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Kulturní centrum Beseda
V tomto
čísle najdete:

- Rekonstrukce Besedy
- Slovo starosty
- Rada MČ
- Odpovědi na otázky
- Zprávy z úřadu
- Názory a diskuze
- Můžete se těšit
- Sportovní zprávy
- Ze života Klánovic
- Tip na výlet
- Bydlí v Klánovicích













prochází významnou rekonstrukcí.
Robert Zoulík
Hned na straně první si dovolím položit hádanku: Co chybí na straně
poslední? Ve větrném lednovém večeru stojí před zavřenou branou do
parčíku u klánovického kina postarší manželský pár a marně se domáhá
vstupu. Paradoxně jsou to hned dvě dobré zprávy v jedné scéně: Zaprvé
- lidé si do Besedy zvykli chodit, jako by večerní kultura na malé obci byla
samozřejmost, a za druhé – kino je zavřené, protože právě probíhá jeho
rekonstrukce. Správná odpověď hádanky tedy zní: program KC Beseda.
Pokusme se v krátkosti shrnout, co současné rekonstrukci předcházelo.
Areál Beseda je slepenec budov, jehož krystalizačním jádrem je bývalá
restaurace Uranie, postavená koncem 19. století při hlavní cestě v nově vzniklé
osadě Klánovice. K zájezdnímu hostinci byl počátkem 20. století přistavěn
i společenský sál, dnešní tělocvična, čímž vznikl částečně uzavřený dvůr, kde
se v malém kinosále – zárodku dnešního KC Beseda - od roku 1934 do roku
1949 pořádala kinematografická představení. V padesátých letech a na počátku
let šedesátých bylo promítání přesunuto do budovy zrušených lázní. Nová
filmařská vlna ale i stav lázeňské budovy vyžadují nový prostor! A tak nastává
návrat na pozemek u restaurace Beseda, kde je svépomocí přestavěna
a rozšířena jednopatrová budova kina. Slavnostní otevření se koná 1. července
1966. Za normalizace se zde o víkendech promítají filmy uváděné týdeníkem
s točící se zeměkoulí a po revoluci místnímu úřadu padá do klína 25 let starý,
avšak již trochu omšelý, kvádr, s jehož financováním si nikdo neví rady.
O ekonomických vzestupech a pádech KC Beseda po roce 1989 a o současné
rekonstrukci budovy se dočtete uvnitř čísla.




CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 5 KČ
Nová klánovická pohlednice je k dostání na úřadě MČ
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
před více než rokem jsem byl
zvolen starostou naší městské části. Jednání o tom, kdo Klánovice povede, byla složitá a výsledek byl pro
mnohé z nás překvapující. V čele
Klánovic stanula ODS za podpory
Spolu pro Klánovice a Času na
změnu. TOP 09 a Hlas Klánovic
zůstaly v opozici. Toto označení
vycházelo z tradičního pojetí politického uspořádání, ale dle mého
názoru neodpovídá klánovické skutečnosti. V rámci námi získaných
mandátů se my zvolení zastupitelé
snažíme Klánovicím prospět a přinášet řadu podnětů pro zlepšení
práce úřadu a pro lepší správu
naší městské části. O tomto faktu
svědčí téměř vždy jednomyslné
hlasování jak na radě městské části, tak i na zastupitelstvu. Je pravdou,
že občas máme na rozdílné věci
rozdílné názory, občas je většinové
rozhodování v rozporu s názorem
jednotlivce. Ale takový je život a takové jsou principy fungování zastupitelské demokracie. Je pro mě
potěšující, že na základních a fundamentálních otázkách se dokážeme výraznou většinou shodnout.
Za pozitivní změny, které v minulém
roce nastaly, považuji zefektivnění
práce členů rady a zastupitelů. Právě i díky změněnému přístupu současných zastupitelů se nám v minulém roce podařilo dosáhnout
řady úspěchů. Nejedná se však
pouze o úspěchy nás zastupitelů,
jedná se o úspěchy celého týmu
pracovníků úřadu a v první řadě Vás
občanů. Bylo mi ctí a radostí z blízka pozorovat a spolupodílet se na
těchto změnách, dostávat od Vás
podněty a upozornění na „špatný“
stav a hledat řešení. Bylo to náročné, ale stálo to za to. Doufám, že
v příštím roce budeme o kousek dál.
Těším se na Vaše návrhy na zlepšení stavu Klánovic, a na to, že se
nám společně bude dařit dělat Klánovice krásnějšími a čistějšími ke
spokojenosti nás – občanů. Klánovičáci – děkuji a směle do nového
roku a ať se nám to letos daří ještě o něco lépe než vloni!!!!!
Petr Soukup
starosta@praha-klanovice.cz
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Informace z rady MČ
Přesně před rokem – tedy v únoru
2011 – se vám na tomto místě představili členové nově vzniklé Rady MČ
Praha-Klánovice, která má za sebou
první rok své práce.
Rada MČ má 5 členů:
Ing. Petr Soukup
starosta (ODS)
Ing. Jana Martinová
1. místostarostka
(Spolu PRO Klánovice)
Mgr. Zorka Starčevičová
2. místostarostka (Čas na změnu)
Ing. Martina Petráčková
členka (ODS)
Ing. Ondřej Voleš, Ph.D.
člen (Spolu PRO Klánovice)
Rada MČ řídí činnosti, které spadají do kompetence samosprávy
a které v předchozích letech spadaly
do kompetence pouze starosty MČ.
Všichni členové Rady MČ, kromě
starosty, pracují jako neuvolnění – to
znamená, že svoji činnost vyvíjejí
vedle svého běžného občanského zaměstnání.
V následujících odstavcích bychom
vás rádi seznámili s tím, čeho se za rok
naší práce podařilo dosáhnout.
Pokud bychom měli vybrat tři nejdůležitější změny k lepšímu v životě obce,
členové Rady se shodují, že to jsou:
Silnice
V roce 2011 se podařilo opravit
7,1 km silnic zejména v dosud opomíjené části Hornopočernicka.
MHD
Na samém sklonku minulého roku
(při pravidelné změně jízdních řádů)
se podařilo zřídit novou linku MHD,
jež obsluhuje obyvatele tzv. Hornopočernicka.
Škola - investice 10 mil. Kč.
Do klánovické základní školy
značně zatékalo, byly mokré stěny ve
třídách, byl havarijní stav zdravotních
instalací. Již několik let se nedařilo
zahájit stavbu tříd v podkroví.
Za těchto okolností bylo třeba investovat větší prostředky – z magistrátních zdrojů se podařilo získat částku
10 mil. Kč.

Během letních prázdnin se vyměnilo elektrické vedení a veškerá zdravotní instalace. Práce ve škole
pokračovaly na podzim v podkroví.
V únoru t. r. se zahájí výuka v nově vybudovaných učebnách v půdní vestavbě. Zřízení nových učeben umožní
vznik nové přípravné třídy pro děti
s odkladem školní docházky, čímž se
uvolní kapacita mateřské školy.
Školství, kultura, sport a volný čas
– místostarostka
Ing. Jana Martinová:
Kromě investic do ZŠ se po pěti
letech od kolaudace přístavby podařilo dokončit vše potřebné v mateřské škole.
S novým rokem začaly dvouměsíční opravy KC Beseda (vzduchotechnika, oprava a zateplení střechy).
Je podána žádost Státnímu fondu
životního prostředí na kompletní
zateplení a výměnu oken v celém
areálu Besedy. Tento rok budeme
realizovat neodkladnou digitalizaci
kina. Noví provozovatelé (společnost NADOSAH, o. p. s.) plánují od
března t. r. navázat na úspěšnou tradici kulturního dění v Besedě.
V kulturní oblasti jsme poskytli
záštitu akci 1. klánovické vinobraní
a obnovili jsme tradici stavění májky
i rozsvěcení vánočního stromu.
Snažíme se nejen formou grantů
podporovat sportovní kluby, občanské spolky a sdružení, ale i aktivně
s nimi spolupracovat.
Zlepšujeme podmínky pro sport
v Hale starosty Hanzala (zákryt
osvětlení, generální očištění konstrukce, výměna skříněk, plánujeme
výměnu nevhodného povrchu).
Připravujeme vypsání architektonické soutěže na stavbu nové
knihovny.
Věnujeme se postupně modernizaci dětského hřiště před školou
(pořízení pěti nových herních prvků).
Letos plánujeme zřídit i hřiště na Hornopočernicku.
Problematika životního prostředí
– 2. místostarostka
Mgr. Zorka Starčevičová:
V období našeho působení v Radě
naší městské části se nám podařilo
konečně přesvědčit většinu zastupi-
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telstva Hlavního města Prahy, aby po
šesti letech přijala klánovickou žádost
o zařazení změny územního plánu
týkající se Klánovického lesa, a to
v jeho prospěch. Bohužel to stále neznamená, že hrozba transformace
lesa v golfový areál je definitivně zažehnána, nicméně to reprezentuje
velký krok dopředu. Dále jsme iniciovali návrh na rozšíření rezervace Klánovického lesa, který ale zatím nenašel plošnou podporu občanů.
Ve spolupráci s Lesy ČR se nám
podařilo realizovat výstavbu nového
lesního dětského hřiště tak, aby vyhovovalo našim nejmenším obyvatelům a zároveň nebyly ohroženy aktivity rybářů v okolí lesních rybníků, jak
bylo v původním plánu navrženo.
Apelovali jsme na úředníky místní
samosprávy, aby konsekventně uplatňovali nárok na náhradní výsadbu
stromů, která má být určována s ohledem na velikost kácených dřevin.
V loňském roce se podařilo výrazně
zlepšit údržbu travnatých ploch v obci.
Celá komise životního prostředí se
angažovala v problematice revitalizace části lipové aleje a díky její iniciativě se v této věci angažovaly
přední ekologické iniciativy, které nás
obohatily svými cennými zkušenostmi
a radami. To, že otázka klánovických
lip se zbytečně politizovala, nás mrzí,
ale právo občana vyjádřit svůj názor
je základní demokratický princip,
který musí být respektován. Vítáme
proto každou iniciativu, která se opírá
o fundované a odborné posudky.
Nesmírný přínos pro naše aktivity
v oblasti ŽP reprezentuje komise životního prostředí, její vysoce kvalifikovaná sestava pracuje věcně a odborně.
Územní rozvoj a stavební problematika
– radní
Ing. Ondřej Voleš:
Provádíme revizi všech stávajících
staveb ve správě ÚMČ. V posledním
roce jsme za výrazného osobního přispění radních Voleše a Martinové provedli rekonstrukci ZTI v ZŠ, dokončili
jsme poslední etapu dostavby MŠ,
provádíme nezbytné rekonstrukce
v Besedě a Bazaru, připravujeme
další projekty, abychom byli připraveni na podávání žádostí o dotace
a granty. Snažíme se prosazovat regulativy výstavby tak, aby byl v maximální možné míře zachován ráz klá-
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novické rozvolněné zástavby v zeleni.
Zde je úkolem samosprávy (tedy naším) určovat směr a prosazovat vůli
našich voličů. Samotné rozhodování
je pak samozřejmě na orgánech
státní správy (zaměstnanci našeho
ÚMČ a stavebního úřadu v Újezdě).
Snažíme se naše místní regulativy
přenést i do přípravy územního plánu.
Dopravní problematika a rekonstrukce
ulic je asi jedna z nejpalčivějších otázek Klánovic. Provádíme revizi stávajících projektů rekonstrukcí ulic. Tyto
rekonstrukce jsou zcela řízeny a financovány Magistrátem hl. města
Prahy a doba, kdy bylo možné tyto
projekty ovlivnit v samém začátku projektové přípravy před několika lety,
byla bohužel předchozím vedením
ÚMČ velmi málo využita. Je třeba vypracovat dopravní generely – na zpracování jednoho z nich (dopravy v pohybu) jsme již začali pracovat. Tento
generel bude zásadním dokumentem,
který nám pomůže při jednání s odborem dopravy v Újezdě nad Lesy
a s policií při jednání o dopravním značení, zavádění jednosměrek či instalaci zpomalovacích zařízení a především o úpravách projektů rekonstrukcí
ulic. Dokud nebudeme mít takový dokument v ruce (jeho zpracování mělo
být zastupiteli iniciováno již před několika lety!), lze jen velmi těžko žádat
o případné ad hoc výjimky z předpisů
(např. kritizované jednosměrky).
Provedla se rekonstrukce křižovatky u ZŠ, o které jsme informovali
již v minulých číslech KZ a která zvýšila bezpečnost našich dětí. Vyřešili
jsme i drobnosti jako kolejnice pro kočárky v podchodu na nádraží.
Jedním z hlavních cílů pro příští
období je řešení parkování a stavu
klánovického nádraží.
Komunikace a otevřenost úřadu
– radní
Ing. Martina Petráčková:
Nové webové stránky úřadu se
podařilo spustit již začátkem uplynulého roku – jsou přehlednější a obsahují základní informace pro občany –
najdeme na nich nejen zápisy ze Zastupitelstva a Rady MČ, jak nám
ukládá zákon, ale také zápisy ze zasedání jednotlivých komisí tak, aby se
zájemci o danou problematiku mohli
seznámit se všemi informacemi.
V sekci „Na čem pracujeme“ uvádíme veškerá probíhající poptávková
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a výběrová řízení včetně jejich výsledků.
Nadále sledujeme reakce občanů
na naše stránky a snažíme se reagovat na jejich náměty ohledně uspořádání a aktuálnosti.
V průběhu minulého roku jsme zavedli zcela novou profesionální podobu Klánovického zpravodaje. Maximálně jsme omezili prostor na
polemiky, což se samozřejmě nesetkává vždy s pochopením.
Snažíme se stále prohlubovat informační charakter a přinášet našim
občanům aktuální informace o dění
v naší MČ, ale i aktuality z našeho
bezprostředního okolí.
Občané jsou informováni o všech
důležitých otázkách týkajících se naší
městské části.
U otázek, u kterých předpokládáme širší společenskou diskusi, svoláváme besedy. Prvním příkladem
byla beseda na téma lípy v říjnu minulého roku uspořádaná ve spolupráci s komisí životního prostředí,
které se zúčastnili jak zástupci a odborníci naší MČ a Úřadu MČ, tak
i další přední odborníci s celostátní
působností.
Jedním z hlavních cílů pro příští období je větší zapojení občanů Klánovic do aktuálního dění v naší MČ.

Kontejnery
na objemný odpad
v MČ Praha-Klánovice budou
přistaveny vždy v sobotu
od 9:00 hod. do 13:00 hod.,
14. 4. 2012
ve Všestarské ul.
(křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
Přimské náměstí
Medinská x Smiřická
(u bytových domů)
26. 5. 2012
ve Všestarské ul.
Přimské náměstí
Aranžérská
(křižovatka s ulicí Nové Dvory
u separovaného odpadu)
23. 6. 2012
ve Všestarské ul.
Přimské náměstí
(křižovatka s ulicí Nové Dvory
u separovaného odpadu)
Prosíme občany, aby odpad
ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí
Alena Janoušková
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Sisyfos by to už dávno vzdal…
Ekonomické vzestupy a pády jednoho malého kina
Robert Zoulík
Alfou a omegou provozování
malého kulturního zařízení kdekoli na světě je dotační podpora
ze strany státu či jiného mecenáše. V opačném případě se budovy určené pro občerstvení ducha mění v nálevny. Toto je
Amerika, kterou museli porevoluční klánovičtí zastupitelé znovu
objevit.
V 90. letech kinu Beseda
vdechla ráz kulturně-společenského centra výtvarnice Marcela
Vajceová. A jestliže instituce vznikají a zanikají s myšlenkou, která
stojí u jejich zrodu, byla to právě
tato etapa, které KC vděčí za to,
že je dodnes životaschopným podnikem. Většina peněz na provoz
v tomto raném období plynula z kapes MČ na základě smlouvy, která
nebudila u většiny tehdejších zastupitelů nadšení. Smlouva se později stala i předmětem ostudného
soudního sporu o navrácení dotací,
který MČ prohrála. Kinu Beseda je
v té době lehce přes třicet, má nový
park s oplocením, ale dosud nepodstoupilo žádnou významnější
opravu. Začátek nového milénia se
zapíše do dějin KC snahou provozovat kulturní zařízení bez dotací.
Dojde k výměně sedadel, instaluje
se nová promítací technika
a v předsálí vzniká bar se šatnou.
Ale to hlavní, promítání filmů,
vázne, až se nakonec kvůli dluhům
zastaví úplně. KC Beseda končí
předčasně, v mínusu a bez další
vize do budoucna. Výběrové řízení
roku 2004 předznamenává nový
trend v provozování centra - vstup
neziskových organizací. Ani ten se
ale neobejde bez potíží. Jednání
s prvním zájemcem krachují a tak
se Beseda dočká svého znovuotevření až v únoru 2006 Klánovickým fórem vedeným Ing. Kubíčkem.
Na provoz dostávají roční dotaci
200 tisíc korun a o zbytek se musí
postarat sami. Slibný rozjezd po
získání peněz z EU ve výši 2,3 milionu naráží hned o rok později

na těžko uvěřitelnou neochotu radnice finančně podpořit již přidělenou dotaci z ministerstva kultury.
Nezbývá než část darovaných peněz s ostudou vrátit. Vzniká internetová kavárna, je instalován nový
nábytek, pořízeno moderní ozvučení kina a oponový systém.

Po šesti veleúspěšných letech nájemce končí. Dnes je KC Beseda
pětačtyřicet let starý objekt, do jehož stavebních oprav městská část
doposud neinvestovala ani korunu.
Tečou odpady, nefunguje klimatizace, zahnívá střecha. To vše by se
ale teď mělo změnit!

Současná rekonstrukce KC Beseda
Jádrem probíhajících oprav je
vybudování nové vzduchotechniky,
která bude regulovat teplotu nejen
v hlavním sále, ale i v předsálí. Její
součástí je i rekuperace tepla
a možnost rychle a efektivně přitápět v hledišti před představením.
„Léta se vědělo, v jakém je kulturní
centrum stavu, ale nikdo s tím nic
nedělal. Starý projekt, který ležel
na úřadě a který jsem chtěla oprášit, byl technicky zastaralý, a tak
jsme vypsali soutěž na řešení nové
a moderní,“ vysvětluje Ing. Martinová, radní, do jejíž kompetence
kultura spadá. Součástí rekonstrukce je i výměna kotlů a části
elektroinstalace. Tím měly pů-

vodně opravy skončit. Při sondáži
střechy se ale přišlo na to, že je
v havarijním stavu a je nezbytná
její kompletní výměna. Stavební
práce tak vyjdou radnici na 3,6 milionu korun. Tesařská činnost bude
probíhat současně s rekonstrukcí
interiéru, tak, aby v polovině
března mohl zahájit provoz nový
nájemce. Tento rok mají radní
v plánu ještě zateplit celý areál Beseda a pořídit digitální promítací
techniku. V době, kdy čtete tyto
řádky, jsou již na obě akce podány
žádosti o státní dotace. Až 1. července 2012 oslaví KC Beseda své
46. narozeniny, určitě byste mu
tolik nehádali….

Příprava technické místnosti pro vzduchotechniku, leden 2012.
Foto ÚMČ – A. Rezek
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Novinka

Hlavní kinosál Besedy, leden 2012. Foto ÚMČ– A. Rezek

Beseda v roce 1966

Kino “Beseda” v šedesátých letech.
Foto - archiv KZ

Stavební práce KC BESEDA
pokračují v maximálním tempu
s důrazem na brzké otevření kina.
V současné době probíhá instalace zařízení kotelny a strojovny vzduchotechniky. Zjištěný
havarijní stav elektroinstalací
může být opraven díky rozhodnutí
zastupitelstva, které na opravy
KC Beseda uvolnilo další prostředky ve výši 460 tis. Kč. Započaté rekonstrukční práce v roce
2005 pokračují a plánujeme další
revitalizace tohoto objektu. Připravujeme anebo jsme již podali
žádosti o granty na digitalizaci
kina zatelení všech objektů areálu
Beseda.
úřad MČ

HLEDÁME
NEJHEZČÍ
KLÁNOVICKÉ
KŘESLO
Hledáme pohodlné a originální křeslo do pořadu Do Besedy
na besedu aneb Klánovické
křeslo pro hosta.
KC Nová Beseda přináší
v rámci programu na rok 2012
projekt DO BESEDY NA BESEDU ANEB KLÁNOVICKÉ
KŘESLO PRO HOSTA. V těchto
besedách chceme našim divákům
představit a přiblížit zajímavé
osobnosti veřejného života, zejména z oblasti kultury, a umožnit
jim dozvědět se něco zajímavého
o práci a životě těchto osobností.
Pokud máte doma křeslo,
které by se podle Vás pro tento
pořad hodilo, a byli byste ochotni
ho poskytnout jako dar do Besedy, kontaktujte, prosím, paní
Romanu Voženílkovou.
Jak? Buď e-mailem na
romana.vozenilkova@kcnovabeseda.cz,
nebo telefonicky na
+420 737 215 611
Předem děkujeme,
Nadosah, o. p. s.
Pozvánka na slavnostní
otevření kina.
Foto – archiv KZ

Klánovický zpravodaj

Úvodník
Tento KZ je zaměřen na rekonstrukci kulturního centra Beseda.
Našim cílem je Vám přinést ucelené
informace o stavu tohoto objektu, historii kina, o prováděných opravách
v tomto objektu a snaze pro Vás
v Klánovicích udržet kulturní centrum.
V dalším čísle pro Vás připravujeme informace o dopravě v Klánovicích. O tom, jak je doprava řešena. Kdo dopravu financuje, kde lze
zjistit aktuální dopravní informace.
Kam a na koho se obrátit s návrhy
na úpravu jízdních řádů. Jak je řešena výstavba a opravy komunikací v Klánovicích.
Nejsem novinář, ale redakční rada
KZ je plná lidí s chutí přinášet aktuální a zajímavé informace, a tak věřím,
že i v tomto roce Vás bude KZ bavit
a že v něm najdete spousty zajímavých informací. KZ v minulém roce
doznal řadu změn a vylepšení. Tento trend chceme udržet. V průběhu
roku Vám chceme zprostředkovat informace k dalším klánovickým tématům a nacházet odpovědi na otázky, které jsou možná i Vaše:
- Rozpočet městské části. Klánovice opětovně dostávají na
správu a údržbu, fungování úřadu, knihovnu, příspěvky pro školu a školku, opravy komunikací,
podporu kultury a sportu méně
peněz. V letošním roce obdržíme
v rámci dotačních vztahů
11.373 tis. Kč. Je možné za tyto
prostředky Klánovice účelně a řádně spravovat? Spravujeme Klánovice za tyto prostředky dobře?
- Parkování v Klánovicích. Z Klánovic se stává parkoviště P+R. Jak
lze řešit tuto problematiku? Podaří se
nám problém vyřešit do konce roku?
- Klánovice a občané. Kdo bydlí
v Klánovicích? Kdo a jak Klánovice finančně podporuje? Kdo byl
největším donátorem? Jak vypadly Klánovice před sto lety?
Jaké spolky, sdružení a politické
strany v Klánovicích působí? Jaké
akce se pro Vás připravují?
Těšíme se i na Vaše otázky,
na které chcete znát odpověď, a na
témata, která Vás zajímají.
Za redakční radu
Petr Soukup
starosta@praha-klanovice.cz
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Po 10 letech jsme se dočkali
Skoro by se chtělo říct s klasikem:
neuvěřitelné se stává skutkem! Po
dlouhých 10 letech od vzniku původního projektu (či studie) jsme se konečně dočkali nových učeben v podkroví školy. V době, kdy píšu tyto řádky, jsou učebny hotové a čekají pouze na kolaudaci. Po technické stránce
zbývá ještě dokončit několik zařízení
(třeba výtah), ale v podstatě můžeme
od druhého pololetí začít učit.
Nechci nikomu podlézat ani lichotit,
ale jsem přesvědčen, že za tento úspěch vděčíme především současnému klánovickému starostovi, radě a zastupitelstvu. Děkujeme.
V nových prostorách budou dvě
učebny: jedna počítačová (konečně se
do PC učebny vejde celá třída!) a jedna „mediální“ učebna výchov – hudební, občanské, dramatické atd. Pochopitelně se v těchto třídách budou

moci učit také „normální“ předměty.
Pro žáky to především znamená, že už
se nebudou muset učit v jídelně nebo
o malé přestávce přecházet do protější
budovy. Kromě toho dostaneme také
tři nové kabinety pro zaměstnance.
Učebny ovšem nestačí jen postavit,
musíme je také vybavit. Jde o řádově
nižší částku, přesto se těžko shání.
Něco pokryjeme z rozpočtu, něco darují sponzoři (třeba o. p. s. Klánovice
SPOLU nám zaplatí lavice do jedné
učebny). Ani to by nestačilo, naštěstí
jsme si za několik let vydělali svou vedlejší činností. A tyto peníze, uložené
v tzv. rezervním fondu, se nám teď budou setsakra hodit. Takže: děkujeme
všem, kteří nám pomáhají přímo, a děkujeme i těm, kteří navštěvují naše
kroužky!
PaedDr. Michal Černý
cerny@zs-kl.cz

Zveme Vás na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Masarykově ZŠ Klánovice

dne 22. 2. 2012 od 17.30 hod.

Klánovické tenisové mládí v roce 2011
V uplynulém roce se mládež
z oddílu Tenis Klánovice zúčastnila
klubových soutěží pořádaných Českým tenisovým svazem ve všech
věkových kategoriích. Ti nejmenší
(5–7 let) hráli v Pražském turnaji klubů ve věkové kategorii minitenis,
vyhráli jeden zápas a postoupili do
čtvrtfinále. V kategorii babytenis se
náš tým zúčastnil Memoriálu Zdeňka Kocmana, kde se umístil na páté
příčce z osmi týmů se třemi vítězstvími a čtyřmi prohrami.
Mladších žáků jsme měli na soupisce tolik, že jsme poprvé mohli vytvořit dvě družstva. Áčko po fantastických výkonech všech hráčů vyhrálo svou skupinu 2. třídy bez jediné prohry a letos si zahraje třídu první. Blahopřejeme a děkujeme za perfektní
reprezentaci našeho klubu. Družstvo

B skončilo ve třetí třídě na šestém
místě.
V kategorii starší žáci jsme hráli
3. třídu a umístili se na krásném druhém místě – všem hráčům také
gratulujeme.
Ti nejstarší – družstvo dorostenců
– si rovněž zahráli třetí třídu a skončili na třetím místě.
Chceme poděkovat nejen všem
hráčům za výbornou reprezentaci
oddílu Tenis Klánovice, ale také rodičům za jejich pomoc, čas a peníze,
které investovali do svých ratolestí
a do krásného tenisového sportu.
Děkujeme také kapitánům všech
družstev za perfektní organizaci a za
to, že dokázali týmy sjednotit a dosáhnout skvělých výsledků.
Za Tenis Klánovice
Filip Laža
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Otázky a odpovědi

2. Autobus č. 262, jehož trasa je
Nádraží Klánovice-sever – Nepasické nám., je velkým přínosem
pro mnohé klánovické občany.
Jeho využití by bylo mnohem větší, kdyby byla stanice v ulici K Ru-
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Očima zastupitele

Otázky na starostu a zastupitele MČ
1. Jakým způsobem se řeší odkalování rybníků u čističky? Existuje
harmonogram prací souvisejících
s odkalováním?
Odkalování rybníků nepatří přímo do
gesce městské části, ale je podřízeno Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (PVS). PVS provedla intenzifikaci klánovické čistírny a v současné době až do konce září probíhá
zkušební provoz. Další etapou celkové revitalizace je odkalení dočišťovacích rybníků. PVS již vypsala výběrové
řízení na tuto stavbu a jmenovala komisi pro hodnocení nabídek. Odkalování rybníků se bude dít podle projektu
zpracovaným INTERPROJEKTem
ODPADY, spol. s r. o., a cílem je dosažení vyšší čistoty vypouštěných
vod. Při revitalizaci (odbahnění) rybníků je potřeba odtěžit cca 3 300 m3
rybničního bahna. Závazný harmonogram prací stanoven není, nacházíme se ve stadiu hodnocení nabídek
a výběru zhotovitele této stavby. (odpověď pana starosty)

strana

kavičkárně. Uvažuje ÚMČ jednat se
společností ROPID o vybudování
stanice v této ulici?
Městská část a společnosti ROPID
měly vždy zájem zřídit autobusové zastávky i v ulici v Rukavičkárně. K tomuto postupu bylo zapotřebí souhlasu vlastníků sousedních nemovitostí,
kteří se zřízením zastávek nesouhlasili. O návrhu původní trasy a dalších
možnostech této nové linky Vás budeme informovat v dalším čísle KZ.
(odpověď pana starosty)
3. Kontejnery na oblečení před nákupním centrem v Slavětínské ulici
jsou užitečné, ale miniparčík nekrášlí, spíše hyzdí. Komu patří takto umístěné kontejnery? Nelze je
přesunout na méně viditelné místo?
Každý kontejner pro odpad hyzdí své
okolí, a to již z důvodu své funkce.
Umístění kontejneru pro dobročinné
účely pro sbírku šatstva poblíž nákupního centra je na očích veřejnosti, což
je smyslem tohoto projektu. Nejedná se
o kontejner na odpad, ale o kontejner
pro humanitární sbírku šatstva. Vlastníkem kontejneru je Aquastor, s. r. o.,
která provádí sbírku šatstva, třídění
a darování šatstva na charitativní
účely. K novému umístění kontejneru
již došlo. (odpověď pana starosty)

Nový klánovický midibus - linka č. 262
Dne 12. prosince 2011 vyjela v Klánovicích poprvé nová autobusová linka
č. 262. Jedná se o místní spoj pouze pro Klánovice, proto je tato linka obsazena autobusem menších rozměrů, takzvaným midibusem. Nový spoj by měl
zajistit napojení Hornopočernicka na vlakovou dopravu. V západní části Klánovic by měl být obdobou konečného úseku autobusu č. 261 ve východní části,
který končí u koupaliště.
Midibus jezdí od zastávky Klánovice-sever nejprve po Slavětínské ulici, kde
zastaví na zastávkách Smiřická a Smržovská, poté zabočí do ulice K Rukavičkárně. Tou projede, zatím bohužel bez zastavení, zahne do Slatinské, projede
na Nepasické náměstí, zde se otočí, zastaví a jede zpět po stejné trase. Jezdí
od pondělí do pátku. První autobus vyjíždí v 5:04 z Nepasického náměstí a poslední sem přijíždí ve 20:49. Autobus jezdí po půl hodině celý den, v ranních
hodinách mezi 6. a 9. h. jezdí po čtvrt hodině. Jízdní řád je sestaven tak, aby
navazoval na vlaky přijíždějící z Prahy – Masarykova nádraží a aby svážel
cestující na vlaky jedoucí do Prahy.
Petr Soukup
starosta@praha-klanovice.cz
Více v příštím čísle Klánovického zpravodaje.

Dočkáme se
Senior-Centra?
O výstavbě nového objektu pro seniory se pod různými názvy (SeniorCentrum, Dům chráněného bydlení
atd.) mluví a píše v Klánovicích už několik let. Klánovice mají pozemek,
před několika lety byla stavba dokonce formálně zahájena.
Ponechme nyní stranou fakt, že původní projekt je už zastaralý, a vyžaduje
tak přinejmenším zásadní úpravy, neli kompletní přepracování. Mnohem
důležitější a alarmující je skutečnost, že
se nyní ve věci výstavby tohoto objektu zřejmě nic neděje. Pokud je mi známo, tak zatím nedošlo ani k definitivnímu upřesnění samotného záměru (byty,
stacionář, rozsah služeb...), natož pak
k rozhodnutí o formě provozování a financování. O vypracování konkrétní
změny stavebního projektu, vyřízení
nutných povolení a výběru dodavatele
ani nemluvě. Naděje, kterou klánovičtí senioři a jejich příbuzní před více než
rokem vkládali do nové Rady městské
části, tak bohužel nejsou naplněny.
Přitom jedině Rada MČ (jakási klánovická „vláda“) má toto plně ve své
kompetenci. Jenže ačkoliv má tato
Rada dost svých poradních komisí
(celkem 8!) a jednotliví radní mají své
„resorty“, dům pro seniory se asi nikomu do působnosti „nevejde“. Když jsem
se v červnu 2011 (cca po půlroce
vládnutí Rady) dotazoval na stav tohoto
projektu, dozvěděl jsem se, že se dosud řešily „důležitější“ problémy a že
dům seniorů bude řešen během 1–2
měsíců. Od té doby ale uběhlo dalších
osm měsíců a stále se nic viditelného
neděje. Rada MČ sice toto téma, soudě dle zápisů z jejích zasedání, několikrát „nakousla“, ale žádné konkrétní výstupy uvedeny nejsou. Zdá se, že Rada
tuto svoji prioritu (mj. výslovně a podrobně uvedenou v koaliční smlouvě!)
tiše odkládá do kouta. Bylo by tedy velmi žádoucí, aby se radní v tomto směru probudili a začali projekt skutečně
realizovat. A pokud se rozhodli od něj
z nějakého důvodu ustoupit, tak by bylo
přinejmenším slušné to klánovickým
seniorům oznámit a adekvátním způsobem vysvětlit. Radost mít nebudou, ale
alespoň budou vědět, na čem jsou.
Ferdinand Polák, zastupitel
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Informace úřadu
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vás jménem
úřadu přivítala v novém roce 2012
a popřála Vám hodně zdraví, štěstí
a úspěchů profesních i osobních.
Toto číslo Klánovického zpravodaje je prvním v novém roce,
a proto si myslím, že by Vás mohlo
zajímat i trochu statistiky a informací o Klánovicích a jejich občanech za uplynulý rok 2011.
VÍTE, ŽE:
• se v roce 2011 v Klánovicích narodilo 11 dětí, z toho 4 dívky a 7
chlapců? Šťastným rodičům blahopřejeme a dětičkám přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
• se v roce 2011 do Klánovic přistěhovalo 115 nových občanů? Novým
spoluobčanům přejeme, aby se jim
v Klánovicích líbilo.
• se v roce 2011 z Klánovic odstěhovalo 73 občanů? I toto se stává.
Přejme jim tedy, aby se jim v novém
bydlišti líbilo.
• v roce 2011 zemřelo v Klánovicích
7 občanů? Bohužel i tyto smutné
okamžiky jsou součástí života nás
všech.
• v roce 2011 ke dni 31. 12. bylo
v Klánovicích přihlášeno k pobytu
3 207 obyvatel?
• v roce 2011 bylo v Klánovicích postaveno a zkolaudováno 11 nových
domů, kterým bylo přiděleno číslo
popisné? Posledním přiděleným číslem popisným je číslo 1030. Jejich majitelům přejeme hezké bydlení.
• v roce 2011 bylo v Klánovicích přihlášeno 462 psů? Pes je nejlepší
přítel člověka. S tímto rčením nelze jinak než souhlasit.
• v roce 2011 bylo v Klánovicích
opraveno nebo zrekonstruováno
6398 m komunikací? Z toho oprava
metodou „Vialit“ 1465 m, oprava „záplatováním“ 2890 m, nový asfaltový
koberec 670 m, kompletní rekonstrukce 1373 m. Hlavní tah – Slavětínskou ulici – realizuje TSK. V roce
2012 bychom rádi v opravách a rekonstrukcích komunikací pokračovali.
• v roce 2011 bylo podáno 35 žádostí o pokácení stromů, o 1 žádosti
z r. 2010 se rozhodovalo v tomto roce
z důvodů odvolání. Žádáno o povolení pokácení 154 ks stromů a 1076 m2
souvislého keřového porostu, povo-
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Jubilanti
leno bylo 138 ks stromů a 1076 m2
souvislého keřového porostu. Zastaveno bylo řízení o pokácení 2 ks
stromů. Náhradní výsadba byla uložena v počtu 178 ks stromů, 165 m2
+ 538 ks keřů. 10 žádostí bylo podáno z důvodů stavby.
• v roce 2011 bylo svezeno více než
90 tun listí? Nevyvážíme jen listí z veřejných prostranství, ale i listí ze zahrad, které majitelé vyvezou mimo svůj
pozemek.
• na 14 místech je přistaveno: 20 kontejnerů na papír, 16 kontejnerů na
plast, 15 kontejnerů na sklo, 15 kontejnerů na tetrapak? Na našich stránkách pod likvidací odpadů jsou uvedena místa a mapka.
• v roce 2011 bylo realizováno 84 103
přístupů na webové stránky Klánovic?
VE ZKRATCE: CO PŘIPRAVUJEME
A CHTĚLI BYCHOM ŘEŠIT.
• Pokračujeme v opravách budov
v městské části. Základní škola je
největším oříškem. Ostatní budovy
a střechy budou opravovány postupně tak, aby nedocházelo k dalšímu ničení majetku.
• V dalších číslech zpravodaje bychom rádi navrhli redakční radě, aby
vycházely články z historie Klánovic.
• Po konzultaci s některými zastupiteli se pokusíme realizovat nové rubriky na webových stránkách městské
části. Jedná se např. o rubriky úmrtí,
stanoviska a názory členů zastupitelstva, ztracená zvířata a další.
• Řešit všechny připomínky, podněty a návrhy Vás, občanů, neboť tzv. pohled z druhé strany je přínosem pro
zamyšlení se.
• Podporovat dobré nápady a snažit
se vytvářet podmínky pro jejich realizaci.
• Sledovat a žádat o další dotace a finanční příspěvky tak, abychom mohli zvelebovat Klánovice.
• Pracovat tak, abyste Vy, občané,
odcházeli z jednání na úřadě spokojeni s vyřízením svých záležitostí.
• Vypisovat a zveřejňovat výběrová
a poptávková řízení tak, abyste i Vy,
občané, měli přehled o zadání i výsledku. Chceme pracovat s firmami,
které odvádí svoji práci poctivě a řádně, ale jsou schopné též nabídnout
za práci takovou cenu, která je pro
Klánovice výhodná.

V únoru oslaví své narozeniny
Blanka Rohlíková
Karel Ullman
Zdenka Knoblochová
Leo Hýža
Jan Nejedlý
Miroslav Sůra
Bedřich Čermák
Eliška Jančíková
Milena Potyšová
Všem oslavencům blahopřejeme!!!

Poplatky za psy
Upozorňujeme, že poplatky za psy se
platí do 31. března 2012.
Poplatky můžete zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně Úřadu MČ;
b) na účet č. 2000707339/0800, variabilní symbol 1341 a číslo popisné,
do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno majitele psa a ulici.
Výše poplatků zůstává nezměněna, tj.
za psa chovaného v bytovém domě
– 1.500,- Kč;
za druhého psa chovaného v bytovém
domě – 2.250,- Kč
(výše uvedené poplatky je možné platit ve dvou splátkách a to do 31. 3. 2012
a do 31. 8. 2012);
za psa chovaného v rodinném domě
– 300,- Kč;
za druhého psa chovaného v rodinném
domě – 600,- Kč;
za psa, jehož majitel pobírá starobní, invalidní, sirotčí, vdovský nebo vdovecký
důchod, který je jeho jediným příjmem
– 200,- Kč (platí též pro majitele v bytovém domě).

Vážení čtenáři,
tolik jen ve zkratce. Rádi přivítáme
Vaše názory, připomínky nebo podněty pro zlepšení práce úřadu. Někteří
z Vás již napsali e-mailem nebo zatelefonovali a řekli své poznatky a návrhy.
Za tuto aktivitu velice děkuji. Připomínky a náměty nelze vždy obratem řešit,
ale jsou přínosem a zajímavým poznatkem právě pohledem „z druhé strany“.
Ivana Horská
tajemnice ÚMČ
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Názory a diskuze

DŮLEŽITÁ

Množící se podvody
na seniorech
Během jednoho dne přijali policisté
na území hl. m. Prahy šest oznámení,
kdy se pachatelé pokoušeli za použití
různých lstí okrást důvěřivé starší
spoluobčany.
Podvodníci používají různé druhy záminek, aby z důvěřivých spoluobčanů
pokročilejšího věku podvodným způsobem vylákali finanční prostředky. Tito
podvodníci se pod různými legendami
snaží vetřít do obydlí svých potenciálních obětí a následně je okradou.
Opakujícím se jmenovatelem tohoto jednání bývá telefonické kontaktování seniora, kdy pachatel tvrdí,
že je kamarádem rodinného příslušníka (vnuka, synovce, matky atd.) Požádá svou oběť o finanční prostředky,
které jejich příbuzný nutně potřebuje
na výhodnou koupi motorového vozidla, a pachatel má převzít peníze.
Další ze lstí, kterou podvodníci
používají, je vetření se do bytu pod
různými záminkami výhodných výměn radiátorů, koupelnového vyba-

vení, odečtu plynu, elektřiny, vody atd.
Následně požádají o rozměnění bankovky, aby zjistili místo a způsob uložení peněz, a seniora odlákají do jiné
místnosti. V této souvislosti varujeme
před vpouštěním cizích lidí do bytu.
Všichni pracovníci různých energetických společností by se měli prokázat průkazem s fotografií a jejich návštěva je ověřitelná u společnosti,
kterou zastupují.
Touto cestou také žádáme občany,
kteří mají příbuzné v pokročilejším věku,
aby je informovali o shora uvedených
podvodných praktikách s tím, aby nepředávali finanční hotovost cizím lidem
a ani je nevpouštěli do bytu. Jak se tomuto protiprávnímu jednání bránit
a způsoby, které pachatelé používají,
naleznete zde: http://www.policie.cz/clanek/podvody-na-seniorech.aspx. Zároveň všechny žádáme, aby se při jakémkoli podezření na toto podvodné
jednání obrátili na linku 158.
Pprap. Bc. Jan Daněk

Jak se na to díváte Vy?
Určitě Klánovičtí mají rádi čistotu.
Např. hodně kritizovali nepořádek v podchodu u nádraží v Klánovicích. Díky současnému přístupu klánovického ÚMČ se
podchod uklízí a všichni jsme za to rádi.
Na konci listopadu 2011 jsem byla
v Besedě zrovna, když paní Kubíčková vytahovala lux a chystala se uklízet
po návštěvnících kina, konkrétně po
2 představeních „Šmoulové“ v neděli
20. 11. 2011. Vešla jsem do sálu a nevěřila jsem svým očím. Že by opravdu
Klánovičtí byli takoví bordeláři? V uličkách mezi sedadly byly poházené pytlíky od nejrůznějších chipsů, obaly
od čokolád, sušenek a oplatek, papírky od bonbonů, plastové láhve od pití
a také spousty rozsypaných bonbonů.
Často se diskutuje o tom, kdo odpovídá
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za výchovu dětí. Jsou to rodiče a také učitelé ve škole. Podle mě především rodiče. Protože v kině s dětmi byli maminky
a tatínkové, tak tentokrát za nepořádek,
a tedy i výchovu svých dětí byli zodpovědní právě maminky a tatínkové.
Opravdu se takto chovají Vaše děcka doma?? Kdo za ně uklízí? Nediví
se potom děti, když přijdou do školky
či do školy, že musí po sobě uklízet?
Je možné, že důvodem je i to, že doma
je doma, tam si to ohlídám, a v kině
jsou na pořádek lidi.
Prostě se mi to nelíbilo a za rodiče
těch dětí, kteří tam doprovázeli své děti
a nechali je odhazovat odpadky, jsem
se styděla. Hlavně proto, že jsou to klánovičtí občané – nebo to snad nebyli?
Marie Mikušová

TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČI KLÁNOVICE:
Velitel JSDH
Stanislav Huser
Zástupce velitele
Bc. Pavel Jaroš

607 551 670

Strojník
Milan Šup

607 603 814

Starosta SDH
Václav Musil

602 333 860

Případně volejte následující
tísňové linky

150 nebo 112

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
POLICIE ČR

158

MĚSTSKÁ POLICIE

156

HASIČI

150

ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

SOS - jednotné evropské číslo
tísňového volání

112

PORUCHOVÁ VOLÁNÍ:
ELEKTŘINA

840 850 860

při ohrožení života: 224 919 473
Internet:

poruchy@pre.cz

PLYNÁRNA:
VODÁRNA:

1239
840 111 112

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ,
DOPRAVNÍ SIGNALIZACE,
VEŘEJNÉ HODINY:
telefon:

800 101 109

internet:
www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html
POPELNICE
na směsný domovní odpad si
objednáte:
Pražské služby, spalovna Malešice

Hledáme šéfredaktora Klánovického zpravodaje.
Zájemce prosíme o zaslání krátkého motivačního dopisu na
adresu úřadu MČ nebo e-mailem: urad@praha-klanovice.cz
Bližší informace: 281 960 216

603 578 405

248 091 455
ČD ZASTÁVKA
Praha-Klánovice, pokladna:
972 127 680

Klánovický zpravodaj

Pro naše nejmenší

Soukromá
mateřská škola
Smíškov
www.smiskov.cz
tel: 608 817 000
v Lovčické ul. 322,
Praze 9-Klánovicích

pořádá ve středu

29. února 2012

od 15:30 do 18:00 hod.

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
a
ZÁPIS do MŠ.
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Mateřská škola Klánovice,
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Den otevřených dveří,

Vás zve na
který se uskuteční

V Žáčku 219, Praha 9

ve středu 29. 2. 2011

V rámci Dne otevřených dveří se uskuteční
prohlídka prostor MŠ včetně předání
potřebných informací.

Prohlídka se uskuteční ve 2 kolech:
od 9:00 do 9:45
Těšíme se na Vaši účast
a od 10:00 do 10:45 hod.

Mateřská škola Klánovice,
pořádá ve středu 21.3. 2012

Z Á P I S
V Žáčku 219, Praha 9

Zápis se uskuteční v době
od 14 do 18 hodin.
Vezměte s sebou rodný list dítěte,
občanský průkaz rodičů
(nutný pro doložení trvalého bydliště)
Těšíme se na Vás

Těšíme se na Vás!

Lesní hřiště
Těsně před vánočními svátky bylo
předáno do užívání nové dětské lesní
hřiště. Najdete ho poblíž lesní cesty, která navazuje na ulici Axmanovu a vede
směrem k Blatovu. Pokud se po této
cestě vydáte, nejprve minete klubovnu
FGRP po levé straně, dále po pravé
straně budete procházet kolem Přírodní
památky Prameny blatovského potoka.
Pak po své levé ruce minete lavičku
a zhruba po dalších 100 m po pravé
Pro nový projekt lesní mateřské
školky v Klánovickém lese

HLEDÁME PROSTOR,

kde bychom mohli působit
v případě špatného počasí.
Jsme občanské sdružení
Into the Wild, v němž chystáme
projekt lesního dětského klubu.
Hlavní filozofií projektu je umožnit dětem být venku za každého
počasí. Pro novou formu školky
hledáme nový prostor v Klánovicích. Prosím, obraťte se na
tomas.frieb@vmechu.cz nebo
na tel. č. 724 068 196 v případě,
že máte prostor pro naše účely.

straně přibližně 100 m od cesty najdete nové hřiště s mnoha atrakcemi pro
děti. Bylo vybudováno z prostředků
Lesů ČR ve výši téměř 400 tisíc Kč.
Ze strany MČ Klánovice celou akci zastřešila místostarostka paní Mgr. Zorka
Starčevičová. Lesům ČR děkujeme za
tento dar a všem dětem a jejich rodičům
přejeme příjemné chvíle strávené
v krásném prostředí lesa.
Petr Soukup
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MO STP v Klánovicích:
uveřejňovat kratší akce – vycházky
po Praze a okolí apod. Na únor jsme
mezi nás pozvali dalšího člena našeho zastupitelstva – MUDr. Ročně.
Tento host s námi pohovoří dne
13. února 2012 v 16:00 hodin v klubovně ve dvoře ÚMČ Praha-Klánovice. Dne 15. února 2012 navštívíme výstavu „První dámy“ v Roztokách u Prahy. Odjezd autobusu je ve
12:30 hodin ze zastávek MHD Klánovice.
Během ledna obdržel každý člen
„Informátor pro r. 2012“, kde jsou
uvedeny hlavní akce plánované pro
celý rok. Zájemci o rekondiční pobyty vyplní předběžné přihlášky a osobně je odevzdají v pondělí 13. 2. 2012
v Klubu mezi 13. a 14. hod.
Těšíme se na pravidelná setkání
s vámi všemi, jak zde v Klánovicích,
tak při rekondičních pobytech.
Za výbor MO: Olga Paplhamová

Troubení na šeptandu
Čtvrtou adventní neděli se v okolí klánovického kostelíka rozléhá
troubení. Před svatostánkem mezi
plamínky desítek svíček stojí čtyři
studenti lesnické fakulty a dují
do lesních rohů. „Chtěli bychom založit novou vánoční klánovickou tradici,“ říká Petra Fišerová, která
za Klánovice Spolu o. p. s. má celou
akci na starosti. „Domluvili jsme
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Můžete se těšit

Ze života Klánovic

Nejprve bych chtěla jménem výboru
naší organizace popřát všem členům
hodně zdraví, síly a elánu v roce
2012 a věřím, že se budete v hojném
počtu i nadále zúčastňovat našich
aktivit. Rovněž musím poděkovat
našim oběma doktorům, jak dr. Jágrovi, tak i paní dr. Jágrové, kteří
nám vždy velice ochotně a rychle potvrzují přihlášky na rekondiční pobyty, a to zdarma.
Koncem roku proběhla naše poslední velká akce „Advent“, účast
byla bohatá a děkujeme proto všem,
kteří nám na zajištění odpoledne přispěli a pomohli.
Začátkem ledna jsme ihned začali
s pravidelným programem, pondělním cvičením, přednáškou a návštěvou divadel. Přesný rozpis programu je vždy uveden na nástěnce
u stanice autobusu a v Klubu.
Na těchto místech budeme vždy
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se proto s neziskovou organizací
Nadosah, která zajistila betlémské
světlo, a společně jsme uspořádali
toto vánoční vytrubovaní.“ Mladíci
v zelených stejnokrojích se rozestoupili do čtyř světových stran a zahájili své vystoupení působivými
fanfárami k uctění sv. Huberta. V první polovině programu zněly hlavně
lovecké skladby a po přestávce již
známé vánoční melodie, které si příchozí mohli společně zanotovat.
Rozlévalo se svařené víno, ochutnávalo se vynikající cukroví a šířilo
se světlo ze Svaté země. Hlavně se
ale povídalo, klevetilo, klábosilo,
zdravilo a přálo vše nejlepší k Vánocům a do Nového roku. A jak už
to u neziskových organizací bývá,
získávaly se peníze – tentokrát na
hrací prvek do MŠ, tzv. šeptandu.
Na jedné straně trychtýře špitnete
své přání, aby zanedlouho vylétlo
ven k těm správným uším přiloženým na druhé straně. Takže šeptám:
vybralo se 3 400,- Kč. Klánovice
Spolu již tradičně částku zdvojnásobí. Děkujeme.
Alena Nejedlá

Novinky z klánovické knihovny
Z bohaté předvánoční nabídky
knižního trhu v knihovně přibylo
60 nových svazků. Z nich vybíráme
několik zajímavostí:
Marie F. Colombani, Eva Gabrielssonová – Milénium, Stieg a já
Životní partnerka Stiega Larssona
popisuje vznik slavné trilogie Milénium. Autorka přibližuje celoživotní Larssonův boj za morálku
a spravedlnost, jehož součástí je
i světový bestseller Milénium.
Karel Hvížďala – Grušova hlídka
na Rýnu
Autor mnoha populárních knih vydal rozhovory s nedávno zesnulým
Jiřím Grušou, které spolu vedli
posledních bezmála 30 let.
Felix Francis – Hazard
Syn Dicka Francise úspěšně navazuje na tvorbu svého otce. Jeho
první samostatná kniha nás opět
zavádí do dostihového prostředí,
kde bývalý žokej vyšetřuje několik
vražd a odhaluje temné zákulisí finančního světa.
Stephen Hawking, Lucy Hawkingová – Jirka a velký třesk
Manželé Hawkingovi napsali již
třetí pokračování příběhů Jirky
a Aničky a jejich nejvýkonnějšího
počítače na světě. V tomto díle odhalí ďábelský plán na zničení experimentu, který má odhalit první
okamžiky vesmíru – velký třesk.
Příběh se stejně jako předchozí
díly čte jedním dechem, zahrnuje
i nejnovější vědecké teorie o cestování časem a velkém třesku
a kniha obsahuje nádherné fotografie vesmíru.
Na březnový Týden čtení
v knihovně připravujeme loni velmi
úspěšnou výstavu TOP 100. Vystavíme sto nejžádanějších knih
v roce 2011.
Jitka Frýdmanová

V KZ+ najdete:
článek p. Hrabala
a neotištěné články
a nebo krácené články,
které nevyšly v KZ
v roce 2011.
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rezidenceklánovickýles
změna životního stylu
úprava váhy, návrat vitality,
osobní plán,
powerjoga, hathajoga,
joga pro těhotné
bodyforming, individuální lekce
fyzioterapie,
dornova metoda, masáže
k dopoledním hodinám
dětský koutek
Helena Johanidesová
Lovčická 974, Praha - Klánovice
tel.: 728 963 788
e-mail: info@rezidence-klanovice.cz
• www.rezidence-klanovice.cz
• www.powerjogaklanovice.cz
• www.wellnessklanovice.cz
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placená inzerce

PRODEJ – NOVÉ BYTOVÉ NÁSTAVBY
6 nových bytů 3+kk vč. 2 mezonetů
Újezd n./Lesy, s. Rohožník, ul. Žehušická

www.rohoznik.cz

T: 602 339 870

Spolehlivá, pečlivá paní
uklidí, pomůže ve Vaší
domácnosti. Zdravotnice.
„Reference mám“.
Tel. 605 906 325
SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

JUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. Servis, montáž,
revize, regulace.
PlynTech Kalát,
www.plyntech.cz, +420 608 62 64 96.

Zveme Vás do nově otevřené
prodejny chovatelských potřeb
V pátém 502, Klánovice
Otevírací doba:
Po – Pá 16 – 19h
So
9 – 12h
KULTURNÍ DŮM KYJE
Praha 14 – Kyje, Šimanovská 47, tel. 281 867 609,
http://www.kvizpraha14.cz
TIP - České dráhy: Klánovice - Kyje (cca 10 minut)

PROGRAM na měsíc únor:
3. 2. (pátek) DISKOTÉKA. Taneční a zábavný večer pro všechny věkové kategorie v režii DJ ALPÍNA. Kč 60. Od 20 hod.
4. 2. (sobota) KVIZOVÉ ODPOLEDNE. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi anebo družstva (max. 4 členné).
Vědomostní otázky, sportovní soutěže, IQ testy, zajímavé ceny pro vítěze, atd. Kč 100 /rodinu anebo družstvo. Od 14 hod.
5. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE – NENÍ DRAK JAKO DRAK. Ani v této pohádce nechybí drak a princezna, ale všechno
je jinak. Ne každý drak má chuť na princeznu, ne každá princezna... Hraje Divadýlko KUBA. Kč 40/50/140. Od15 hod.
10. 2. (pátek) PLES NEZISKOVEK. Ples neziskových organizací Prahy 14. Pořádá občanské sdružení Jahoda
ve spolupráci s KVIZ Praha 14.
11. 2. (sobota) TANEČNÍ ODPOLEDNE. Taneční a zábavný večer pro všechny věkové kategorie. Hraje hudební
skupina z Prahy 14 – HITOS. Kč 60/30. Od 14 hod.
12. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE – O KOBLÍŽKOVI. Oblíbené Sváťovo loutkové divadlo. Pohádka dávno
psaná a krásná. Kč 40/50/140. Od15 hod.
17. 2. (pátek) PLES PRINCŮ A PRINCEZEN. Král s královnou zvou všechny spanilé princezny a urozené prince
v těch nejkrásnějších plesových šatech na každoroční královský taneční a hravý bál… Pořádá DDM Praha 9.
Od 16.00 – 18.00 hod.
18. 2. (sobota) KVIZOVÉ ODPOLEDNE. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi anebo družstva (max. 4 členné). Vědomostní
otázky, sportovní soutěže, IQ testy, zajímavé ceny pro vítěze, atd. Kč 100,-/rodinu anebo družstvo. Od 14 hod.
19. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE – ZLATOVLÁSKY. Známý divadelní soubor Lokvar s novou pohádkou.
Kč 40/50/140. Od15 hod.
20. 2. (pondělí) BESEDA O HISTORII - KNÍŽE VRATISLAV II., aneb první český král Vratislav I. O dějinách
trochu jinak při besedě s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. Kč 45. Od 18 hod.
22. 2. (středa) POŘAD O TRAMPSKÉ PÍSNIČCE. František Hacker, kapelník legendární skupiny K.T.O.
a Waldemara Matušky. Tramping je ryze český fenomén. Na kytaru zahraje, zazpívá a zavzpomíná šerif naší
1. trampské osady „Ztracená Naděje“ F. Hacker. Slovem doprovodí Daniela Vacková. Kč 90/45. Od 19 hod.
24. 2. (pátek) . ZA SCÉNOU (BEZ ROUCHA). Divadlo Akorát, které má v kulturním domě v Kyjích již svou
domácí scénu, uvádí světově známou hru Michaela Frayna „Sardinky a zase sardinky“. Bláznivá komedie je
především o tom, co se všechno může stát při premiéře nové hry. Kč 90/45. Od 19 hod.
25. 2. (sobota ) DĚTSKÝ KARNEVAL. Pořádá ÚMČ Praha 14. Bližší info na www.praha14.cz. Kč 50/30 (platí
se na místě). Od 14 hod.
26. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE – DOBRÁ POHÁDKA. Klasický pohádkový příběh, se statečnou a chytrou
princeznou, která za pomoci kouzelných skřítků a hodných čarodejnic přemůže ďábla a zachrání tak své
království. Pohádka je provázena veselými písničkami. Kč 40/50/140. Od15 hod.
29. 2. (středa) STAROČESKÝ BÁL. KAPELA MOTOVIDLO provozuje snad vše, co bylo na poli zábavní hudby
v minulém století vymyšleno. Světové i domácí šlágry, ragtime, swing, staročeské morytáty a mnohé další…
Srdečně zveme! Ve stylovém staročeském oděvu vstup zdarma! Kč 90/45. Od 19 hod.

Kurzy konané v KD:
Kresba a malba (7-99 let): tel.: 605 042 188, Grafologie (dospělí): tel.: 602 277 019.
Taneční kurzy: www.astra-praha.cz, tel.: 722 941 890 (12-16 hod.), 284 826 566,
nebo e-mail: mbrozovsky@volny.cz
Jazykové kurzy: tel.: +420 777 180 240, email: z-metropolis@seznam.cz
Předprodej: každý pracovní den od 10 do 14 hod. v kulturním domě Kyje, Šimanovská 47
Rezervace vstupenek: e-mail: info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465, 266 712 468
Více informací: www.kvizpraha14.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
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DÍME VŠE KOLEM DOMU
PROVÁ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD, PŮD
PLOTY
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

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

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
Motto: “Každý má svá práva…“

JUDr. Jiří Vyvadil
advokát

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

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

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.

14
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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
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SERVIS PC
notebooků, výběr, instalace pro rodiny i firmy

časová flexibilita samozřejmostí
Martin Novák

774 181 088
novak@kokons.net

student VŠ IT
dlouholeté
zkušenosti

Nový dům z masivu 5+1
zde v Klánovicích 730 m2
vyměním za větší nemovitost.
Tel. 606 542 223
Fotografie pro výzdobu kanceláře, bytu.
AKCE! ZAVÁDĚCÍ CENY!
Za originál méně, než za reprodukci !

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

Husova 66, Šestajovice, Praha - východ
www.wellnessdaniela.wz.cz
Telefon objednávek 775 775 074

ZIMNÍ NABÍDKA:
- Kosmetické ošetření - základní cena 490,- (Alcina) 680,- (Bioderma)
- Ošetření IPL laserem - Depigmentace - trvalé odstranění i světlých
chloupků
- Chemický peeling
- Výplně (hyaluron, provádí lékař)
- Permanentní make up
- Depilace (teplý vosk)
- Permanentní prodloužení řas - akční cena 1 900,- Líčení - denní a společenské
- Malá školička líčení od 2/2012
- Dermatologické poradenství
- konsultace provádí: p. Daniela Kovářová
(20 let praxe v oboru)
Objednávky: 721 478 899

pondělí až pátek 7:30 - 8:30

Spolupráce s interiérovými designéry vítána.

www.fotkydointerieru.cz

Klánovický zpravodaj
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Záměr povinné dopravní výchovy na školách
byl ověřován v Klánovicích.
Po mém odvolání z funkce starosty v lednu 2009, jsem se po několikerém jednání s tehdejším
ministrem školství panem Liškou
angažoval na záměru zavedení povinné dopravní výchovy na školách, tak jak již probíhá v některých
zemích EU. Současný stav dopravních nehod u nás, v počtu přibližně
na tisíc usmrcených ročně a z toho
výrazná část mladistvých, je důvodem hledat možnosti, jak tento
alarmující stav zmírnit. Je zřejmé,
že dopravní výchova v rozsahu několika hodin před získáním řidičského průkazu nedává dostatečnou
a potřebnou možnost zažití a uvědomění si možných rizik, která dopravní provoz s sebou přináší
a akce Besipu jsou sice jistě přínosné, ale pro svou jednorázovost
nemohou být dostatečně efektivní.
Proto zavedení povinné dopravní
výchovy do škol tak představuje
významnou možnost, aby především u mladých řidičů bezpečnost
silničního provozu nebyla tolik
podceňována, aby se tak hlouběji
dostala včas do podvědomí.
Pro nastartování tohoto projektu
byla mi tehdejším ministrem školství panem Liškou vystavena písemná záštita, abych v rámci své
dlouholeté praxe soudního znalce,
v oboru posuzování dopravních
nehod, na některé devítiletce rozsah
takovéto výuky prakticky ověřil.

Obrátil jsem se prioritně na
ředitele naší základní školy pana
PaedDr. Černého, který tomuto záměru vyšel operativně vstříc. Takže
v měsících březen až červen 2009
jsem se dvě hodiny týdně pokoušel
o takovéto praktické ověření dopravní výchovy v deváté třídě na
naší základní škole, za přítomnosti
učitele fyziky.
Dodnes mně utkvěly některé
poznámky žáků, jako např. k atmosféře „...nedivte se, vždyť jsme v pubertě...“ nebo upřímné „...no náš
táta, ten když najede na dálnici, tak
pod 160 km/h nejedeme...“. Samozřejmě jsme si hned spočítali, že
když na 180-ti kilometrové vzdálenosti z Prahy do Brna jede místo povolených 130 km/h těch 160 km/h,
že ušetří maximálně na této vzdálenosti pouhých 15 minut a že se přitom prodlužuje vzdálenost do
zastavení o více než 50 m. Žáky překvapila i realita, že již při rychlosti
povolené v obci 50 km/h, což je
13,9 m/s a při reakční době řidiče
a odezvy brzdné soustavy vozidla
v reálné výši 1 sekundy, že vozidlo
ujede za tuto 1 s těchto téměř 14 m,
aniž má řidič reálnou možnost na
případnou náhlou překážku, na této
vzdálenosti 14 m, reagovat. Snad
i tato jen ověřovací výuka přispěje
těmto žákům k uvážlivějšímu jejich
počínání na silnici se všemi návaznými důsledky.

Letos jsem se písemně obrátil
na současného ministra školství,
zda uvažuje o navázání na tento
záměr, jehož přerušení bylo především ovlivněno odvoláním pana
ministra Lišky. Obdržel jsem odpověď, kterou nepovažuji za podnětnou, spíše pasivní. Takže
nezbývá než vyslovit naději, že
možná až z iniciativy EU bude
tento přínosný záměr přeci jenom
i u nás časem realizován. Vždyť
ono zde jde i o morální aspekt,
o přístup k dodržování discipliny.
Respektive zda právě i v případech každodenního řízení vozidla,
při přezíraném dodržování dohodnutých pravidel silničního provozu, se návazně nevkládá
doslova pod kůži přenos tohoto
nedodržování i do dalších společenských pravidel a zákonů.
Protože se v polední době vyskytují v tisku různé zprávy, jak to
chodilo např. na ministerstvu dopravy za pana Řebíčka, pro jistotu
uvádím, že veškerou uvedenou
tuto činnost jsem konal zcela
zdarma. Závěrem bych chtěl využít této možnosti, abych výslovně a upřímně i touto cestou
poděkoval řediteli naší ZŠ panu
PaedDr. M. Černému za jeho pochopení a kreativní přístup k tomuto záměru.
Ladislav Hrabal
15. 11. 2011

Doplňuji, že výše uvedený článek jsem odeslal již 15.11.2011 ke zveřejnění v prosincovém vydání KZ.
Zároveň uvádím, že Klánovický zpravodaj se řídí platným Statutem, který odsouhlasila koalice našeho zastupitelstva zvolená v roce 2010. Podle tohoto Statutu KZ, viz čl. 3, I, 5. b, „k pravomocím Komise pro komunikaci
zejména patří rozhodovat o zveřejnění článků a příspěvků v KZ či KZ+“. Nejen podle mého názoru má tento Statut KZ svým obsahem jednoznačný demokratický deficit. Dokonce Magistrát hl.m.Prahy dopisem ze dne 8. července 2011 vyzval našeho pana starostu k „nápravě“ tohoto našeho Statutu KZ s termínem do 30.9.2011 z důvodu,
že je v rozporu se zákonem o hlavním městě Praze. Jelikož do dnešního dne 20.1.2012 k požadované nápravě nedošlo, jako zastupitel vyzývám veřejně Kontrolní výbor MČ Praha-Klánovice, aby zodpovědně posoudil, zda
došlo tímto k zneužití pravomoci veřejného činitele starostou MČ Praha-Klánovice panem Ing. Petrem Soukupem
(ODS) a výsledek tohoto šetření aby byl zveřejněn v KZ.
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STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM
ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ
PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179, www.copth.cz, tel.: 266 039 304

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ
4 leté obory s maturitou
se zaměřením na silnoproudou a slaboproudou elektrotechniku, autoelektroniku,
průmyslovou chemii,ekologii a životní prostředí,ekonomiku podnikání a veřejnoprávní
činnost.

3 leté obory s výučním listem
se zaměřením na silnoproudou a slaboproudou elektrotechniku, chladírenskou a klimatizační techniku, autoopravárenství, chemický a farmaceutický průmysl a laboratoře.
Elektrotechnické a strojně montážní práce.

2leté denní nástavbové studium s maturitou
se zaměřením na provozní elektrotechniku.
Dny otevřených dveří
8. 2. a 22. 2. 2012

Klánovický zpravodaj
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Lipová alej
S koncem roku 2011 byla ukončena výsadba části aleje v ulici Slavětínská. Byly vysázeny nové stromy,
které nahradily stromy zničené a provozně nebezpečné. Znovu je na tomto místě třeba poděkovat Nadaci
ČEZ, která přispěla na obnovu aleje
192 tisíci Kč (celá akce stála zhruba
330 tisíc Kč).
V současné době jsou za účasti
soudního znalce z oboru dendrologie
vytypovávány další stromy, které jsou
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provozně nebezpečné a jejichž stav
nelze zlepšit cíleným řezem. V ul. Slavětínské a V Rukavičkárně jich je kolem 17. U dalších stromů se zvažuje
další postup, který by stromy zachoval a prodloužil jejich životnost a současně zlepšil jejich provozní bezpečnost. V nejbližší době bude probíhat
výběr arboristické firmy, která by se
v delším časovém horizontu o dřeviny v naší městské části starala. Budou
osloveny firmy erudované, tvořící
špičku v tomto oboru v ČR. ÚMČ pak
ve spolupráci s vybranou firmou dopracuje dlouhodobý plán údržby stá-

Slavětínská ul. v roce 2011
vajících dřevin a plán výsadby nových
alejí v intravilánu obce, a to s dlouhodobým výhledem.
Závěrem ještě připojuji fotografii lipové aleje v ulici Slavětínské, části,
která byla již obnovena, z roku 1957.
Není divu, že stromy po tomto neodborném a devastujícím řezu na hlavu
byly v tak nedobrém stavu.
úřad MČ
Slavětínská ul. v roce 1957

MOBILNÍ OBCHODNÍ
KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
TERMÍNY PŘISTAVENÍ:
- dne 25. 1. 12 od 10:30 do 13:30 hod.
- dne 29. 2. 12 od 14:30 do 17:00 hod.
- dne 5. 4. 12 od 8:00 do 11:00 hod.
- dne 16. 5. 12 od 14:30 do 17:00 hod.
- dne 21. 6. 12 od 12:00 do 14:30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu VW Transporter označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném za úřadem MČ na parkovišti u haly starosty
Hanzala.
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech
267 175 174 a 267 175 202

Klánovice v obrazech a obrázcích
MČ Klánovice ve spolupráci s Jindřichem Lukášem připravují vydání knihy
„Klánovice v historických pohlednicích
a fotografiích“. Obracíme se na klánovické občany s prozbou o zapůjčení historických pohlednic anebo fotografií.

Uvítáme ochotu klánovických podílet se na vydání této knihy.

Kontakt: Jindřich Lukáš,
tel.: 602 810 672 nebo 281 960 205,
e-mail: jindrich.lukas@atlas.cz
nebo na adrese úřadu.

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Šéfredaktora zastupuje starosta MČ.
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. 2. 2012. Vychází měsíčně kromě ledna a srpna. Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném
prodeji cena 5 Kč.
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Tip na výlet

Boreč u Lovosic
Hora, která v zimě dýchá
Ivan Karlin
první porevoluční starosta v roce
2011 oslavil významné životní jubileum.
V minulém roce rovněž oslovil padesáté,
tj. zlaté výročí své svatby. Pan Ivan Karlín do Klánovic jezdíval před válkou s rodiči na letní byt a od roku 1939 zde žije trvale. Pan Karlín vedl klánovické zastupitelstvo od roku 1989 a v roce 1990 se stal
starostou. Mezi zajímavé začátky starostování pana Karlína patří předání agendy úřadu. Jeho předchůdce, tehdy ještě
předseda národního výboru, mu z celé
agendy předal jen „Mobilizační plán“ pro
případ válečného konfliktu. Praktické záležitosti, jako je např. bankovní konto
apod., panu Karlinovi předat zapomněl. Naštěstí tajemnice paní Šupová byla do všeho zasvěcena a novopečenému porevolučnímu starostovi byla velmi nápomocna.
Mezi tehdejší zásadní problémy Klánovic patřila nutnost dokončit plynofikaci, která započala před listopadovou revolucí, a dále provést zásadní opravy
elektrických rozvodů. Bylo rovněž nejvýš
potřebné postavit kanalizaci a městský vodovod. Tehdejší zastupitelstvo pod vedením pana Karlína muselo vzdorovat nesmyslným návrhům v podobě stoky H, jež
měla vést do čističky v Troji, kanalizace
by ale musela být uložena velice hluboko
pod zemí a tím byla ohrožena kvalita klánovického lužního lesa. Nakonec se podařilo prosadit stavbu místní čistírny vod.
Mezi další priority patřilo vyřešení fungování skladu trhavin v klánovickém lese
(nyní stanice městské police), zhoršené
ovzduší z jedovatých dýmů z obalovny Běchovice a jiné věci. V neposlední řadě rovněž tehdejší zastupitelé řešili návrat golfu
do Klánovic. Pana Karlina mrzí přístup k obnově klánovického hřiště, je přesvědčen,
že golfové hřiště v Klánovicích mělo být,
domnívá se, že by lesu neškodilo, ale hlavně ho mrzí, že spor o tuto věc klánovické občany rozdělil na zastánce a odpůrce golfu.
Pan Karlín se považuje za klánovického patriota a je na Klánovice hrdý.
Radomír Kůla

Na tento výlet je třeba, aby venku
byla pořádná zima. A jestliže k tomu
ještě napadne sníh, nemůžete si jej
nechat ujít. Za takové konstelace
totiž hora Boreč nedýchá, ale přímo
funí. Vrch vysoký 449 m n. m. je
celý protkán složitým puklinovým
labyrintem, který přes léto působí
jako tepelný akumulátor, a v zimě je tak
podstatně teplejším
tělesem než okolní
prostředí. Studený
vzduch je drobnými
otvory při úpatí nasáván do nitra hory,
kde se prohřívá
a stoupá vzhůru jako
v komíně. Na vrcholku kopce celý
systém ústí do několika otvorů, tzv.
ventarol (ventus = vítr), z nichž se
doslova valí teplý a vlhký vzduch
vytvářející mlžný opar. Zatímco
okolní kopce Českého středohoří
jsou pokryty bílou přikrývkou, při
stoupání na Boreč bude sníh pod
vašima nohama naopak ubývat, až
nakonec dojdete na zelený palouk
jako v pohádce o dvanácti měsí-

cích. I v lednu zde vládne jaro. Rozdíl teplot unikajícího vzduchu vůči
okolnímu prostředí může být až
20° C. Můžeme se zde proto setkat
se středomořskými druhy rostlin,
jako je játrovka s příznačným jménem borečka vzácná, která se v zelených trsech nachází na stěnách

vyhloubených otvorů při temeni
kopce. Pojedeme autem na konec
dálnice D8, na druhém kruhovém
objezdu směr Lovosice vlevo na
původní E55, podjedeme rozestavěnou dálnici a za chvíli odbočíme
vlevo do Režného Újezda. Odsud
vede na Boreč 3 km dlouhá naučná
stezka.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Musta Koira
(finsky Černý pes)
V Běchovicích zahnete do Dubče a
u pole minete vilku se žlutou fasádou. Zastavte se a vejděte dovnitř.
Pocit, že jste vstoupili do horské
chaty, vás jen tak neopustí. Zahlédnete i kamna na dřevo. Nehrají si zde
na žádný luxus, i když Musta Koira
patří už druhým rokem mezi nejlepší
restaurace v České republice a může
se pyšnit zařazením do Maurerova
výběru. Hosté jsou zde rozmazlováni
především servírovanými jídly. Gratinovaní šneci s bylinkovým máslem,
kachní prsa podávaná s bramborovým koláčkem, pečené švestky ve
slanině a s omáčkou z červeného

vína, jablečný koláč sester Tatinových. Šéfkuchař Jan Hudeček se již
dlouhá léta zaměřuje na úpravy ze
všech druhů mas a ryb. Kromě steaků nabízí výběr z předkrmů, lehkých
salátů a domácích dezertů. Pokrmy
připravují jen z čerstvých, kvalitních
surovin, a celkový dojem na talíři vám
umožní opravdu gurmánský zážitek
za přiměřené ceny!
★★★★★
Musta Koira
Do Říčan 442, Běchovice
tel.: 725 004 522
www.musta-koira.cz
Ivana Zoulíková

