělení.
Přejeme vám příjemný čas jara a léto plné pohody a spokojenosti,
s úctou MUDr. Jiří Bek a Ing. Daniel Stangl.

Řezník z Rudolce se vrací na místo činu!!!
Od dubna každou středu od 13 do 18 hodin. Znáte z Farmářských trhů Klánovice.
Pozvání na nákup masa z vlastního chovu – hovězí vyzrálé maso, jehněčí, telecí,
zvěřina, kuřecí z Farmy Louzna a vepřové z Abertam. Včetně uzenin, které znáte:
zvěřinová paštika s brusinkami, cesťák, madar, šunkové blaho, sulc a další oblíbené.
Těší se na Vás v Klánovicích a s pozdravem dobré chuti František
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PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání
psů v domácím prostředí), VÝCVIK
(základní pro všechna plemena,
specializovaný pro retrievery: OVVR, PZ,
VZ...), KRMIVA (Artemis, Marp, Happy
dog, Platinum), POTŘEBY (zejména pro
lovecký vycvik), VÝCVIKOVÉ OBOJKY
(DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.

2016
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PROGRAM duben 2016

Výstava
HEDVIKA VILGUSOVÁ - POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ NOCI
Výstava ilustrací k nedožitým sedmdesátým narozeninám
autorky. Výstava potrvá do konce dubna.

BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými
dušemi. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!

3. 4. neděle, 16:00 a 4. 4. pondělí, 9:00 a 10:30 - Divadlo pro
děti
CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
Pojďte s námi zjistit, že vše, co se na první pohled leskne
a třpytí, může být ve skutečnosti úplně jinačí. Za oponou
Cirkusu Francesco totiž panují podivné poměry. Hraje:
Divadlo Láryfáry

RODINKA BELIEROVÝCH
Dojemná komedie o talentované dceři neslyšících rodičů. Fr,
B/2014/romantická komedie/105 min/s českými titulky

4. 4. pondělí, 20:00 - Filmový klub

DÁNSKÁ DÍVKA
Příběh inspirovaný skutečným životním osudem dánské
malířky Gerdy Wegener a jejího partnera Einara. Ten zjistí,
že je ženou v mužském těle a jako první na světě podstoupí
operaci vedoucí ke změně pohlaví. GB, Belgie, USA, Dánsko,
Německo/2015/119 min
6. 4. středa, 20:00 - Kino

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Drama o československé masové vražedkyni a poslední
popravené ženě u nás. ČR, PL, F, SR/2016/drama,
historický/105 min/v českém znění
7. 4. čtvrtek, 19:30 - Přednáška

VĚDOMÁ PRÁCE S TĚLEM
Zkušenosti z 25 let terapií prolnuté s volně navnímanými
skutečnostmi, mimosmyslové vnímání vnitřních orgánů, jak
porozumět neviditelnému a neslyšitelnému. Přednáší: Vlasta
Červ
10. 4. neděle, 16:00 - Kino pro děti

KUNG FU PANDA 3
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací.
USA, Čína/2016/animovaný, akční/94 min
11. 4. pondělí, 20:00 - Kino

SAULŮV SYN
Vítěz Oscarů za nejlepší cizojazyčný film z prostředí
nacistického vyhlazovacího tábora. Maďarsko/2015/
drama/107 min/s českými titulky
13. 4. středa, 20:00 - Kino

TEORIE TYGRA
Road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval
sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem.
ČR/2016/road movie, komedie, drama/101 min
14. 4. čtvrtek, 19:30 - KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci

18. 4. pondělí, 20:00 - Kino

20. 4. středa, 20:00 - Kino
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Legenda se vrací po 12 letech na plátna kin! Tentokrát básníci
čekají na zázrak. Dočkají se?
ČR/2016/komedie/116 min
21. 4. čtvrtek, 19:30 - Přednáška

ŽIVOT VE VESMÍRU
Přednáší vzácný host, významný český astronom a astrofyzik
Jiří Grygar.
24. 4. neděle, 16:00 - Kino pro děti

KNIHA DŽUNGLÍ
Příběh o malém sirotkovi, který vyrůstá ve vlčí smečce.
USA/2016/dobrodružný, drama, fantasy/v českém znění
25. 4. pondělí, 20:00 - Kino

NIKDY NEJSME SAMI
Nový film Petra Václava s Karlem Rodenem a Lenkou
Vlasákovou v hlavních rolích. ČR/2016/drama/145 min
26. 4. úterý, 19:30 a 20:30 - Kurzy
SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně
pokročilí a pokročilí.
27. 4. středa, 20:00 - Kino

SPOTLIGHT
Tento snímek vyprávějící o zneužívání dětí v katolické
církvi získal letošního Oscara za nejlepší film! USA/2015/
životopisný, historický/128 min/s českými titulky
29. 4. pátek, 20:00 - Koncert
SLAVÍME NAŠE 5. NAROZENINY!!!
TONYA GRAVES (USA/CZ), Blues – Soul
Sólové vystoupení oblíbené zpěvačky ze skupiny Monkey
Business.
KAŽDÁ STŘEDA do června 2016
Sledujte naše webové stránky

MODERNÍ
YOYOVÁNÍ
BĚH A CHŮZE
S BESEDOU

Změna programu je vyhrazena

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

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

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

Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den v otvíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300,
tel. 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 4: 1. 4. 2016. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Pavla Fischerová, Radomír
Kůla, Marie Mikušová, Robert Zoulík, Matěj Nejedlý, Olga Karásková, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Foto na titulní straně - Radomír Kůla. Kontakt:
kzsefredaktor@seznam.cz, zpravodaj@praha-klanovice.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. 4. 2016. Periodicita: 10x ročně.
Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

2016

Tip na výlet

Hradenín, zachráněná tvrz

Tomáš Studeník
Když určíme místo jeho výskytu, nedozvíme se nic o jeho hybnosti.
Jestliže ale vyčíslíme jeho energii, nedokážeme zjistit, kde se právě
nachází. To je definice elektronu
a podobně je to i s Tomášem Studeníkem (1976). Při snaze jej zaškatulkovat do jedné profese vám
bude unikat různorodost jeho práce, ale když se vám podaří postihnout všechny jeho aktivity, těžko
jej naleznete usazeného na jednom
místě. „Dlouhodobě se nedokážu věnovat jedné věci, mám takový portfoliový život,“ říká na svoji adresu
s úsměvem. Tomáš Studeník se narodil v Praze, maturoval v Anglii, vystudoval Filozofickou fakultu UK,
titul MBA získal v Liverpoolu a živí
se jako kreativní ředitel společnosti
Confidence Digital, která poskytuje poradenství v oblasti digitálního marketingu. „V budoucnu se
budou objevovat nové věci, o kterých dnes nemáme ani tušení, přístroje začnou myslet a bytostně se
provazovat s člověkem. To mě fascinuje,“ vysvětluje svůj pohled na realitu. „A buď nás to uzavře do bubliny
pohodlí, nebo nabídne možnosti seberealizace. Digitální svět je strašně
rychlý. Podívejte se na dnešní děti,
ty už pomalu nevědí, co je to televize,“ dodává pro ilustraci. Tomáš
Studeník je také autorem projektů, ve kterých se snaží propojovat
běžný život s moderními technologiemi. Vyvinul například software, který vám podle vašeho způsobu dotyků
na displeji mobilu vyhledá vhodného
partnera nebo vytvořil projekt „život
po životě“, který umožní pomocí QR
kódu umístěného na náhrobku zesnulého zpřítomnit jeho život ostatním. V současné době se hodně věnuje organizaci tzv. „FuckUp Nights“,
což jsou večery, při kterých různé osobnosti prezentují co „podělaly“ a hlavně, co si z toho odnesly.
Na rozdíl od elektronu vizáží nepřehlédnutelný Tomáš Studeník se přistěhoval do Klánovic před sedmi
lety, kde společně s manželkou vychovává čtyři děti.
Robert Zoulík

O tom, že se mezi Klánovicemi a Kolínem nachází velké množství tvrzí, jsme
již v KZ jednou psali. Dnes bych rád upozornil na skutečnou perlu mezi nimi, kterou je tvrz Hradenín. Spíše než o tvrz se
jedná o malý hrad, který se nachází uprostřed stejnojmenné vesnice, ležící jižně
od hlavní silnice asi 10km před Kolínem.
Tvrz v Hradeníně je jednou z nejcennějších
památek svého druhu na území České
republiky. Představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty z období středověku. Vznikla pravděpodobně
ve 14. století a za dobu její existence se zde
vystřídala řada majitelů. V 19. století byla
upravena do podoby selské usedlosti, která však ve druhé polovině 20. století prošla
obdobím úpadku a celkové devastace. Kdo
navštívil Hradenín tak před pěti lety, nevěřil
by, že lze tento objekt ještě zachránit. Regionální muzeum v Kolíně se však do obnovy
pustilo a v minulém roce kromě ocelového zpevnění pukající věže nechalo vytvořit i přesnou kopii jejího šindelového krovu.
To posunulo plán zpřístupnit tvrz veřejnosti
o velký krok kupředu. Turisté zde v budoucnosti budou moci obdivovat široký

vodní příkop, částečně vyzděný a částečně
vysekaný ve skále, přes který vede renezanční most, gotické jádro s obytnou, 24
metrů vysokou věží, jejíž první dvě patra jsou opatřena valenou klenbou, část
hradeb s polygonální baštou nebo zbytky
kamenných ostění oken či krakorců nesoucích pavlač. Máme se na co těšit!
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Dobrá hospoda na dobrým místě
Možná je úvalská „Hospoda na dobrým
místě“ opravdu na tom nejlepším místě
ve městě. Kousek od kostela, uprostřed náměstí. Ale možná by stálo za to udělat i něco
pro to, aby přitahovala návštěvníky i svým
vnějším vzhledem.
Ten sice neodpuzuje, ale ani příliš neláká.
Je to přitom škoda, protože uvnitř je nejen
příjemný, trochu moderně pojatý, interiér,
ale i jídlo, za kterým stojí za to se tu stavit.
A zase, je to trochu skryto. Kdyby člověk vybíral podle stálého jídelního lístku, tak by
sem popravdě řečeno nešel, pokud by to
nebylo hned za rohem, nebo neměl opravdu velký hlad. Naprostá klasika, zcela bez fantazie, ceny spíše vyšší…
Naštěstí tu mají věc jménem Denní menu.
V jiných restauracích bývá odfláknutá právě
tato část, pod heslem „za málo peněz, málo
muziky“. V Hospodě na dobrým místě je to
naopak malý klenot. Na Velký pátek tu měli

exkluzivní nabídku, kterou, jak jsem stihl
zkontrolovat, v příštích dnech trochu obměnili, ale nepokazili.
Naše jehněčí roláda i jarní kuře s nádivkou
snesly velmi přísné měřítko, obří velikost
porce pak dokonce zarazila. Krušovická desítka byla správně natočená, točené nealko
pivo pitelné, obsluha usměvavá a neuvěřitelně rychlá. Jen k dobré kávě i na vyžádání
nepřinesená voda mírně pokazila dojem.
Ale opravdu jen mírně. Ještě to trochu dotáhnout, třeba dát na webové stránky otvírací dobu, a bude to hodně dobrá hospoda
i na sváteční oběd či večeři.
Luboš Palata
Hospoda na dobrým místě
nám. Arnošta z Pardubic č. p. 164, Úvaly
+420 722461049

★ ★ ★ ★ ★

