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K L Á N O V I C K Ý



2. duben - Den vzdělanosti

„Praská škola v Klánovicích ve švech?“
Čísla praví, že „babyboom“ kulminoval v roce 2012 a bude ovlivňovat situaci jak
v mateřských, tak i základních školách postupně, jak budou tyto ročníky
nastupovat do předškolních a školních zařízení. Dle posledních údajů od roku
2013 populační vývoj stagnuje, a prognóza vývoje je postupný pokles počtu
narozených dětí. Nejsilnější ročníky budou tedy do prvních tříd vstupovat kolem
roku 2017, kdy se počet dětí zvýší až o čtvrtinu, poté budu počty dětí zvolna
klesat. Do této republikové statistiky je nutno ovšem promítnout místní podmínky,
v případě Klánovic nejenom počet narozených dětí, ale rovněž rozvoj nové
výstavby, počet dětí přistěhovaných i rozvojové programy školy, dislokační
prostory, stávající úroveň zázemí školy a další.
Zeptali jsme se na situaci v Klánovicích osoby povolané, ředitele Masarykovy
základní školy, PaedDr. Michala Černého. Položili jsme otázku řešení kapacity
školy zástupcům politických stran, k dostavbě školy se vyjadřuje zastupitel MUDr.
Milan Ročeň a starosta Petr Soukup. Souhrnnou zprávu o investicích do základní
školy ve volebním období podává Ivana Horská, tajemnice úřadu. Budeme rádi i
za Vaše názory.
Zdroj: ČSÚ, demografie krajů
Yvona Olšanová, šéfredaktorka

Budoucnost Klánovic



- Hlavní téma - klánovická škola
- historie, rozhovor, stavební
úpravy 2010 - 2013
- Knihovna dětem
- Sport a kultura
v Klánovicích

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ






V neděli 16. března proběhl v Besedě tradiční dětský karneval pořádaný Spolkem přátel
klánovické školky (SPKŠ). Téměř stovka dětí strávila příjemné odpoledne. Tancovalo se,
zpívalo a vyhrávalo. Tombolu a občerstvení zajistili dobrovolníci z řad maminek i pedagogů
MŠ Klánovice

Klánovický zpravodaj

Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
přichází měsíc duben, který je v Klánovicích spojen s mnoha kulturními
a společenskými událostmi. Na konci dubna se opětovně pokusíme
pro Vás co nejlépe zabezpečit setkání na Přímském náměstí při již tradiční akci - Pálení čarodějnic.
Přehled akcí najdete v kaleidoskopu,
jménem zastupitelů MČ Praha-Klánovice Vás na tyto akce co nejsrdečněji zvu. Mám velkou radost, že
se nám daří tyto akce a aktivity
podporovat. Děkuji všem organizátorům za jejich práci a nadšení.
Zastupitelé v letošním roce rozdělili granty ve výši 200 tis. Kč na podporu sportu, kultury a spolkového života. Na mnoha akcích se podílíme
jako spolupořadatelé a vždy se snažíme se co nejvíce pomoci při zrodu a realizaci akcí. Mohu Vám již nyní
prozradit, že i květen bude v Klánovicích bohatý na další zajímavé události.
Další výzvou pro současné zastupitelstvo je dostavba školy a pokračování výstavby nových komunikací.
V těchto věcech má rozhodující slovo magistrát. Klánovice požádaly
o dotaci na dostavbu školy a dále
jsme vedli pod vedením pana
Mgr. Karbana rozhovory o uvolnění
finančních prostředků na výstavbu
aspoň části silnic Krovova, Lovčická,
Sendražická a Voňkova. Děláme
vše pro to, aby se Klánovice rozvíjely. Pevně věřím, že naše projekty
ve velké konkurenci zvítězí a že se
na konci roku budeme moci společně těšit z nových komunikací.
Výstavba nového podchodu započala, v současné době zažíváme jednu z horších etap stavby. Děkujeme
Vám za předání podnětů, které
v rámci kontrolních dnů uplatňujeme.
Děkuji i zhotoviteli stavby za snahu
vyhovět požadavkům cestujících.
Petr Soukup
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Velikonoce – svátky jara a křesťanů
Mnoho lidí na celém světě slaví Velikonoce, ale co vlastně slaví?
Velikonoce jsou nejstarším a nejdůležitějším křesťanským svátkem. Velikonočními svátky oslavuje křesťanstvo zmrtvýchvstání Ježíše Krista a začíná
padesát dnů trvající velikonoční doba, která končí svatodušními svátky.
Velikonoční stálý cyklus začíná Popeleční středou, po níž následuje čtyřicetidenní postní doba. Připomíná se tím čtyřicet dnů, po které se Ježíš postil v poušti. Neděle jsou však z půstu vyjmuty, takže mezi Popeleční středou
a Bílou sobotou leží ve skutečnosti 46 dnů.
Poslední týden před Velikonocemi se nazývá velikonoční nebo pašijový
týden.
Začíná Květnou nedělí, kdy křesťané slaví příchod Ježíše do Jeruzaléma.
Na Zelený čtvrtek (český přívlastek zelený vznikl zkomolením původního německého názvu „Grün“, což původně nepochází od barvy, ale ze staroněmeckého slova „Grein“, což znamená plakat, lkát) oslavují křesťané poslední
večeři Ježíše s apoštoly. Při této večeři rozděloval chléb a víno jako „své tělo
a svou krev“ a přikázal jim, aby to opakovali na jeho památku. Tak vzniklo
křesťanské slavení a svátost eucharistie. Příštího dne, o Velkém pátku, se
připomíná Ježíšovo ukřižování. Na Bílou sobotu se v západní církvi koná
tzv. "bdění u Božího hrobu" a třetího dne, na Boží hod velikonoční, vstal
Ježíš podle Bible z mrtvých.
Velikonoční pondělí je den, ke kterému už se neváže žádná speciální křesťanská oslava a patří lidovým zvykům. Je dnem veselí a zábavy, kdy chlapci
chodí šlehat dívky, dostávají vajíčka a mašle na pomlázku (ti starší možná taky
něco tekutého). Co kraj, to na vajíčku jiné ornamenty. Dnes nebývají při pomlázce výjimkou ani vajíčka čokoládová. Vajíčka jsou spolu s pomlázkou a velikonočním beránkem hlavními symboly Velikonoc. A tak jedna praktická rada:
Obarvěte si vajíčko přírodními barvami:
Červená - odvar ze slupek červené cibule a octa, červené zelí nebo šťáva z červené řepy
Světle zelená - lipový květ, šafrán, kmín
Tmavě zelená - mladé žito, voda ze špenátu, odvar z olšové kůry
Hnědá - odvar ze slupek cibule, čaj nebo odvar z dubové kůry
Černá - roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků

Přejeme Vám krásné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku a krásné počasí.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

foto: Radomír Kůla - Jaro v Klánovicích

Klánovický zpravodaj
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Klánovický kaleidoskop
Nová stránka, která Vám bude přinášet přehled dění, úspěchů a důležitých informací ze života Klánovic. Cílem je přispívat
k rozvoji společenského, spolkového, kulturního a sportovního dění Klánovic a podporovat občanskou pospolitost.

DUBNOVÉ AKCE
8. 4. 2014 – úterý
Premiéra alegorické pohádky Začarovaná země v KC Beseda, od 19:30 hod.
Představení Klánovického ochotnického
spolku nejenom učitelů, vstupné dobrovolné
8. 4. 2014 – úterý
Vítání jara, den otevřených dveří,
malování vajíček - pro děti zdarma.
Ateliér ARTBOX, 15:00 – 18:00.
Více na www.artbox-klanovice.cz
10. 4. 2014 – čtvrtek
17:00 - 20:00 hod.
Gastronomický večer – Středomořská
kuchyně – Španělsko
Pořádá SŠ hotelnictví a gastronomie,
Slavětínská 82.
Nabídka menu www.hotelova-skola.cz
15. 4. 2014 – úterý
Křest nové knihy „Klánovice ve starých fotografiích“ – Jindřich Lukáš
a František Fischer.
Pořádá MČ Klánovice a Nadosah o.p.s.
v KC Beseda, Slavětínská 120
od 20:00 hod.

27. dubna 2014 – neděle
Zábavné odpoledne s papouškem Rio
v KC Beseda. Od 14:00 do 18:00
Hry, soutěže a písničky pro děti Promítání
filmu „RIO 2“. Degustace vín, občerstvení
a živá hudba. Pořádá MČ Klánovice,
Spolu o.p.s. a KC Nová Beseda
30. 4. 2014 – středa
Tradiční pálení čarodějnic na Přímáku
v Klánovicích.
Soutěžní odpoledne pro děti,
18:00 vyhlášení. nejlepší masky,
19:00 zapálení ohně

PŘIJDĚTE FANDIT FK KLÁNOVICE
19. 4. – sobota, 17:00
muži: FK Klánovice – FC King
26. 4. – sobota, 9:00
mladší žáci: FK Klánovice – Dubeč
26. 4. – sobota, 11:00
mladší dorost: FK Klánovice – Háje
26. 4. – sobota, 17:00
muži: FK Klánovice – Dolní Chabry B
27. 4. – neděle. 16:00
starší žáci: FK Klánovice – Lipence
REZERVUJTE SI ČAS JIŽ NYNÍ:
18. 5. 2014 – neděle
Šestý ročník Běhu naděje. Zápis
od 13:30 hod., start v 14:00 hod.
Pro běžce, bruslaře, cyklisty, chodce, rodiče s kočárky a další, doprovodný program. Více v příštím čísle.

19. 4. 2014 – sobota
Vlastivědná procházka Klánovickým
lesem.
Start 13:00 hod., restaurace „U Dašů“.
Výlet za zaniklým osídlením vesnice Žák
se zajímavým výkladem odborníka Michala Beránka.
Trasa 5 km, cca 2,5 hod., věk 3 – 99.
24. 4. 2014 – čtvrtek
Tradiční pálení čarodějnic na zahradě
MŠ, v Žáčku od 17:00 hod.
Pro všechny děti z Klánovic pořádá Spolek přátel klánovické školky.
27. 4. 2014 – neděle
Vítání občánků narozených v roce 2013
v Mateřském centru, ul. Ke Znaku.
Začátek v 15:00 a 16:30, noví obyvatelé
dostanou osobní pozvánku.

1. 6. 2014 – neděle
Pohádkový les pro děti od 2 do 8 let
a jejich dospěláky.
Start v 9:00 na hřišti FK Klánovice.
Pohádková cesta lesem, výtvarné dílny,
skákací hrady atd.

ZAJÍMAVÉ INFORMACE
10. 4. 2014 – čtvrtek
Noc s Andersenem v klánovické
knihovně. Již počtvrté pořádá knihovna
známou akci na podporu dětského čtenářství. V knihovně bude pro děti 1. stupně
ZŠ připraven zábavný program a poté děti
přespí ve svých třídách ve škole.
26. – 27. dubna 2014, sobota-neděle
2. ročník ČP o putovní pohár MČ PrahaKlánovice v kat. F1A, B, C. Pořádá Modelklub Klánovice na letišti Hořice Domoslavice

NEJLEPŠÍ ČTENÁŘI
Při příležitosti výstavy TOP 100 byli tradičně vyhlášeni nejlepší čtenáři klánovické knihovny. V kategorii dospělých
opět s přehledem zvítězila paní Vlasta
Špačková s 257 přečtenými knihami,
v dětské kategorii je nejlepší čtenářkou
Věrka Kroupová, která v roce 2013 přečetla 126 knížek. Oběma čtenářkám vyslovujeme obdiv!
Klánovický zpravodaj se připojuje
ke gratulaci.

Zleva Vlasta Špačková, vedoucí knihovny
Helena Petráčková, Věrka Kroupová
Zákaznická karta České pošty
Pro firmy i občany. Ušetříte peníze – slevy
už na 1 dopis, nemusíte vypisovat podací
lístky. Zdarma na poště nebo on-line na
www.zakaznicka-karta.cz.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Naléhavá žádost hasičů Klánovice
Neparkujte nikdy před klánovickou
zbrojnicí - ani ve dnech větších akcí
u školy - ohrožujete bezpečnost, zdraví
a majetek - svůj i Vašich spoluobčanů
Při vloupání do vozu Farní charity Neratovice došlo k odcizení červených triček
a bundy s logem Charity. Může být zneužito! Zaměstnanci charity se vždy prokazují visačkami s logem charity.
Upozornění městské policie.
Máte-li jakékoliv podezření (např. zazvoní-li u Vás osoba a neprokáže se průkazem, žádost o hotovost za odběry
energií, podezřelý pohyb osob v ulicích,
zásah do jističů z ulice a jiné) nahlaste
okamžitě policii na čísla 156 (městská
policie) nebo 222 025 751, 222 025 752
(operační středisko Praha 14).
Vývoz popelnic bio-odpadu 2014
1x za 14 dnů každé liché pondělí
od 7. 4. 2014.
Lze objednat - 284 091 888
nebo www.psas.cz

Klánovický zpravodaj

Slovo zastupitelů
Čtyřleté působení současného
zastupitelstva se pomalu chýlí
ke konci, je tedy příležitost bilancovat. Vzhledem k tomu, že
většina prostředků investovaných v Klánovicích nepochází
primárně z jejich rozpočtu, nýbrž jsou to nejrůznější dotace,
je přirozené, že recese proběhnuvší v celé ekonomice se
projevila poklesem i tady. Přesto se podařilo určité peníze z
pražského magistrátu získat –
zejména na stavební úpravy ve
škole a opravy místních komunikací. Asi nejvýraznější úspěch
pro většinu občanů představuje
v tomto volebním období zdárné ukončení sporů o budoucnost Klánovického lesa.
Po dlouhém očekávání byla konečně zahájena rekonstrukce
železniční trati, takže např. starý podchod, v němž se schovává Josef Abrhám ve filmu Vrchní
prchni, zůstane zakrátko již jen
v našich vzpomínkách. V oblasti
samosprávy jsme se dočkali
vzniku Rady MČ, což – alespoň jak to sám cítím – vedlo k
oddálení „neradních“ zastupitelů
od aktuálních problémů obce.
Současné zastupitelstvo je již
pátým v pořadí, na jehož práci
se mohu podílet, a musím přiznat, že v mém soukromém
srovnání nedopadá zvlášť dobře. Jako by se tu potkalo příliš
mnoho příliš ambiciózních, pro
něž je problém upřednostnit zájem většiny před zájmem svým.
Věřím, že voliči budou mít na
podzim šťastnou ruku a na klánovickou radnici vyberou tým,
který bude dobře spolupracovat.
Ne vždy je to snadné – někteří
uchazeči budou v komunální
politice nováčky a teprve dostanou příležitost se projevit.
Věřím také, že pokud by se
o hlas voličů ucházel ten, kdo již
v minulosti jejich důvěru zradil,
dají mu pocítit, že na jeho dřívější chování nezapomněli.
Tomáš Ruda,
nestraník zvolený za TOP09
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Informace z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha-Klánovice („RMČ“) zasedala v měsíci březnu celkem třikrát,
další jednání bylo naplánováno na středu 2. dubna 2014.
RMČ mj. schválila:
• Navýšení kapacity Masarykovy ZŠ (na 530 žáků) s tím, že výuka bude probíhat také v prostorách gastronomické střední školy.
• Navýšení kapacity školní družiny (na 200 žáků).
• Návrh na zadání technické dokumentace pro parkovací zónu u klánovického nádraží, max. cena 25 tisíc Kč včetně DPH.
• Návrh na zrušení tržního místa v ul. Slavětínská, parc. č. 1216/2 v k.ú. Klánovice.
• Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Klánovice Spolu o.p.s. a MČ PrahaKlánovice při spolupořádání akce „Zábavné odpoledne s papouškem Rio“
v KC Beseda (termín konání: 27. 4.).
• Návrh na úpravu časového omezení parkování v ul. Smržovská po dobu
1 hod, od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00. Smyslem tohoto opatření je
zajistit dostupnost parkování pro návštěvníky místní knihovny, pošty a rovněž pro rodiče žáků základní školy.
• Vyhlášení záměru na pronájem prodejny potravin v objektu Bazar.
• Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha-Klánovice a archeologem Mgr. Michalem Beránkem při organizování akce „Klánovický les,
výlet za zaniklým osídlením“ (termín konání: 19. 4.).
RMČ mj. neschválila:
• Zábor veřejného prostranství (parkoviště přilehlé ke sportovní hale) pro potřeby organizátorů závodu „Klánovické MTBO“, který se má konat ve stejný den (18. 5.) jako tradiční Běh naděje. RMČ dále doporučila organizátorům podobných akcí užší spolupráci, aby nedocházelo k nešťastným termínovým kolizím.
Chcete se dozvědět více? Kompletní zápisy a usnesení z jednání RMČ najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz <http://www.praha-klanovice.cz>,
sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

Informace z jednání zastupitelstva
27. veřejné zasedání zastupitelstva proběhlo ve dnech 12. 3. a 19. 3. 2014
za účasti většiny zastupitelů, přítomno bylo 12 občanů. Na programu bylo
15 bodů, mezi nejdůležitější body lze zařadit schválení rozpočtu, udělení grantů, souhlas s podáním správní žaloby ve věci rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR, projednání petice - parkování u nádraží.
Jednání 12. 3. Pan Dr. Polák žádal nezařazení bodu – schválení rozpočtu, které zdůvodňoval porušením zákona. Z důvodu nemožnosti dosáhnout v této věci
shody a z důvodu opatrnosti zastupitelé přerušili jednání do 19. 3.
Jednání 19. 3. bylo zahájeno projednáním rozpočtu na rok 2014. Bylo prezentováno pět návrhů. Protinávrh dr. Poláka na snížení výdajů v položce platy pracovníků úřadu a zeleně a plat starosty, v celkovém rozsahu 1,4 mil. Kč.
Druhý protinávrh pana dr. Maiella spočíval ve snížení rozpočtu o 60 tis. Kč
a sumu zařazenou jen v položce 3429 „Zájmová činnost a rekreace“ rozdělit
mezi touto položkou (pro sport) a položkou 3319 „Záležitosti kultury“ (pro kulturu). Třetí protinávrh paní Ing. Martinové a pana Ing. Voleše spočíval v přesunu 1 mil. Kč z vedlejší hospodářské činnosti na opravy komunikací. Protinávrh
Ing. Kubíčka, který se snažil opravit několik nedostatků návrhu SPOLU, neprošel,
a proto zastupitelé schválili původní návrh rady MČ - rozpočet v úrovni
příjmů 14 mil. Kč, objem výdajů 15 mil. Kč, rozdíl ve výši 1,4 mil. bude kryt
z přebytků hospodaření z minulých let.
Rozsáhlejší diskusi si zasloužil bod Schválení příspěvků z Grantového programu MČ. I zde byly předloženy 3 návrhy. Dr. Maiello a Mgr. Starčevičová
upozornili na nedostatky stávajícího systému a navrhli změnit stávající grantový systém, dle jejich názoru netransparentní, při zachování finančního rozsahu. Dr. Polák navrhoval jiné rozdělení. Schválen byl návrh grantové komise s drobnými úpravami projednanými na pracovním jednání zastupitelstva,
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ve výši 200 tis. Kč. Tato částka nezahrnuje podporu, kterou MČ poskytuje KC Beseda ve výši 200 tis. Kč a Farní charitě Neratovice 200 tis. Kč.
Zastupitelstvo dále schválilo rozpočtové změny z prosince 2013. Finanční
objem rozpočtu 2013 tak činil 21,6 mil. Kč.
Důležitý bod jednání se týkal výstavby na sousedním katastru Horních Počernic. Klánovice nesouhlasí s připojením tohoto katastru na své komunikace, proto příslušný dopravní úřad nevydal povolení. S tím firma UBM
Klánovice nesouhlasí a opakovaně podává odvolání na magistrát hl. m. Prahy, kde naposledy uspěla. S tím se nesmířilo občanské sdružení Klánovice 2020
a podalo podnět k Veřejnému ochránci práv ČR pro nestandartní postup Magistrátu a porušení zákona. Ombudsman shledal rozhodnutí Magistrátu jako
nelegitimní a upřednostňující zájmy investora před veřejným zájmem a podal
podnět na Ministerstvo dopravy ČR. To nejprve návrhu ombudsmana vyhovělo,
ale po odvolání firmy UBM Klánovice své rozhodnutí pro formální nedostatky
zrušilo. Městská část Klánovice nebyla o tomto postupu informována, nemohla
uplatnit své připomínky, vznést námitky, ani se k obsahu odvolání vyjádřit, v čemž
spatřuje MČ rozpor se zákonem. Zastupitelé jednomyslně souhlasili s podáním správní žaloby na toto ministerstvo.
Zastupitelé projednali Petici občanů k parkování u nádraží. Za petenty hovořil pan Procházka, který poukázal na špatný stav a kritizoval práci zastupitelů. Zastupitelé pana Procházku informovali o již učiněných krocích, své snaze tento problém řešit a o návrhu na zřízení tzv. zóny zvláštního parkování, který je již podán. Diskutovala se otázka, zda výstavbou velkokapacitního parkoviště
nebude zhoršena situace občanů bydlících ve Slavětínské ulici.
V závěru jednání dostali občané možnost vyjádřit se k současnému dění.
Další jednání je plánováno na červen. Zápis bude po ověření zveřejněn na webu
městské části www.praha-klanovice.cz.
Petr Soukup

Názory

Stanou se klánovičtí obětí nové výstavby UBM?
Připomeňme si nejprve některá fakta. V roce 2009 vydalo tehdejší zastupitelstvo
souhlas s výstavbou společnosti UBM na Hornopočernicku. Starosta, pan Losert,
podepsal darovací smlouvu, dle které za 1 mil. Kč může společnost UBM vystavět v prodloužení ulice K rukavičkárně na území Horních Počernic 108 domů. V praxi to znamená, že minimálně 300 dalších automobilů nových obyvatel by denně
projelo přes z hlediska dopravního nejhorší část Klánovic – Hornopočernicko a to
zejména ulice K Rukavičkárně.
Toto rozhodnutí změnilo na popud našeho Sdružení bývalé zastupitelstvo v roce
2010. Současné zastupitelstvo setrvává na negativním stanovisku k dopravním napojením výstavby. Za tento nesouhlas čelí nyní Klánovice dvěma žalobám ze strany společnosti UBM. Občanské sdružení Klánovice 2020 podporuje stanovisko současného vedení MČ a vítá jeho přístup v této záležitosti.
V minulém roce jsme zaznamenali velmi „nestandardní“ postupy magistrátu, na které jsme po neúspěšných pokusech o nápravu na magistrátu upozornili ombudsmana ČR. Zde je výňatek z jeho vyjádření k naší problematice: „Podnět občanského
sdružení Klánovice 2020 je opodstatněný a MHMP skutečně vybočil z mezí zákona
způsobem a měrou vzbuzující podiv. Celá věc se jeví tak, že pro MHMP není
ve správním řízení určující veřejný zájem, ale zájem developera.“
UBM svoji snahu o povolení výstavby na Hornopočernicku nevzdá. Nechceme a nemůžeme bránit výstavbě na území, které je k zástavbě určené. Chceme ale zabránit
tomu, aby obyvatelé Klánovic byli vystaveni nadměrnému zatížení komunikací obyvateli Horních Počernic (na území Horních Počernic bude totiž celá výstavba stát).
Komunikace Klánovic nejsou ani zdaleka ve stavu zatížení dalších několika set aut
denně snášet.
V současné době společnost UBM takticky přerušila územní řízení o vydání umístění stavby. Doba přerušení se nápadně shoduje s obdobím, kdy v Klánovicích i Horních Počernicích bude zvoleno nové zastupitelstvo.
Kauzu budeme i nadále pečlivě sledovat. Jedná se o velké riziko zhoršení kvality
života celé obce. Je to téma pro nás všechny.
Ing. Otakar Petráček, předseda sdružení Klánovice 2020
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Slovo zastupitelů
Přestože do podzimních voleb
zbývá ještě půl roku, je třeba připomenout, že parlamentní demokracie, která je založena na systému politických stran, se
bezprostředně dotýká i Klánovic.
Finanční toky, stejně jako řadu rozhodnutí, lze často ovlivnit jednáním na různých úrovních prostřednictvím politických stran a hnutí,
pokud na těchto úrovních mají svá
zastoupení. Což se Klánovicím
v současnosti alespoň trochu,
avšak v minulosti více (např. éra
Hanzala) dělo a podařilo. Z pohledu lokálního zájmu Klánovic je
jistě ku škodě, že někteří místní
zastupitelé neuspěli jako kandidáti
na vedení politické strany či jako
kandidáti do poslanecké sněmovny.
Jim použití výtahu místního zastupitelství v osobní kariéře nepomohlo.
To však neznamená, aby dny budoucí nebyly úspěšnější, stejně tak
volby a rozhodnutí klánovických občanů - voličů. Spolupráce zastupitelů
a vzájemné pracovní i osobní vztahy
nebyly, a ani v současné době nejsou, nejlepší. To jste měli možnost
zaznamenat na schůzích zastupitelstva i v tištěném Klánovickém
zpravodaji. Příčina mně není vždy
jasná. Je to pocit moci či bezmoci, je
to osobní antipatie? Určitě to není
zhrzená láska. Ale takový je život
a nikdo není nevinný a dokonalý.
Někdo je aktivní, jiný víceméně pasivní. Vraťme se k prospěchu Klánovic. V současné době se podařilo na Magistrátu hl. m. Prahy
získat příslib 50 milionů Kč na financování přístavby či dostavby základní školy. Je to neschopnost starosty a nynější rady? Ne, je to jeden
z dílčích úspěchů a asi největší.
A ještě letos by se akce měla zahájit. Při všeobecném trendu šetření a na místní úrovni s ročním
rozpočtem a hospodařením s cca
15 miliony Kč nelze velké zázraky
dělat, a pokud ano, tak dělat ku
spokojenosti co možná největší
části obyvatel Klánovic.
MUDr. Milan Ročeň,
nestraník zvolený za TOP 09

Klánovický zpravodaj

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu
upravuje zákon 62/2003Sb. o volbách do EP v platném znění. Volby
do Evropského parlamentu se
na území ČR konají ve dnech
23. května 2014 (pátek) od 14:00 do
22:00 hodin a 24. května 2014 (sobota) od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou v Masarykově
ZŠ, Slavětínská 200. Blíže se tomuto
tématu budeme věnovat v příštím
čísle zpravodaje. Další informace
jsou uvedeny na www stránkách MV
ČR a na www stránkách MČ PrahaKlánovice.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Jubilanti
V dubnu oslaví své narozeniny
Josef Němeček
Zdeňka Ziková
Miloslav Richtr
Matěj Mleziva
Jiří Hejna
Milena Klasová
Maří-Magdalena Máchová
Jaroslava Rousková
Jiřina Jelínková
Všem oslavencům gratulujeme

KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
budou přistaveny

12. 4. 2014 v sobotu 9 - 13 h.
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova
za restaurací SAMOS u transformátoru)
Přimské nám.
Medinská x Smiřická (u byt. domů)
Alena Janoušková
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Informace z úřadu

Klánovické nádraží - postup výstavby
a nutná opatření
Vážení občané,
jménem vedení zhotovitele stavby „Modernizace trati Praha Běchovice - Úvaly“,
Vás chci stručně seznámit s postupem výstavby v měsíci dubnu 2014.
do 7. 4. pokračuje nepřetržitá výluka koleje č. 2 (směr na Prahu) z důvodu přípravných prací na výstavbu nového podchodu pod touto kolejí.
Od 8. 4. se výluka přesune na kolej č. 1 (směr Úvaly), která potrvá nepřetržitě
do 9. 6. 2014. V této výluce bude rekonstruován železniční spodek především
v prostoru nástupiště. Bude probíhat výstavba podchodu pod kolejí č. 1 a realizováno
nové úrovňové nástupiště u této koleje. Během výstavby nového nástupiště o délce 170 m bude nutné pro přístup a odchod cestujících ze směru Praha - Úvaly zřídit provizorní přístupovou komunikaci a přechod ke koleji č. 0, k provizornímu nástupišti. Tento přístup bude umožněn po lesní cestě - cyklostezce s přechodem do kolejiště za nově budovaným nástupištěm směrem na Prahu.
Vzhledem k plnému rozvinutí prací v prostoru zastávky na „újezdské“ straně bude
pro zajištění pohybu staveništní mechanizace a zajištění plynulosti autobusové dopravy nutné podstatně omezit možnost parkování v ulici Staroklánovická.
Na „klánovické“ straně zastávky bude z obdobných důvodů, především pokračující výstavby podchodu a pro zajištění přístupu cestujících do/ze stávajícího podchodu, nutné částečně omezit možnost parkování směrem ke kolejišti.
Ačkoliv tato nezbytná omezení budou pro vás občany nepříjemná, prosím o jejich respektování a trpělivost. Dále vás žádám o zvýšenou pozornost a opatrnost
při pohybu staveništěm. Za dočasná omezení se předem omlouváme.
Tomáš John, ředitel stavby, ViamontDSP a.s.
Poznámka redakce: K dotazu na případnou nespokojenost občanů pan John odpověděl: „V poslední době se vše celkem uklidnilo. Na konci roku 2013 byly stížnosti na nedostatečné označení příchodů na provizorní nástupiště - bylo vyřešeno. Dále si stěžoval spolek Újezdský strom na rozsah kácení mezi nástupištěm a cyklostezkou na újezdské straně, ale po místním šetření bylo vše vysvětleno - stromy bránily výstavbě PHS“.

Dovolujeme si Vás pozvat
na křest nové knihy
Jindřicha Lukáše
a Františka Fischera

MČ PRAHA KLÁNOVICE

VÁS ZVE NA TRADIČNÍ

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
NA PŘÍMÁKU V KLÁNOVICÍCH

Klánovice
na starých fotografiích

KONTEJNERY NA LISTÍ
A ROSTLINNÝ ODPAD

30. 4. 2014
SOUTĚŽNÍ
ODPOLEDNE
PRO DĚTI
VYHLÁŠENÍ
NEJLEPŠÍ
MASKY
ČARODĚJNICE NEBO ČARODĚJE

budou přistaveny vždy

v sobotu od 9 do 12 hod.
12. 4. 2014
Lovčická x Malšovická
Přimské nám.
19. 4. 2014
Medinská x Smiřická (u byt. domů)
Nepasické nám. x Rodovská
Aranžerská x Kuchařská
Dobřenická x Voňkova
3. 5. 2014
Želkovická x V Cestkách
Aranžerská x Bydžovská
Alena Janoušková

strana

do kulturního centra Beseda
Slavětínská 120,
Praha-Klánovice
15. 4. 2014 od 20 hodin.

1800 h soutěž o nejlepší dětskou a dospělou
masku
1900 h ZAPÁLENÍ HRANICE
2145 h předpokládané ukončení
Pro děti a dospělé připravujeme hry, soutěže.
Občerstvení zajištěno formou prodeje, cukrovinky, trdelník a trampolína pro děti za poplatek. Vuřty a limonáda pro děti zdarma po
absolvování soutěže.
MČ PRAHA KLÁNOVICE

Klánovický zpravodaj
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Otázka měsíce

Jaké navrhujete řešení pro zvýšení kapacity ZŠ?
V nejbližší době předpokládáme rostoucí poptávku po předškolním i školním vzdělávání. Kvalita vzdělávání
v naší základní škole je považována
za velmi dobrou, stejná kvalita (zejména technická) není bohužel zajištěna v rámci školního zázemí. Ačkoliv jsme v roce 2012 investovali do
školy bezmála 10 mil Kč, byly přistaveny 3 nové učebny, z dlouhodobého
hlediska je nutné rozšířit kapacitu školy (ze stávajících 500 na 700 žáků)
i množství učeben.
Připravujeme architektonickou soutěž s cílem najít nejefektivnější funkční a urbanistické řešení pro dostavbu školy. Magistrát HMP s námi spolupracuje. Pokud půjde vše dle plánu, začne se s přístavbou v příštím
roce. Výsledkem rozsáhlé přestavby
bude nové křídlo školy s novými třídami, novou školní jídelnou a kuchyní, a novými učebnami pro odborné předměty.
Petr Soukup
Škola není hrou
V letech 2010 - 2012 jsme se snažili z pozice radních navyšovat kapacitu
školy za daných prostorových podmínek. Zajistili jsme dostavbu severního půdního křídla, kde se nacházejí
dvě nové třídy a dva kabinety. Také
vznik přípravné třídy ulehčil nejen škole, ale i školce. V současných školních
budovách však není další navyšování kapacity možné. Plně proto podporujeme nynější snahu o získání dotace 10 miliónů korun z magistrátu na
přístavbu nového křídla školy a požádali jsme proto o zapojení našich zastupitelů do příprav dokumentace nutné pro realizaci této
přístavby. Nechceme v Klánovicích
budovat mega školu, ale moderní prostor, který i po opadnutí nadcházejícího demografického boomu umožní
škole fungovat jako flexibilní zařízení
s kvalitně vybavenými učebnami.
Robert Zoulík,
SPOLU pro Klánovice

Především je potřeba stanovit potřebnou kapacitu ZŠ pro skutečně klánovické děti, tj. ty, které tady opravdu bydlí, nikoliv zde mají pouze „fiktivní“ trvalé bydliště. Vzhledem k velikosti Klánovic (cca 3300 obyvatel)
a demografickému vývoji by nám totiž současná kapacita ZŠ měla bohatě
stačit! Vycházíme-li z oficiálních údajů ministerstva školství, tak by Klánovice měly potřebovat ročně umístit cca 35-37 prvňáčků. Každý rok přitom otevíráme nejméně 2 třídy až po
28 žácích… Základem tedy bude
přijímání nových žáků na základě jasných kritérií, přičemž to základní –
dané školským zákonem (tj. trvalé
bydliště dítěte) – bude kritériem sice
potřebným, nikoliv však postačujícím. Pokud k tomu přidáme jako další kritérium bydliště rodičů či zákonných zástupců, tak bychom neměli mít
zásadní problém.
Ferdinand Polák,
www.odsklanovice.cz
Pokud jsme si na otázku, je třeba navýšit kapacitu školy, odpověděli kladně, tak jistě nejlogičtější a nejpraktičtější je rozšířit stávající hlavní budovu školy. Tento nápad tu již v minulosti byl několikrát, ale prostor školy a pozemek bezprostředně kolem ní
již mnoho možností nedávají. Tak
zadání úřadu vypracovat projekt na
přístavbu v podobě dalšího křídla je
zřejmě nejlevnější a nejvhodnější
možností, kterou nám toto místo nabízí. Jestli se tím podaří vyřešit i to,
že se pod jednu střechu přesunou
i všechny učebny, včetně družiny,
z protější budovy, vyřeší se tím i nedostatečná kapacita knihovny a dlouhodobě neúnosné podmínky v suterénních šatnách. Doufejme, že příslib
„magistrátu“ v podobě 50 milionů Kč
se do konce roku opravdu stane skutečností.
Zorka Starčevičová
Čas na změnu

S chladnou hlavou, prosím!
Navýšení kapacity Masarykovy základní školy lze dosáhnout citlivě
provedenou přístavbou. Zmíněná „citlivost“ musí být výzvou pro kreativní
architekty, kteří vymyslí to nejvhodnější řešení. Z novodobé místní historie jsme poučeni, že stavby realizované pod časovým (i jiným) tlakem
mívají spoustu nedostatků. Školní
objekt, jehož původ nás poutá k prvorepublikovým zvyklostem, si zaslouží po všech stránkách harmonický
přístup. Mírně nadsazuji, ale snad by
pomohl protestantský smysl pro elegantní účelnou strohost, co říkáte?
Pokud se týká potřebných financí, přeji všem zastupitelům, kteří převezmou
správu Klánovic už za pouhých šest
měsíců, aby dokázali udržet dobré
vztahy s vedením Magistrátu, které je
nakloněno rozvoji školství. Co platí
nyní, nemusí být po volbách pravda.
Jiří Karban (TOP 09)
Standard, že k problému se nejprve
vyjádří příslušná odborná komise,
nad to jsou současní naši politici povzneseni. Takže se čtenář z KZ dozví
spíše řadu hraběcích rad, názorů, těžko použitelných pro konkrétní řešení.
V případě zvýšení kapacity ZŠ je třeba např. vzít i v úvahu, že se u nás
ročně narodí cca 30 dětí, přitom se
otevírají vždy dvě třídy po 25 dětech,
takže je žádoucí další někde dozískat.
K tomu v rámci projektu Klánovicesever je zakreslena v této oblasti
nová škola, atd.
Ukázkou je i zastupiteli právě odhlasované usnesení k parkování u nádraží, bez přihlédnutí k připomínkám nejen mým. A reakce na naši
z toho vyplývající žádost? Vráceno
s cca deseti zásadními připomínkami.
Přitom značky už jsou zakoupené.
A že by to zajímalo kontrolní nebo finanční výbor nebo dopravní komisi?
Ladislav Hrabal, O.K.

Tento prostor je poskytnut pro vyjádření názorů politických uskupení zastoupených v Zastupitelstvu
MČ na otázku měsíce, popř. slouží jako prostor pro vyjádření názorů na dění v Klánovích.

Klánovický zpravodaj

2. 4. - Den dětské knihy
- knihovna dětem
Klánovická knihovna se pyšní počtem svých dětských čtenářů. V loňském roce knihovnu aktivně
využívalo 326 dětí, to je 43 % čtenářů knihovny. Zúročuje se tak naše
celoroční práce s dětmi i pečlivý
výběr dětské literatury, dětem nabízíme již téměř 3 500 svazků. Mladí
čtenáři mohou vybírat nejen z dětské beletrie, ale i z naučné literatury, kterou potřebují pro své
projekty a referáty. A nemyslete si,
že dětský čtenář není náročný, malí
milovníci literatury nás zaměstnávají daleko více než dospělí.
Knihovna také spolupracuje s klánovickými i okolními školami a školkami. Po dohodě s učiteli pořádáme
základní lekce knihovnické gramotnosti přizpůsobené věku dětí a oživené soutěžemi a kvizy.
Tradičními velkými akcemi pro děti
jsou Noc s Andersenem a Pasování
prvňáčků na čtenáře. Již čtvrtá Noc
proběhne ve čtvrtek 10. dubna.
V knihovně se postupně vystřídají
všechny třídy prvního stupně
včetně přípravného ročníku klánovické ZŠ. Ti nejmladší se mohou
těšit na pohádkové čtení a hádanky,
na starší děti čekají kvizy a soutěže
a pro páťáky si pan Jan Nejedlý připravil již tradiční Večer s hororem
a humorem. Pro vítěze jsou připraveny odměny, bez drobného dárku
neodejde nikdo.
Na červen chystáme se ZŠ Pasování prvňáčků na čtenáře. Tato
akce je velmi oblíbená u dětí i rodičů, ale o tom někdy příště.
Helena Petráčková
a Jitka Frýdmanová

Historie, aneb jak to bylo
se základní školou
Myšlenka na zřízení školní budovy
v Klánovicích se datuje již od dvacátých let minulého století. V té
době navštěvovaly děti školu v Šestajovicích. V listopadu 1930 byl
schválen návrh projektu školy
a bylo vydáno 15 000,- Kčs na
zhotovení definitivního plánu. Tohoto úkolu se ujal Dr. Josef Hoenich.
Vznikl plán budovy s jižním a západním křídlem, z něhož se zrealizovalo pouze jižní křídlo. O rok
později bylo ustanoveno místo pro
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Školy, školičky

Praská škola ve švech?
Z tématu zda a jak řešit současnou kapacitu školy jsme se nakonec dostali
v průběhu rozhovoru s ředitelem Masarykovy základní školy v Klánovicích,
PaedDr. Michalem Černým, až k úplné podstatě. Nejdříve jsem se lekla, že
bude předčítat z výročních zpráv, které si připravil v tlustém šanonu, tak jsem
se zeptala první otázku:
Jak dlouho ve škole jako ředitel působíte?
„Jo, to už bude 21 let, nastoupil jsem v roce 1993. A zrovna na konci školního
roku 1992/1993 ukončily Šestajovice smlouvu o spádovém obvodu pro 2. stupeň, čímž klesl počet žáků na 240. Ale taky se vrátila v restituci budova
Smržovská 1 původnímu majiteli, tak se skoro srovnalo.“
Jak se vyvíjela v čase Vašeho působení situace s počtem žáků a tříd?
Pan ředitel se rozhovořil, výroční zprávy sem, tam použil pouze k ověření své
paměti. Z jeho dalšího povídání získáváme chronologický přehled průběžného
„zachraňování situace“ pro dostatečnou kapacitu školy.
„Počet dětí ve škole každý rok rostl. V roce 1994 se chystala zásadní přístavba asi za 120 mil. Kč, ale ta by dnes už stejně kapacitně nestačila. Dobře
jsme udělali v roce 1996, když jsme získali právní subjektivitu, vznikla příspěvková organizace a my jsme získali větší samostatnost při rozhodování
o finančních a rozpočtových záležitostech. V roce 1998 koupil Magistrát pro
MČ Klánovice zpět Smržovskou 1 a my získali 5 učeben a školní družinu. V té
době už bylo 370 dětí v 15 třídách. V roce 1999 proběhla rekonstrukce suterénu - šaten, taky jídelny a školní kuchyně. V roce 2003 se začala stavět tělocvična, do té doby jsme cvičili v Besedě. Tehdy taky už zoufale chyběly
učebny, tak jsme žádali o vestavbu tříd v podkroví jižního křídla pro výtvarnou
výchovu se zázemím. Ta proběhla v roce 2004/2005, kdy už jsme měli
480 dětí v 18 třídách. V té době už jsme brali skoro jenom děti z Klánovic, ostatní jsme museli odmítat. Taky byla dokončena Hala starosty Hanzala. Dále
rekonstrukce 2006 - nové hřiště a bufet pro žáky, V roce 2008 bylo opět přeplněno, ale další rekonstrukce - podkroví v západním křídle - byla dokončena
až v roce 2012, kdy jsme získali 2 učebny.“
Jaká je situace nyní?
„Víte, nejde ani tak o počet žáků, jako o počet tříd. Teď máme kapacitu
500 žáků v 18 třídách, resp. 514 i s přípravným ročníkem, a škola je plná.
Už v následujícím školním roce přesáhne počet klánovických prvňáků 2 třídy,
a i nadále je, vzhledem k silným ročníkům, předpoklad tří prvních tříd. Počítáme, že minimálně do roku 2019 budeme potřebovat dalších 6 učeben“
Jak budete nedostatek místa řešit v dalším školním roce?
„V této situaci jsme využili nabídku na otevření bilingvní (dvojjazyčné) první
třídy a získali pronájem jedné učebny ve Střední škole gastronomie a pohostinství. Zde však můžeme pronajmout maximálně dvě učebny, takže od roku
2016 bude situace opět vyžadovat řešení.“
Pokud dojde k plánové výstavbě, co s novou kapacitou při poklesu
počtu žáků?
„I zde máme řešení. O naši školu je v okolí trvale zájem. Do učeben přesuneme třídy s bilingvním programem a tím získáme možnost stát se školou
s jazykovým programem i pro okolní obce. Navíc bychom už taky potřebovali
zvětšit a zmodernizovat školní jídelnu.“
Co na závěr?
„Mám pocit, že celou dobu mé kariéry v Klánovicích žádám, volám a domáhám se řešení a vždycky to trvá hrozně dlouho. I když nakonec se situace
zatím vždy vyřešila, byť většinou až 5 minut po dvanácté. A tak věřím, že i tentokrát proběhne plánovaná dostavba co nejdříve a na pár let bude klid na
naše hlavní poslání - vzdělávat klánovické děti.“
Povídání o klánovické škole, zvyšování počtu dětí, potřebě navýšení kapacity
a navrhovaných řešení je kráceno po dohodě s panem ředitelem.
S ředitelem Masarykovy školy hovořila Yvona Olšanová, šéfredaktorka
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Foto: Radomír Kůla

Přehled stavebních úprav Masarykovy základní
školy v Klánovicích v letech 2010 - 2014
Do konce roku 2013 probíhal v prostorách základní školy čilý stavební ruch. Stavební úpravy objektu základní školy provedené v letech 2010 - 2013 vyřešily problémy se stavebním stavem objektu a rovněž vyřešily největší problém s kapacitou specializovaných učeben. Též výrazně zlepšily stav objektu, prodloužily
jeho životnost, snížily náklady na provoz. Posunuly objekt k současným nárokům na stavby pro školství. Celková investice byla ke konci roku 2013 ve výši
39,2 mil Kč, z této částky bylo 37 mil Kč z prostředků MHMP. Většinu finančních
prostředků poskytlo hlavní město Praha ze svých dotačních programů.
První etapou bylo zateplení objektu. Budova dostala kompletně nový plášť, který
snižuje spotřebu energií na vytápění a chlazení objektu. V roce 2011 byla v rámci
druhé etapy provedena generální rekonstrukce zdravotně technických instalací v objektu (vodovod, kanalizace, elektroinstalace). Výsledkem je výrazné zlepšení komfortu užívání stavby, snížení spotřeby energií a zvýšení bezpečnosti objektu. Třetí
etapa realizovaná v roce 2012 byla dostavba učeben do podkroví objektu základní školy. Výsledkem bylo navýšení kapacity objektu základní školy o specializované učebny hudební výchovy a výpočetní techniky. Čtvrtá etapa realizovaná v roce
2012 až 2013 byla přístavba bezbariérového vstupu do objektu základní školy. Výsledkem je bezbariérový vstup do objektu pomocí výtahu a dokončení vestavby učeben. V roce 2012 byla také realizována generální oprava kotelny základní školy.

Budoucí záměry - přístavba základní školy
a revitalizace parku, dětského a školního hřiště

školu. Stavba budovy byla zahájena 28. října 1933, byl položen základní kámen nové školní budovy
v Klánovicích a za rok, tj. 28. října
1934, byla škola slavnostně otevřena. Náklady na výstavbu byly
více než jeden milion korun československých.
Moderní budova byla na počest
prezidenta Tomáše G. Masaryka
pojmenována „Masarykova škola“.
Tento název musel být dokonce třikrát z politických důvodů odstraněn. Poprvé v roce 1939, dále pak
v padesátých letech a naposledy
v roce 1969.
V padesátých letech se počalo
uvažovat o přístavbě stávající školy.
Projekt doplnil budovu o přízemní
přístavbu se suterénem orientovanou na západ, později byl rozšířen
o první poschodí. Celá stavba byla
pojata jako akce „Z“. Náklad na
přístavbu se díky svépomocným
pracím vyšplhal na pouhých 430
000 Kč. Poprvé se začalo vyučovat
v novém traktu školy ve školním
roce 1962/1963. Škola tehdy doznala dnešní podoby.

Záměr přístavby (zvýšení kapacity) je dán nejen nevyhovujícím stavem objektu
Smržovská 1 (objekt základní školy s prvním stupněm), ale i předpokládaným vývojem počtu obyvatel MČ Praha-Klánovice. Na základě demografických analýz a dostupných informací ze zdrojů ČSÚ lze s jistotou před- Mgr. Jolana Fuchsová
zástupkyně ředitele ZŠ
pokládat nárůst počtu obyvatel MČ Praha-Klánovice a s tím spojený nárůst
poptávky po školních zařízeních.
Přístavba objektu základní školy by měla vzniknout na pozemcích základní školy ve dvorním traktu, kapacita by se zvýšila přístavbou nových učeben se zázemím (WC, kabinety, šatny) a novou školní jídelnou. Financování přístavby je připravováno ve spolupráci s MHMP tak, aby většina nákladů na přístavbu byla financována z dotačních prostředků MHMP nebo jiných dotačních
titulů např. EU.
S revitalizací objektu základní školy je spojen další projekt - Revitalizace parku a dětského hřiště před ZŠ. Projekt revitalizace počítá s rekonstrukcí školního hřiště, parku před školou, hřiště u školy a parku u sportovní haly. Součástí tohoto projektu je doplnění a oprava dětských hřišť včetně revitalizace zeleně. Předpokládaným výsledkem projektu bude kulturně sportovní okolí základní školy, které umožní využití současně nedostatečně využitých prostor.
Projekt je zpracováván tak, aby mohl být financován z grantových programů MHMP a fondů EU. Předpokládaná finanční náročnost tohoto projektu je 4,0 mil Kč. Realizace projektu je závislá na přidělení prostředků z grantů. Termín rozhodnutí o podané žádosti je předpokládán do 6 měsíců.
Za ÚMČ Klánovice: Ivana Horská, ing. Antonín Rezek
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Zajímavosti

Pálení čarodějnic je pohanským svátkem
Když se řekne 30. duben, každý se hned začne těšit na večerní rejdění. Málokdo už ale ví, že takzvané "pálení čarodějnic" je původem pohanský svátek,
který přešel v lidový zvyk a tradici českých vesnic.
Filipojakubská noc je nocí, kdy prý zlé síly dokázaly vládnout ještě větší magickou silou než jindy. Přisuzuje se to úplňku, který v tomto období vychází.
Právě za jasné noci se totiž prý slétaly čarodějnice celého světa. Kdo se chtěl
vyhnout setkání s touto nečistou osobou, měl mít u sebe květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. Protože lidé opravdu věřili, že jim v noci
před svatým Filipem a Jakubem nad hlavami poletují čarodějnice na košťatech,
začali této noci říkat noc čarodějnic.
K tomuto nevšednímu svátku vzniká také řada spolků, klubů, které si říkají čarodějnice a tradičně pořádají srazy. Členkou se však může stát pouze zástupkyně
„rodu Homo megeres obludus,“ osoba odporného exempláře tak otřesného
a smrdutého vzhledu, že se jí štítí i hadi a štíři. Každý takový spolek má také
svůj takzvaný bezpečností řád, zákon, kde je přesně vymezeno, jak se taková čarodějnice na sletu má chovat.
Federace čarodějnic České republiky uveřejnila Vyhlášku o bezpečnosti létání na koštěti, kde se například píše v „Článku 1 základního ustanovení § 4,
létání se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile,“ nebo v „Článku 6 o létání za snížené viditelnosti § 1) Koště musí být: a) na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima, b) na zádi musí mít koště odrazku obecně šišatého tvaru.“
Zdroj: www.novinky.cz
Yvona Olšanová

Klánovický les, výlet za zaniklým osídlením
Vážení čtenáři,
budu Vašim průvodcem na vycházce za zaniklým osídlením.Pro zájemce je celý
článek umístěn v KZ Plus na webu MČ Klánovice. Start naší procházky je v sobotu, 19. 4. 2014 v 13:00 hodin od restaurace „U Dašů“.
Výlet nás zavede do zaniklé vesnice, známé pod chybným názvem Žák, která leží
v Klánovickém lese. Poprvé psal o této vsi Dr. J. V. Prášek již v roce 1875 - o zápisu z roku 1615, kdy jistý Tomáš Had z Proseče přiznal 26 lidí poddaných v Jirnech a Žáku. Mnohem spolehlivěji nás o celé situaci informují Desky zemské a další historické písemné prameny.
Proto si lze představit situaci, že ve 14. až 15. století v místech dnes zvaných „v Žáku“
ležela vesnice Hol. Ta zanikla nejspíše v období Husitských válek a její pojmenování se udrželo v názvu velice blízkého rybníka. K němu později přibyl i druhý rybník pojmenovaný Žák, který shodou okolností překryl zbytky staveb. Oba rybníky
poté byly v roce 1842, ve spojitosti s výstavbou tzv. Severní státní dráhy spojující
Prahu s Olomoucí a Vídní, vypuštěny. Na dně rybníka Žák se najednou objevily
zbytky zaniklé vesnice, o které již samozřejmě nikdo nic nevěděl. A tak tyto zbytky byly nazvány také Žák.
Naučná stezka nás zavede do areálu zaniklé vesnice ležící v mírně se svažujícím
údolí Horoušanského potoka. Pozůstatky dvorů leží na hraně terasy potoční nivy,
která zajisté chránila domy při menších povodních. Dnes je vesnice z obou stran
lemována zbytky hrází vypuštěných rybníků, které v krajině tvoří výrazné dominanty.
Pozůstatky vesnice jsou převážně tvořeny zbytky kamenných destrukcí staveb. Vesnici tvořilo zřejmě asi dvacet jedna usedlostí, které jsou většinou orientované štítovou stranou do návsi. Návštěvnicky nejatraktivnější jsou dvě odkryté studny s kamennou obezdívkou, ale mnohem vzácnější a unikátnější památkou je usedlost
na parcele XIV. Jednalo se o největší a tedy asi i nejbohatší grunt ve vsi, dokonce by bylo možné uvažovat o sídle rychtáře. Na lokalitě si můžeme prohlédnout
řadu dalších bývalých statků a přemítat o jejich uspořádání.
Nyní již nezbývá, než si přát vaši účast na vycházce za pozůstatky zaniklé vesnice Hol.
Michal Beránek, Muzeum Cheb p.o. Karlovarského kraje

strana

10

Sport

Fotbalové jaro je tady!
Zatímco mladší žáci vstoupili
do bojů o mistrovské body už koncem března, další týmy FK Klánovice zahajují jarní část svých soutěží
o prvním dubnovém víkendu. V sobotu (5. 4. v 11:00) přivítají mladší
dorostenci Aritmu B. Další dva týmy
se ve stejný den vypraví na hřiště
soupeřů: muži se střetnou s Trojou
B (11:00) a mladší přípravka si zahraje v Dolních Počernicích (12:30).
V neděli (6. 4. ve 13:00) nastoupí
mladší žáci v Ďáblicích. V pátek
11. 4. (17:00) se na domácí půdě
představí ml. přípravka, která hostí
SC Xaverov. O den později (12. 4.)
se doma střetnou mladší žáci s Kunraticemi (9:00) a dorostenci poté přivítají FA Praha (11:00). Muži se v sobotu 12. 4. (od 10:30) utkají v Bohnicích s tamní rezervou. Aktuální výsledky a podrobný rozpis dalších
utkání najdete na internetu www.fkklanovice.cz (kar)

Stolní tenis v Klánovicích
Náš oddíl TTC Klánovice má v současnosti 44 členů, z toho je 27 dospělých a 17 dětí. Dospělí hrají v šesti mistrovských třídách, mládež má
své soutěže, které se hrály turnajově, již odehrány.
V soutěžích dospělých máme dvě
družstva v 1. třídě, dále druhou,
čtvrtou, pátou a šestou třídu. Po odehraných 17 kolech (z 22) má naše
Áčko stále šanci hrát play off o postup do divize. Béčko v 1. třídě jako
jediný z našich oddílů hraje na
chvostu tabulky, s reálnou hrozbou
sestupu do 2. třídy. Naše další družstva hrají v popředí svých skupin, vše
je zdokumentováno na stránkách
PSST www.prazskypinec.cz v sekci „Dospělí“.
Co nám ale dělá větší radost, je naše
mládež. 17 dětí máme rozděleno do
dvou výkonnostních skupin, které vedou licencovaní trenéři, Jirkové Dušek a Lacman. Ve skupině J. Duška
jsou nejmladší a mladší žáci, J. Lacman vede starší žáky a dorostence.
Mladší žáci, starší žáci i dorost sehráli nejprve kvalifikační turnaje
a následně byli zařazeni do výkonnostních skupin. Ve všech kategoriích jsme byli zařazeni do 2. tříd. Přeci jenom naši mladí hráči na borce
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Máme dobře zaseto!
Zdá se, že o budoucnost klánovického fotbalu je postaráno. Stačí se
podívat na mladší přípravku, která
v zimě nezahálela a už se těší na
jaro. Informace o činnosti tohoto
týmu jsme připravili ve spolupráci
s Tomášem Svobodou, zástupcem
FK Klánovice.
Kostru mladší přípravky tvoří hráči narození 2005, doplňuje je několik o rok
mladších spoluhráčů. Tým je pohro-

úroveň fotbalu v jednotlivých oddílech.
Bilance po podzimu (7 vítězství
a 4 porážky) řadí klánovický tým do
horní poloviny pomyslné tabulky.
„Mohli jsme na tom být i lépe, ale ze
začátku soutěže jsme naráželi na absenci kvalitního brankáře. Tým utrpěl
díky tomu několik zbytečných porážek,“ vysvětluje Jan Procházka. Naštěstí v pravou chvíli se podařilo do
branky nominovat Matyáše Bezoušku.
Postupně se vypracoval na jedničku mezi tyčemi a mužstvo
výrazně podržel
jistými zákroky.
Obrana stojí na
precizních a stabilních výkonech
Lukáše Hladíka,
rychlém a šikovném Davidu
Brabcovi a stále
se lepšícím Matyáši Vysušilovi,
který se postupně stal pilířem zadních řad.
Foto z archivu FK Klánovice: Tým mladší přípravky
V útoku se pra- trénink s Markem Matějovským, hráčem pražské Sparty
videlně střídají
madě už od kategorie tzv. „miníků“, rychlá Ester Svobodová přinášející
takže děti spolu hrají nejrůznější sou- do týmu „ženský pohled na věc“, vytěže dobré čtyři roky. Většina týmu trvalý a zarputilý Michal Kučera
spolu chodí do jedné třídy. Proto mezi s tvrdou střelou, nejkomplexnější
kluky vzniklo nejenom na hřišti, ale i ve hráč týmu Erik Hrbáč, který umí zaškole to pravé „klukovské“ přátelství.
hrát na všech postech v týmu a stře„O trénování se stará trio Michal Ku- lec důležitých branek Šimon Pročera, Martin Bezouška a Jan Pro- cházka. K platným hráčům nutno
cházka. Cílem všech dospělých je, připočítat libera Lukáše Waňuru
aby to naše hráče bavilo a přinášelo a Vojtu Kusáka, oba v poslední době
jim to pocit radosti. I proto se podařilo ukázali velké zlepšení a mohou nyní
na jeden z tréninků pozvat hráče nastoupit na jakémkoliv postu. Navíc
pražské Sparty a bývalého reprezen- do týmu ještě patří Adam Šafr a Kryštanta Marka Matějovského. Malí fot- tof Chládek.
balisté si tak užili atmosféru velkého Tým mladší přípravky se pravidelně
klubového trénování a cítili se hodinu zúčastňuje Zimní ligy v Běchovicích.
jako praví profesionálové,“ říká Tomáš Naposledy se v konkurenci 11 oddílů
Svoboda. Tréninková kázeň je uspo- umístil na pátém místě (bilance 5 víkojivá, tým se pravidelně schází v re- tězství, 5 proher). Velký úspěch zalativně hojném počtu. Občas bývá znamenal v individuální soutěži: nejproblém s docházkou na mistrovské lepším střelcem celé zimní ligy byl
zápasy. „Někdy nastává situace, že totiž vyhlášen ostrostřelec Šimon
není kým vystřídat již hrou unavené Procházka, vsítil 39 gólů! I z toho lze
mužstvo. Zde je to na zamyšlení usuzovat, že klánovický fotbal má
hlavně pro rodiče našich borců,“ zmi- opravdu dobře zaseto.
Zajímavostí je, že jako jediný tým FK
ňuje trenér Jan Procházka.
Mladší přípravka účinkuje v dlouho- Klánovice má mladší přípravka zalodobé soutěži, která nejlépe mapuje žen „fan club“, který obráží všechna
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z tréninkových středisek mládeže
ještě nemají. V přeborech Prahy
družstev jsme si vedli celkem dobře, končili jsme ve středu startovního pole. V kategorii ml. žáků startovalo celkem 24 družstev, v kategorii st. žáků 9 a v dorostu 8 družstev. Koho vyzdvihnout z naší tréninkové skupiny? V nejmladších žácích je nejsnaživější Tomáš Garček,
v mladších žácích pak Vašek Hodík a Vojta Raja. Ondra Diepolt, který také patří do ml. žáků, jim výkonnostně „utekl“ a trénuje již se
st. žáky. Ve starších žácích, kromě
již zmíněného Ondry, příkladně
trénuje Jonáš Zoulík. V dorostu je
jasně nejlepší Martin Ščuka, který
pravidelně nastupuje za dospělé
v 5. třídě.
Co sdělit závěrem. Našemu oddílu se daří, máme početnou základnu mladých hráčů a v Praze
patříme mezi ty nejlepší, kteří se
starají o mládež.
Dík patří také našemu ÚMČ, který
finančně podporuje tréninkové hodiny pro mládež pravidelným Grantovým příspěvkem.
Jiří Lacman, předseda oddílu

Modelklub Klánovice
Máme tady začátek šesté soutěžní sezony, ve které nás čeká hodně úkolů, koncem března máme
krajský přebor mládeže a potom se
nám roztáčí kolotoč českých pohárů v kat. F1A,B,C, na kterých
máme za úkol co nejlépe připravit
juniora Ondru Dvořáka na účast
mistrovství světa v kat. F1B v Rumunsku, kam byl nominován jako
jun.reprezentant. V kat. F1A bude
usilovat o zařazení do reprezentace Kateřina Fišerová. Pravidelně
se scházíme každou středu v Kolomazné peci u nádraží.
Našim modelářům přeji hodně
úspěchů v sezoně 2014.
Miloslav Fišera
předseda MK Klánovice
utkání. „Věříme, že se tým bude moci
na jaře spolehnout na jeho početnou
a hlasitou podporu a naši borci za to
předvedou hru plnou velkého umění
a nových fines,“ doufají nahlas
všichni, kteří se starají o výchovu
mladých fotbalistů. Přejme jim hodně
trpělivosti, sil a radosti z dobře odvedené práce.
Připravil Jiří Karban

Klánovický zpravodaj
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Doplnění informace v článku o MŠ v KZ č.3

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ÚJEZD NAD LESY 2014

V minulém čísle jsem opomenula zmínit u MŠ Minisvět
u Krtečka, že i tato školka má příslušnou akreditaci.
Opomenutí tímto napravuji a paní ředitelce se omlouvám.
Yvona Olšanová

Vážení rodiče,
Klub dě Újezd nad Lesy připravil na léto pro Vaše dě
příměstský tábor 2014.Kapacita míst omezena,max.počet
dě 8.Veškeré informace o průběhu tábora,programu a
přihláškách najdete na www.klubdeujezd.cz nebo na

tel.702 018 070.
Těšíme se na Vaše dě

Tým Klubu

placená inzerce

OČNÍ OPTIKA PECAN
Nově otevřena od 3. 2.!
V obchodním centru Blatov - Újezd nad Lesy,
Oplanská 2614, vedle Penny (nad lékárnou)
Otevřeno Po - Pá: 9h - 12 h, 13 h - 18 h
www.optikapecan.cz, ocnioptikapecan@seznam.cz
ZAVÁDĚCÍ CENY, až 50% sleva. Standardní zakázky
do dvou dnů. Brýle dioptrické, sluneční, dětské. Doplňky.
Veškeré opravy. Čištění ultrazvukem zdarma.

KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

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

602 260 264

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

ZAHRADNICKÉ PRÁCE, ČIŠTĚNÍ JEZÍREK,
ÚDRŽBA OKOLO DOMU A PRODEJ
CELOKOVOVÝCH
UDÍREN.
VŠE
ZA PŘÍZNIVÉ CENY DOHODOU.
JAN LEBEDA
WWW.CHEMGARDEN.CZ
Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím z Prahy východ a okolí,
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
Šeﬂ-hairstyle 7 dní v týdnu.
Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)
Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9:00 - 21:00
Tel. 604 589 584
www.seﬂ-hairstyle.com r.seﬂ@post.cz

Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

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

Klánovický zpravodaj
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S PAPOUŠKEM RIO
27. dubna 2014 od 14 do 18 hodin v KC Beseda

pro děti
i pro dospělé…
Dovolte, abychom Vás pozvali
na přivítání jara v odpoledni plném
zábavy.
PRO DĚTI jsou připraveny hry, soutěže, malování
na obličej, třpyvé tetování, zdobení perníčků a
písničky s Alenou Nejedlou.

Promítání ﬁlmu „RIO 2“ od 16 hodin
PRO DOSPĚLÉ degustace vín, petangue a živá hudba.
K OBČERSTVENÍ tapas, nachos, guacamole, sladké a slané
pečivo od Dany Jonkové. Vlastnoručně zdobené lívance
a palačinky. Tombola!
Těšíme se na Vás!
Jana Peová, Šárka Volešová, Gabriela Šmerdová

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

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.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.
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PROGRAM duben 2014
KC Nová Beseda | Slavětínská 120,
Praha 9-Klánovice, tel: +420 608 418 494
INFO – e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
www.kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

VÝSTAVA MĚSÍCE
DAN BÁRTA, VÁŽKY
Zveme Vás na výstavu fotografií Dana Bárty, známého zpěváka, textaře a skladatele
KINO
2. 4. středa, 20:00
FAIR PLAY
Vrcholový sport v Československu osmdesátých let. ČR/2014/drama/100 min/přístupný od 12 let
KURZ
5. 4. sobota, 15:00
VYROBTE SI VELIKONOČNÍ VĚNEC
Vyrobte si vkusný jarní či velikonoční věnec na dveře, stůl, okno. Lektorka: Vanesa Wallet Hardi
KONCERT 5. 4. sobota, 20:00
DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO
Uslyšíte vlastní úpravy skladeb interpretů, které Dana Bártu v jeho pěvecké kariéře nejvíce ovlivnily.
KOUZELNICKÁ SHOW 6. 4. neděle, 16:00
MAGIC FREESTYLE SHOW
Vystoupí sedminásobný mistr světa ve footbagu a freestyle fotbalu H. Weber a iluzionista P. Dolejška.
KINO Filmový klub 7. 4. pondělí, 20:00
OSVÍCENÍ
Skvělý horor S. Kubricka s J. Nicholsonem v hlavní roli. USA/1980/horor/119 min/přístupný od 15 let/české titulky
DIVADLO 8. 4. úterý, 19:30
Ochotnický spolek klánovických (nejen) učitelů

ZAČAROVANÁ ZEMĚ

KINO 9. 4. středa, 20:00
NOE
Příběh o konci světa. USA/2014/dobrodružný, katastrofický/134 min/přístupný od 12 let/český dabing
KONCERT 10. 4. čtvrtek, 19:30 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi BLUES JAM SESSION
MOUDROSTÍ KE ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ
PŘEDNÁŠKA 11. 4. pátek, 18:00
MUDr. Judita Hofhanzlová, lékařka celostní a homeopatické medicíny.
KINO 13. 4. neděle, 16:00
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Největší přepadení hlodavců v historii. USA, J. Korea, Kanada/2014/animovaný, komedie/86 min
KINO 14. 4. pondělí, 20:00
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Šestihvězdičková zábava plná hvězdných hereckých jmen. VB, Něm./2014/komedie/100 min/české titulky
KINO 23. 4. středa, 20:00
VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
Příběh utajené lásky spisovatele Ch. Dickense. USA/2014/ životopisný/111 min/přístupný od 12 let/české titulky
KONCERT 24. 4. čtvrtek, 19:30
ŠTĚPÁN RAK & DAVID WURCZEL
Jedinečný koncert, na kterém zahrají hvězda světové klasické kytary a mladý talentovaný kytarista.
KINO A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE pro děti i dospělé 27. 4. neděle, 14:00
RIO 2
Rodina modrých papoušků se vydává do džungle Amazonie za svými příbuznými. USA/2014/animovaný/90 min
DIVADLO pro děti 28. 4. pondělí, 9:00 a 10:30
POHÁDKA O KAČENCE A RARÁŠKOVI
Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráškovi, ve které si připomenete lidové zvyky.
KINO 28. 4. pondělí, 20:00
YVES SAINT LAURENT
Život a dílo francouzského módního návrháře. Fr/2014/životopisný/101 min/přístupný od 12 let/české titulky
KURZ 29. 4. úterý, 19:30 a 20:30
SOCIAL CLUB
Poklábosení v angličtině. Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit?
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00.
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu divadelních představení
pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
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: 28. 4. 2014. Šéfredaktorka Yvona Olšanová, tajemnice RR Ivana Horská. Členové redakční rady KZ: Pavla
Fischerová, Jiří Karban, Radomír Kůla, Jan Ludvík, Tomáš Ruda, Zorka Starčevičová, Robert Zoulík. Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel:
281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz. Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si podle Statutu
KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk BETIS s.r.o.,
Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 15. 4. 2014. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1300 výtisků. Klánovickým
občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč

