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K L Á N O V I C K Ý

DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA
Děti z Dětského domova Klánovice mají rády každé zpestření života i výjimečné zážitky. Proto se těšily na rybářské
závody pořádané místním Rybářským svazem v neděli
24. května. Ani nedospaly, nedočkavě vstaly a pelášily na břeh
rybníka na „Placinách“. Dospělí rybáři dokázali naše neposedné a živé děti upoutat na celé dopoledne k jeho hladině.
Radost z každého úlovku byla veliká. Z malé rybičky, se
slávou vrácené zpět do vody, pyšně odnášeného kapra
i z ulovené malé štiky! Den přál náladou, počasím, pohoštěním i báječnými cenami. Děkujeme všem!
Miloslava Švagříčková.





Foto J. Losert
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Editorial
Vážení občané, s prázdninovým dvojčíslem se pokusíme dát Klánovickém zpravodaji novou tvář. Jsem přesvědčen, že nekončící polemiky na vybraná témata, spíše
škodí a jitří, než aby informovaly, dobíraly se pravdy, či
možných řešení.
Chceme periodikum ÚMČ pokud možno nestranné,
informující o záměrech radnice jako funkčního úřadu,
otevřené dění v obci i širším regionu, prostě překročit své
vlastní stíny. Politické problémy posunout do předvolební
agitace a věnovat se spolupráci všude, kde to jde a hledání možné shody tam, kde jsou bariéry.
Příspěvky z radnice zaplnily téměř celý rozsah čísla.
Rozhodl jsem o přidání o jeden arch, aby i na ostatní alespoň něco zbylo. Prosím všechny přispěvovatele do KZ aby
vážili odstavce, slova i znaky abychom s pravidelnými
stranami – přebal, reklama vystačily s dvanácti stranami.
K fotografiím prosím přikládejte jméno autora.
Děkuji,
Váš Jaroslav Losert

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou dosti rušné jaro a začátek léta. V bouřlivé atmosféře protikladných záměrů jak dál v Klánovickém
lese se vytrácejí jiné aspekty našeho denního života, a také
sousedské vztahy, kterými si vzájemně „kořeníme“ život.
Oč mi jde: S létem a snad i příznivým počasím nastal čas budování, oprav, zahradních prací. K tomu všemu užíváme,
na rozdíl od dob nedávno minulých, mechanické pomocníky.
A ti produkují hluk, v případě dopravních prostředků i prach.
Městská část hl. m. Prahy nemůže vydat místní vyhlášku,
která by hluk omezovala, může jen, po schválení orgány
státní správy, upravit rychlost na místních komunikacích.
Obojí je o represi a my bychom si měli spíše porozumět.
Navrhuji všem jakousi gentlemanskou dohodu. O sobotách
nepoužívat hlučné stroje (sekačky, pily apod.) po 18 hodině
a když už práce hoří, tak se domluvit se sousedy. Neděli
věnovat klidu, připravovat práci na další dny, posedět s přáteli (ale bez hlasité hudby). Na silnicích, zejména nezpevněných, popřípadě opravených podobně jako Plačická a část
Mechovky jezdit tak, aby obyvatelům nepadal prach do zahradní párty, což také není nikomu příjemné a auto nemizelo
v oblacích prachu. Takových komunikací máme v Klánovicích
více a naštěstí, až na pár výjimek, jsou poměrně krátké.
Prosím proto, buďme k sobě více tolerantní. Poznámka –
to se týká i naší mládeže, cvičící se v přenášení parkových
laviček. Vážení mladí spoluobčané, nejen vy ale i ti škole
dávno odrostlí si chtějí posedět podle svého, pohodlně, u cestiček. Děkuji všem co se budou snažit takto se svým okolím
vyjít, ne vyběhnout a také ponechat „své“ posezení takové
aby bylo pozváním k odpočinku, nikoliv odstrašujícím místem.
K nejdiskutovanějšímu problému Klánovic bych
stručně uvedl. Zastupitelstvo svým rozhodnutím zmenšilo
plochy definované územním plánem k možnému využití
pro výstavbu golfového hřiště. Málo kdo si dnes již uvědomí, že původní územní plán umožňuje budovat hřiště
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osmnácti jamkové. V každém případě je nutné splnit podmínky E.I.A. a případně respektovat další ochranná opatření. Zmenšení plochy případného záboru je jistě, i když
kompromisně, ve prospěch dalšího využití lesa k rekreaci.
S poděkováním
Jaroslav Losert

Slovo místostarosty

Referendum a územní plán
Vážení občané Klánovic,
dva, v nadpisu zmíněné, programové body z červnového
zasedání našeho zastupitelstva vyvolávají mezi částí klánovické veřejnosti určité polemiky. Zdá se však, že v řadě názorů, stanovisek ale i mediálních zpráv převládají emoce nad
racionálním uvažováním. Co tedy zastupitelstvo ve skutečnosti schválilo? Začněme tím méně komplikovaným:

Referendum
Zastupitelé jednomyslně rozhodli o vyhlášení místního
referenda o otázce „Souhlasíte s výstavbou golfového
areálu na pozemcích, které jsou v současné době lesními
pozemky v katastrálním území Klánovice?“ Referendum se
bude konat současně s podzimními předčasnými volbami
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zjednodušeně
lze říci, že o této otázce namísto zastupitelstva rozhodnou
přímo klánovičtí voliči. Lze tedy vyzvat obě strany letitého
sporu les-golf aby poskytli Vám, vážení čtenáři a voliči,
vhodnou formou co nejširší dostupné informace podporující pozitivní či negativní odpověď na tuto otázku a umožňující opravdu kvalifikované rozhodnutí v této věci.

Návrh na změnu územního plánu hl. m. Prahy
Tento bod vzbudil při jednání největší emoce u části přítomných občanů. Při bližším pohledu však zjišťujeme, že téměř zbytečně. Je třeba si dobře uvědomit všechny souvislosti
a zejména to, že na území Klánovic vykonávají svou pravomoc ve skutečnosti dvě zastupitelstva – klánovické a pražské,
která si mezi sebou dělí působnost, jež jinde - v samostatných
obcích – náleží obecnímu zastupitelstvu. Konkrétně o územním plánu a o jeho změnách rozhoduje výlučně a pro celé
území města pražské zastupitelstvo. Klánovické zastupitelstvo může pouze svému městskému „kolegovi“ navrhovat
změny či úpravy územního plánu. Územní plán stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, případně
podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce. Dnes platný územní plán (jehož závazná část je vydána vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999) umožňuje v západní části klánovického lesa v prostoru mezi tratí a ulicemi Lovčická a Blešnovská na četných plochách SO2 (viz obr.) výstavbu golfového areálu v rozsahu až 18 ti jamek. Pražské zastupitelstvo, které může - ale také nemusí tento současný stav
změnit, má 70 členů a politicky je složeno takto:
ODS
42 zastupitelů
ČSSD
12
SZ
6
KSČM
6
SNK-ED 4
K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva
je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho
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plochy, kde je možno umístit z hlediska územně-plánovacího golfové hřiště, když už tyto plochy z důvodů zmíněných výše nelze úplně zrušit. A nikoliv naopak – jak se
snaží šířit některé vůdčí osoby zeleného tábora (dosti
kontraproduktivně) a bohužel také některá média, že zastupitelé vyslovili souhlas s výstavbou „malého“ golfu
a že tak referendum ztrácí smysl.To pravda skutečně není!
Vážení občané Klánovic, přeji Vám hezké a pohodové léto
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty
grafika David Dušek

členů, tedy alespoň 36 zastupitelů. Tento počet se nesnižuje
kvůli absencím tak, jako v Poslanecké sněmovně či Senátu.
Z uvedených čísel tedy jasně vyplývá stranické rozložení sil.
Pražskému zastupitelstvu byl v roce 2005 předložen návrh
klánovického zastupitelstva na změnu funkčního využití
lesních pozemků ze stávajícího SO2 (sloužící oddechu s možností výstavby golfového areálu) na LR (lesní porosty).
Do dnešního dne nebyla tato záležitost ani projednána
natož pak schválena. Dle vyjádření některých pražských
zastupitelů, lze usuzovat, že tato věc je politickou dohodou
odložena ad acta, protože při případném hlasování by byla
téměř jistě smetena ze stolu. Kdo tvrdí opak, nechť dokáže,
že existuje alespoň 36 pražských zastupitelů, kteří jsou připraveni návrh Klánovic z r. 2005 schválit.
V této situaci byl předložen návrh na „kompromisní“
úpravu územního plánu v dané lokalitě – omezení ploch
SO2 využitelných pro stavbu golfového areálu z dosavadních
téměř 80 ha na 55 ha a jejich „zkoncentrování“ do prostoru
trať- ulice Blešnovská, spojnice ulice Nové Dvory se stejnojmennou usedlostí v lese a hájovnou „U podjezdu“ – viz obr.
Nic více. Tento návrh byl klánovickým zastupitelstvem schválen a bude předložen městskému zastupitelstvu k odsouhlasení. Na dosavadním odmítavém stanovisku Klánovic vůči
konkrétnímu projektu se tímto nic nemění a ani měnit nemůže, neboť bychom tím nepřípustně odpověděli na otázku,
která bude rozhodována v říjnovém referendu.
Pokud tento druhý návrh Klánovic pražské městské
zastupitelstvo schválí, bude to znamenat, že téměř 25 ha
Klánovického lesa bude přeřazeno z kategorie SO2 do LR
a definitivně tak uchráněno před jakýmikoliv nepříznivými
zásahy. Zbývající plocha kategorie SO2 (55 ha) sice
z územně-plánovacího hlediska bude i nadále umožňovat
výstavbu golfového areálu (např. současný projekt by z této
plochy využil jen asi 9 ha), ale o tom, zda tu golf bude nebo
nebude, rozhodne - i po, pro tuto věc zcela zásadním,
souhlasu s.p. Lesy ČR - mnoho dalších faktorů, a to zejména v příslušných správních řízeních s účastí všech dotčených subjektů a s možností následného soudního přezkumu. Klánovice budou v těchto řízeních samozřejmě
zastávat stanovisko dle výsledku podzimního referenda.
Můžeme tedy shrnout, že klánovičtí zastupitelé
na červnovém zasedání souhlasili s návrhem změny
funkčního využití téměř 25 ha lesních pozemků, které
jsou v současnosti označeny jako plocha SO2 na LR
(lesní porosty) a tedy s omezením současného rozsahu

Stanovisko k občasníku
„Čas pro Klánovice“, číslo 3/09
Vážení občané Klánovic,
dovolte mi, prosím, krátké stanovisko k třetímu číslu
občasníku Čas pro Klánovice, které jste obdrželi do svých
schránek 2. a 3. července a které, v řadě případů zcela
nepřijatelným způsobem, zkresluje skutečnosti, uvádí
zcela nepravdivé informace, obsahuje velmi nedůstojné
urážky a šíří pomluvy:
1. Tvrzení z titulní stránky, že část zastupitelů „nám zaprodala les“ je naprosto lživý a štvavý útok vůči těm,
jejichž fotografie jsou zobrazeny v černém orámování.
Takovéto jednání evokuje některé události z konce třicátých nebo začátku padesátých let minulého století.
2. Článek „Klánovický Mnichov...“ je postaven na zcela
chybné vstupní informaci, že klánovičtí zastupitelé „odstoupili“ část lesa ve prospěch golfu. Ve skutečnosti tyto
plochy již od září 1999, kdy byl schválen současný
územní plán hl. m. Prahy, takto „odstoupeny“ jsou. Na základě červnového rozhodnutí můžeme naopak téměř
25 hektarů z těchto ploch získat zpět do kategorie LR
(blíže viz slovo místostarosty v tomto čísle KZ)
3. V článku „Facka občanům Klánovic“ jeho autor vsouvá
zastupitelům do úst výroky, které nikdy nepronesli.
Nikdy jsem neprohlásil, že „se jedná o věc třetích soukromoprávních subjektů (FGRP, Lesy ČR a Magistrát),
takže zastupitelstvo, potažmo občané Klánovic do toho
nemají co mluvit“. Rád bych autora – ať už je jméno Ivan
Prokopič skutečné nebo se jedná o pseudonym- vyzval,
aby, až si příště bude takovéto výroky vymýšlet, alespoň
dbal na odbornou správnost svých výmyslů – Magistrát
je možná všechno jiné než „soukromoprávní subjekt“.
4. Jan Kinšt se ve svém subjektivně a dosti manipulativně pojatém komentáři snaží dosti průhledně, doslova
za každou cenu, zpochybnit úvahu o porovnání významu jednotlivých programových priorit nejúspěšnějšího volebního programu strany Volba pro Klánovice.
I když, po pravdě řečeno, tento komentátor může být
asi jen těžko objektivní v této věci, když bydlí pár metrů
od příjezdové cesty ke golfovému areálu....
Lze shrnout, že třetí číslo občasníku Čas pro Klánovice
představuje výrazný a nepřijatelný exces, po květnovém sadomasochistickém „divadelním představení“, druhý v pořadí v krátké době. Občasník používá i dosti pokleslých metod bulvárního tisku a lze jej tedy považovat za nedůvěryhodný. Vyzývám tímto vydavatele tohoto periodika – Stranu zelených a jeho
šéfredaktorku, slečnu Mgr. Zoru Starčevičovou, aby ve lhůtě
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15 dnů uveřejnili omluvu tohoto znění: „Omlouváme se zastupitelům i občanům Klánovic za šíření lživých informací v červencovém čísle našeho občasníku Čas pro Klánovice. Zejména se omlouváme za lživý výrok „Zaprodali nám les“
a za výroky, které jsme si sami vymysleli a následně o nich
uvedli, že je pronesli někteří zastupitelé“, a to stejně účinným
způsobem, jakým bylo šířeno třetí číslo občasníku Čas pro Klánovice. Pokud tak v tomto rozsahu a ve stanovené lhůtě neučiní, bude náprava tohoto naprosto neúnosného excesu zjednána bezodkladně právní cestou.
Děkuji Vám za pochopení
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Z jednání zastupitelů

Z jednáni zastupitelstva MČ
Praha-Klánovice 23. 6. 2009
Zastupitelé jednali v sále KCB.
Rozšíření programu: Ing. Losert, Ing. arch Turek, Ing. Hrabal.
Schválení programu jednání, závěrečný účet MČ
Praha-Klánovice.
Vzali na vědomí s výhradou, vzhledem k nedostatkům zjištěným kontrolou MHMP, uložili starostovi realizovat nápravná opatření.
Návrh na předložení dokladů Ing. Hrabalovi.
Požadují právní rozbor, může dojít ke střetu zákona
o ochraně osobních údajů a práva na zveřejnění informací.
(přeřazen z různého na žádost předkladatele)
Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2009.
Schválili návrh starosty navýšit rozpočet o 1,1 mil. Kč, rozpočtová opatření starosty.
Úplatný převod objektu čp. 211.
Schválili úplatný převod nemovitosti č. p. 211 (vč. pozemku)
za 12 mil. Kč (odhad 9.774.610,-Kč), požadují zajištění
právní ochrany nájemníků.
Převedení kanalizačních řadů do vlastnictví hl. m. Prahy.
Převod byl schválen.
Revokace usnesení č. 20/2007 ze dne 10.4.2007.
Revokovali usnesení č. 20/2007 a tím umožnili realizaci
přípojek tlakové kanalizace dalším subjektům dle výběru
stavebníka.
Návrh na změnu Statutu Klánovického zpravodaje.
Odložen.
Projednání nového podchodu.
Schválili společný postup s MČ Praha 21 a jmenovali
zástupce MČ: Ing. Soukupa, Ing. arch. Turka, Ing. Trojana.
Proplacení studie Nový podchod ing. Trojanovi.
Požádalo KVÚR o vyhodnocení vypracované studie.
Návrh na konání místního referenda.
Souhlasí s vypsáním navrženého referenda současně
s předčasnými parlamentními volbami.
Návrh na změnu ÚP.
Změnili své usnesení č. 30/2005 a tím navrhli zastupitelstvu MHMP zmenšení ploch SO2 ve stávajícím Územním
plánu hl. m. Prahy.
Petice na podporu záměru obnovy golfového hřiště.
Vzali na vědomí petici OS ProGOLF 2005 podporující
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obnovu golfového hřiště v Klánovicích v rozsahu r. 1938.
Informace.
Starosta informoval o: studii Bezpečně do školy; ukončení sanačních prací ve škole a vybrání dodavatele na zateplení škol; kolaudaci nových ulic Medinská, Mechovka
Podrobnosti naleznete na www.praha-klanovice.cz v rubrice „volené orgány“
Stanoviska občanů - viz. web ÚMČ

Názory zastupitelů

Dojmy a realita
V minulém čísle KZ otiskl zastupitel Ladislav Hrabal
článek nazvaný „Dojmy zastupitele ze zastupitelstva“.
Při porovnání těchto jeho dojmů s realitou však zjišťujeme
v řadě bodů výrazný „nesoulad“. Tak například:
1) při zahájení jednání zastupitelstva se prý „venku tísnily desítky občanů“. Ve skutečnosti bylo asi osm občanů ve vstupní chodbičce před zasedací místností.
Téměř všichni tito občané, následně vešli do jednací
místnosti a zúčastnili se jednání.
2) návrh na omezení ploch SO2 platného územního
plánu (ÚP) neobsahoval „zrušení všech předchozích návazných usnesení proti výstavbě golfu“, jak
tvrdí pan Hrabal, ale pouze změnu těchto usnesení
v bodě týkající se návrhu na úpravu ÚP. Pan Hrabal
se mýlí i v tom, že by „odsouhlasení tohoto návrhu
znamenalo v podstatě změnu stanoviska klánovické
radnice ve prospěch výstavby golfového areálu“.
Pan zastupitel se však naopak ve svém článku velkým obloukem vyhýbá těm tématům, ve kterých zastával chybný
názor či stanovisko. A že těchto případů jen za poslední tři
zasedání není málo! Tak například na květnovém zasedání
navrhl, aby si zastupitelstvo zakázalo vydávat obecně
závazné vyhlášky, což je nonsens, neboť tyto předpisy
v Praze může vydávat pouze městské zastupitelstvo.
Jakýkoliv pokus vydat něco takového zastupitelstvem městské části by mohl znamenat pouze naprosto nicotný akt (paakt). Na březnovém zase například nevěděl, jaký je rozdíl
v možnosti obsazení předsednického postu u výboru povinně zřizovaného dle zákona (finančního, kontrolního)
a u jiného výboru (organizačního). V červnu pro změnu
chtěl chránit současné nájemníky tzv. Švestkovy vily
ve smlouvě mezi Městskou částí a kupujícími, přičemž
správně to má být zvláštní smlouvou přímo mezi těmito nájemníky a budoucím vlastníkem. Samozřejmě, tyto záležitosti možná nejsou obecně známé, ovšem v případě pana
Hrabala, jde o bývalého starostu Klánovic, který v této
funkci zastupoval zájmy občanů a spravoval majetek obce
po dobu dvou a čtvrt roku a měl by tedy mít v tomto ohledu
jasno. Můžeme tedy uzavřít, že pan Hrabal ještě dodatečně
hromadí – sám proti sobě - řadu argumentů potvrzujících
správnost rozhodnutí o jeho odvolání.
David Dušek

Problematické usnesení
zastupitelů
V roce 2008 jsem ve funkci starosty měl na podkladě interní směrnice jako „příkazce operace“ podepisovat veškeré
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pokladní doklady. Mj. mi byl v prosinci 2008 předložen výdajový pokladní lístek na několik set tisíc Kč, týkající se mj.
výplat a prémií, a to bez jakýchkoliv podkladů, které mi byly
protiprávně odmítnuty k předložení. Samozřejmě jsem bez
těchto podkladů tento výdajový doklad odmítl podepsat.
Tento můj přístup byl pak následně kladně posouzen MHMP.
Dopisem MHMP, ředitelkou odboru mimořádných
kontrol paní Ing. Luptákovou ze dne 6.5.2009 a následně
dopisem předsedy kontrolního výboru ZHMP panem
JUDr. Hoffmanem ze dne 20.5.2009 mi bylo sděleno, že
existují doklady z prosince 2008, týkající se i odměn pana
tajemníka. O těch já však nevím, ale údajně je na nich můj
podpis a že mám ze zákona i jako zastupitel nárok se dožadovat jejich předložení k nahlédnutí.
Požádal jsem proto pana tajemníka o jejich předložení.
Avšak bezúspěšně. Požádal jsem proto dále pana starostu Ing. Loserta, ten mi však neodpověděl.
Požádal jsem proto zastupitele na zasedání zastupitelstva dne 23. 6. 2009, aby mi předložení předmětných
účetních dokladů odsouhlasili, opět bezúspěšně. Přitom
jsem si na zastupitelstvu vyslechl „různá zodpovědná“ zdůvodnění od pana místostarosty JUDr. Duška, pana starosty
Ing. Loserta a pana tajemníka Ing. Duška, proč mi nemohou
být tyto doklady poskytnuty k nahlédnutí. Paradoxem však
je, že podle informací poskytnutých mi Magistrátem
hl.m.Prahy, jsem na těchto dokladech, které jsou mi odmítány naším úřadem k nahlédnutí, podepsán!!! . Takže jsem
nyní v situaci, kdy jsem podle dokladů údajně odsouhlasil
odměny panu tajemníkovi, ale fakticky neodsouhlasil.
A co vy, vážení čtenáři, taky si myslíte, že kontrolní výbor po tomto zasedání toto dilema vyřeší?
Ladislav Hrabal, zastupitel MČ Praha-Klánovice

Les a golf
Tento článek byl určen do KZ č. 6, naší chybou jej zveřejňujeme až nyní, za což se autorovi i čtenářům omlouváme.
Celý život je o kompromisech. Alespoň v demokratické společnosti. Pokud nejsou strany, které jsou ve sporu
ochotny spolu jednat, nastupuje zmar, zloba, dokonce až
nenávist. Když každá strana sporu něco sleví, mohou se
domluvit na kompromisu, který třeba nemusí zcela vyhovovat ani jednomu, ale jak jinak řešit problém?
Návrh klánovického zastupitelstva na změnu územního plánu z roku 2005 leží na MHMP, aniž byl kdy navržený jen na projednání na schůzi zastupitelstva HMP.
Tedy v současnosti je platný původní územní plán a schválená, dle územního plánu, varianta připouštějící golfové hřiště
mezi tratí a Lovčickou ulicí v rozsahu 18 jamek!
Místo 18 jamkového golfového hřiště se nyní ale jedná
o výstavbě 9 jamkového a to v místech , kde původně golf byl.
Investor závazně přislíbil, že sám požádá o změnu územního
plánu (ÚP) z 18 jamkového hřiště na variantu 9 jamkového.
Zavázal se, že nebude nic dalšího budovat. Pánové, co reprezentují FGRP mi na to dali své slovo a ruku. Výstavba i provoz musí splňovat všechny potřebné náležitosti. Příslušné
úřady si jistě ohlídají, aby se tak stalo. Ministerstvo životního
prostředí musí zpracovat dokument o vlivu golfového hřiště
na životní prostředí, tzv. E.I.A. Jeho závěr je absolutně závazný
pro všechny strany. Pokud kdokoliv chce pochybovat o korektnosti tohoto závěru, musel by pochybovat zřejmě o všem.
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Když jsem se dozvěděl o existenci Smlouvy
o smlouvě budoucí s Lesy ČR z roku 2008 – bylo mi celkem brzy jasné, že Golf v Klánovicích bude a dosavadní
snaha našeho zastupitelstva zřejmě nic nezmění. Že to
je jen otázka času…
Jen jsem se přitom trochu podivil. Je třeba říci, že
lesní pozemky jsou majetkem státu - ve správě Lesů ČR,
s.p. a ne majetkem Klánovic. MČ v této věci nerozhoduje,
bude jen jedním z účastníků územního a stavebního řízení a může jen podávat připomínky v rámci řízení. Dříve
jsem se angažoval, aby došlo ze změně územního plánu
z SO2 na rekreační les . Viděl jsem marnost tohoto počínání i to, že investiční akce v Klánovicích zamrzly. Taková
je prostě situace.
Je žádoucí, aby Klánovice opět získaly prostředky a investiční akce pokračovaly. Četné objekty v majetku MČ potřebují rekonstrukci, v budoucnosti se snad podaří vybudovat
i další potřebné budovy a zařízení pro nás všechny. Silnice
jsou ve velmi špatném až žalostném stavu. Trpíme tím
všichni, krom těch, kteří již mají vozovky opravené. Doba,
kdy velitel nařídil bojovat na barikádách do posledního
muže – a nechat si poslední náboj pro sebe – je snad už
také pryč. Není čas na to začít jednat ? Není čas na kompromis, korektnost a slušnost?
Když jsme před časem založili petiční výbor proti
hluku z dálnice D 11 – proč jsme získali tak málo hlasů?
Mne onen hluk neobtěžuje, ale jiné ano. Proč jezdí Klánovicemi kamiony, které budou poškozovat ulice a vše, co
uložené pod povrchem, až se snad konečně opraví? Proč
rybníčky za ČOV jsou v takovém stavu? Proč se i v tomto
směru občané neangažují? V současnosti je kauza les
a golf snad hlavním tématem, jde o politickou causu,
navíc stále a trochu uměle roztáčenou. Nedostatek taktu,
chybná strategie a malá míra vstřícnosti dostala tento případ na současný vrchol antipatie a zloby.
I já mám les rád a rád tam chodím. Byl jsem se podívat na Golfu a nic zlého a špatného jsem tam neviděl. Naopak. Pokud budeme neochotní ke kompromisu
a k jednání, může se stát, že zrovna zítra někdo z nás
upadne na našich rozbitých ulicích, že zítra někdo z nás
si poškodí třeba auto a způsobí někde jinde sobě nebo
jiným neštěstí. Prošel jsem se lesem, viděl jsem místa,
kde by mělo hřiště být. Viděl jsem i místa, kam lidé vyváží
ze svých zahrad odpad. Místa, kde jsou skládky. Vily
a domy tam, kde byl dříve les.
Před mnoha lety jsem viděl film Tichý Don, pak jsem
přečetl i knihu. Hrůza, lidi se rozdělili na bílé a rudé, zabíjeli se a popravovali . Pokud chceme slušnou občanskou
společnost, je třeba kompromisů. Není pro mě problém
odstoupit ze zastupitelstva. Jen se divím, proč všichni podepsaní pod onou výzvou k mému odstoupení z ZMČ
uvedenou v KZ se mě dříve nezeptali - proč jsi to udělal?
Jaké jsi měl důvody? Proč věřili fámám a pomluvám?
V době demonstrace jsme byli s manželkou v zahraničí
na zájezdu, na který jsme se přihlásili již v zimě. Viděl
jsem záběry z demonstrace, viděl jsem i ono podivné sadomasochistické představení u Haly starosty Hanzala.
Jen se divím, jakým právem je naznačováno něco o korupci. To je velmi urážlivé a zlé. Připomíná mi to jedno
české přísloví. Některým jsem předem opakovaně řekl,
co udělám i důvody, které mne k tomu vedou. Řekl jsem
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jim, že mohu očekávat velkou míru nepochopení, ale že bych
byl rád, kdyby Klánovice byly opět noblesní a elegantní.
Až pominou emoce kolem kauzy golf, jsem jen zvědav, jaká další se časem objeví. Zažil jsem již několik
bouřlivých a těžkých událostí během své účasti v klánovickém ZMČ. Věřil jsem, že nic horšího se už nemůže stát.
A vida, je tu kauza golf. Lidé snad potřebují konflikty k životu – když už nemáme ani to zemětřesení, revoluce, mor
nebo jiné katastrofy. Protože mám dojem, že bez bouřek
a konfliktů se Klánovice prostě neobejdou.
Třeba je to dobře - kdo ví.
Jaroslav Brabenec

Pan starosta zapomněl…?
Od úterý 23. června už není pravda, že Klánovice odmítají výstavbu golfového areálu v Klánovickém lese. O překvapivý průlom se postaral starosta Jaroslav Losert, který hlasoval pro návrh na změnu územního plánu, v níž je
zakresleno devítijamkové hřiště.
Navzdory šířenému pesimismu se domnívám, že obchodníci, kteří by rádi „vykuchali“ lesní plochu, ještě nemají
vyhráno. Jak známo, byrokratické procesy bývají složité a někdy i pořádně zašmodrchané. Nicméně je nutno vzít na vědomí, že pět zastupitelů (kromě Loserta ještě Jaroslav Brabenec, Jindřich Lukáš, Jiří Turek a David Dušek) zmíněným
rozhodnutím vyslalo signál, že je asi příliš nezajímá výsledek
říjnového referenda, v němž se občané Klánovic vyjádří, zda
chtějí, aby se golfový projekt realizoval. Poněkud zmatečnou
situaci zřejmě rozmotají právní experti. Selským rozumem vzato – pokud lidé chtějí referendum, je slušné počkat na jeho výsledek. Nebo je snad na přímé demokracii něco špatného?
Pokud jde o pana starostu Loserta, někteří lidé mají
zato, že jeho zvolením (20. ledna 2009) se automaticky otevřela cesta pro zájmy „přátel golfu“. I když jsem o tom už v KZ
psal a vysvětloval to i na červnovém zasedání zastupitelstva, považuji za nutné zopakovat, že pan Losert těsně přes
svým zvolením (19. ledna 2009) podepsal koaliční dohodu, kde stojí černé na bílém: „Městská část setrvá na dosavadním odmítavém stanovisku vůči záměru na vybudování golfového hřiště na území Klánovického lesa a bude
nadále požadovat změnu územního plánu dle platných
usnesení ZMČ ze září 2005 a listopadu 2006“.
Domnívám se, že další komentář je zbytečný.
Jiří Karban

Polemika

Klánovice zelené, dnes a modré
Dnešní stav v Klánovicích neodpovídá ani představám
ochránců lesa a ani představám rodinného bydlení v poklidné rezidenční čtvrti. Úřad MČ Klánovice se stal bezmocným proti útokům zájmových skupin a ztratil schopnost vedení
a řízení. Vítězové voleb místo vedení a řízení úřadu mění
osobu starosty, pořádají proti sobě demostrace, vzájemně se
napadají a jen ztěží zabezpečují uspokojivý chod úřadu.
Klánovice (ne)řeší již téměř čtyři roky dvě věci najednou.
Zásadní otázkou je k čemu by měl sloužit klánovický městský les. Druhou otázkou je obnova klánovického golfu. Tyto
dvě otázky jsou spojené a předpoklad, že „každý ví“ jak to
je, zřejmě brání odborné a adresné diskusi.

strana

6

Místo odpovědného prozkoumání stavu a následnému
návrhu řešení se dovídáme to co v Klánovicích „ví každý“:
Je to moc těžký, ti nahoře nám nepřejí. Ale je to skutečně tak?
Otázka první, jak chceme využívat klánovický les?
Strana Zelených a ochránci lesa si myslí, že budoucnost klánovického lesa je v jeho hospodářské funkci –
v těžbě dřeva a navrhují změnu územního plánu.
ODS si myslí, že les v Klánovicích by měl sloužit rekraci
a oddechu. Změnu územního plánu si nepřeje a podporuje
plánovaný vznik cyklostezek a drah pro in-line brusle.
Otázka druhá, obnova golfu v Klánovicích?
Strana Zelených a ochránci lesa si myslí, že je potřeba
odsoudit aktivity a snahy vedoucí k obnově golfu v Klánovicích a toto požadují i po ODS.
ODS se nechce vyjadřovat k soukromým či podnikatelským aktivitám v jiném než správním řízení a tím porušovat základní demokratické principy.
Na otázku první je třeba najít koncepční řešení, které by
mělo vyjít ze studie koncepce rozvoje Klánovic. Základní kámen koncepci rozvoje Klánovic položit zastupitel
doc. Ing. arch. Turek /ODS/, který připravil analytickou část
koncepce, která říká jaké Klánovice jsou, jaké byly a naznačuje vize vývoje této lokality v rámci Prahy. Pan doc. Turek podpořil návrh na zmenšení ploch – tzv. SO2 v klánovickém lese, aniž by tím odpovídal na otázku spojenou
s obnovou golfu. Obnova golfu je jednou z mnoha rekreačně – sportovních aktivit, který současný územní plán na
tomto území umožňuje.
Otázka druhá zastiňuje otázku první. Neochota zájmové skupiny na ochranu lesa nechat proběhnout řádné
správní řízení vyvolala poptávku řešit tuto otázku v otázce
první. Tento postup nemá potřebnou podporu v argumentaci a logice, proto je neúspěšný.
Vedení a řízení Klánovic není o Sophiině volbě, ale
musí být o kompetentnosti, svobodě názorů a odpovídající argumentaci. Svoboda není snadná, svoboda je odpovědná volba. Svoboda je v úctě, korektnosti a odbornosti při prezentaci názorů.
Petr Soukup
Autor je předseda MS ODS Klánovice

Volba Petra Svobody
Občan Klánovic a můj bývalý spolužák z PF UK pan
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. nechal v minulém čísle KZ otisknout svůj příspěvek nazvaný „Klánovická volba“. Petr měl
také před napsáním tohoto textu volbu. Mohl se věnovat
podstatným právním aspektům golfové kauzy, přispět i třeba byť jen troškou do argumentačního mlýna a třeba tak
pomoci „zelené“ straně sporu. Místo toho se však pustil
do obecných a bohužel velmi subjektivních politologických
úvah a rovněž subjektivního hodnocení předchozího článku.
Toto hodnocení měly zřejmě podpořit i velice sporné argumenty typu „že bychom v Klánovicích nějak výrazně ekonomicky
strádali, se opravdu říci nedá“. O tom, v jaké jsou Klánovice v současné době ekonomické „kondici“, asi nejlépe vypoví srovnání
výše objemu veřejných finančních prostředků investovaných v Klánovicích v současné době a deset či pět let zpět:
1999 85 milionů Kč
2008 25,2 milionu
2004 109,2 milionu
2009 17, 1 milionu
(ke dni uzávěrky minulého čísla KZ).
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Takže Klánovice v současné době ekonomicky nestrádají?
Dále se mi nezdá moc reálnou Petrem naznačovaná
možnost změnit dlouhodobě celkem stabilizované poměry na celopražské politické scéně. Je dobré si uvědomit poměr počtu klánovických (navíc nejednotných) a pražských
voličů – je to 2.355 ku téměř 956.000 (stav – duben 2009).
Navíc víme – díky zkušenosti ze senátního volebního turné ing. Hrabala, že v jiných městských částech než v Klánovicích a Újezdě nad Lesy (Praha 21) se naše téma lesgolf neprojevuje nijak výrazně ve volebních výsledcích.
Je jasné, že pohled na současnou klánovickou politickou realitu z Aranžerské či Axmanovy ulice, které patří
do potencionálně výstavbou či provozem golfového areálu dotčené zóny a zároveň to jsou první kompletně zrekonstruované komunikace v naší obci, se určitě liší od pohledu z jiných ulic či oblastí Klánovic, jako třeba z „Počernicka“ nebo od koupaliště. Radnice stojí geograficky přibližně uprostřed klánovického intravilánu a musí zastupovat
zájmy všech občanů a Klánovic jako celku. Proto úvaha
o porovnání významu jednotlivých hodnotových priorit
ve volebním programu nejúspěšnější volební strany, nazvaném mimochodem „Kvalita života v Klánovicích“, je legitimní a označovat ji za „právnickou dovednost – pomocí zdánlivě racionálních argumentů vytvořit půdu pro jakýkoli
možný závěr“ považuji za dosti nekorektní.
Pokud by o otázce, která bude předmětem říjnového
referenda, mělo rozhodnout zastupitelstvo, považoval
bych, jako jeden z jeho devíti členů (a autor již zmíněného volebního programu), toto rozhodnutí za nesmírně těžké a jsem rád, že jsem byl takovéto případné povinnosti
vyhlášením referenda zbaven. Místo devíti zastupitelů budete tuto věc rozhodovat přímo Vy, vážení klánovičtí voliči, a je jen na každém z Vás, jak tuto volbu pojmete.
David Dušek

Tisková zpráva k dění
v Klánovicích – golf v lese
Na jaře letošního roku se tři zastupitelé klánovické radnice přihlásili k podpoře golfového areálu v Klánovickém
lese. Zradili tak stovky svých voličů, kterým slíbili v komunálních volbách před dvěma roky, chránit celistvost lesa.
Na otevřený dopis občanů, aby plnili své volební sliby nebo
odstoupili, nereagovali. V odpověď podali obyvatelé Klánovic návrh na vyhlášení referenda k otázce výstavby golfového areálu v Klánovickém lese a během 10 dnů získali
potřebný počet podpisů od 820 voličů.
Na jednání zastupitelstva v Klánovicích dne 23.6.2009
zastupitelé konání referenda jednomyslně odhlasovali. Hned
v dalším bodu jednání tři pánové Brabenec, Dušek, Losert
vědomě porušili své volební programy a rozhodli o zrušení
svého usnesení z roku 2005, kterým tehdy požadovali odstranit z územního plánu plochy pro golf a zachovat tak
do budoucna neporušený les. Současně odhlasovali do připravovaného územního plánu v Klánovickém lese devítijamkové hřiště. Přívrženci golfu v zastupitelstvu a přeběhlíci tak jasně ukázali, že svým jednáním ohrožují nejen přírodu, ale snaží se i znehodnotit základní formu
přímé demokracie - a sice zákonnou proceduru místního referenda.
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Pevně doufáme, že občané se nenechají ovlivnit tímto věrolomným trikem a v referendu vyjádří svou skutečnou vůli k záchraně celistvosti Klánovického lesa.
B. Procházka, OSZKL

Klánovické střípky

Zpráva finančního výboru
Finanční výbor na svém zasedání 3.6.2009 uskutečnil závěrečnou kontrolu hospodaření MČ Klánovice za rok
2008, projednal závěrečný účet městské části a seznámil
se ze závěry kontrolního orgánu Magistrátu hl.m. Prahy,
který provedl pravidelnou kontrolu hospodaření a vedení
účetní evidence úřadu Městské části Klánovice. Kontrola
zjistila řadu dílčích pochybení v účetní evidenci úřadu převážně administrativního charakteru.
Finanční výbor zkontroloval postup úřadu při nákupu
hmotného majetku nad 20.000,00 Kč v roce 2008 a nenašel žádnou nehospodárnost.
Petr Soukup (ODS),
člen FV pověřený vedením

EKO - voda
Vážení občané, při rekonstrukci ulice V Soudním byl odstraněn hydrant. Jako náhradu
instalovala MČ stojan na „kojeneckou“, neboli EKO vodu.
Voda je čerpána z hlubinných
vrtů v Káraném, skladována
bez přístupu světla v chladu
a ošetřena pouze UV zářením.
Pochopitelně je zaručen dohled hygienika. Automat, umístěný u křižovatky ulic V Soudním a Medinská přijímá mince
od 1 Kč do 20 Kč. 1 litr vody
nebo sodovky do vlastní nádoby stojí 2,50 Kč.

Foto J. Losert

Dobrá zpráva
Dobrou zprávou pro obyvatele bydlící v ulici K Rukavičkárně je příprava opravy jejího povrchu, která má být
uskutečněna do konce prázdnin. Prosím naše občany
o pochopení a trpělivost s nutnými dopravními a dalšími
omezeními. Za trpělivost děkuji občanům bydlícím v ulicích Dobřenická a Podlibská (část), kde byla oprava nedávno dokončena a prosím o porozumění ty z nich,
na které se „nedostalo“.
O prázdninách se budeme zabývat dohledem nad zateplením školy…….

Informace z knihovny
Do Místní knihovny letos opět zavítal rytíř Knihoslav
s vílou Pohádkou z lesa Vidrholce, aby pasoval prvňáčky
na čtenáře, obdaroval je knihou, pasovacím glejtem a průkazkou do knihovny na jeden rok zdarma. Pasování proběhlo 18. června při slunečném počasí za přítomnosti
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Foto J. Losert
rodičů, pana starosty, pana ředitele ZŠ, třídních učitelek
a rodičů. Podruhé se tak uskutečnila aktivita, učící děti pohádkovou formou využít právě získanou schopnost číst,
učí je s knihami hezky zacházet a najít v nich zalíbení. A
že jich není v knihovně málo. Díky velkorysým sponzorským darům pana Michopulose každý měsíc přibude
pěkná řádka. Zrovna tak rychle přibývá i dětských čtenářů,
zvyšuje se jejich zájem o nejrůznější druh literatury, a z
toho je patrné, že se takto vynaložené pracovní úsilí navrací v radostné podobě zaujetí knihou. Pro čtenáře knihovny připojujeme informaci o výpůjční době v knihovně
během prázdnin, během nichž nebude otevřeno v sobotu. Po ostatní dny zůstává výpůjční doba stejná, to je v
pondělí od 15 do 19, ve středu od 13 do 17 a ve čtvrtek
od 9 do 13 hodin.
Milena Klasová

Club 2002
Plánovaná předprázdninová schůzka s pochodovými rytmy pod širým nebem u Suchánků na zahradě musela být pro
nepřízeň počasí odvolána. Pravidelným účastníkům setkání i náhodným příchozím tak
alespoň touto cestou tlumočím
smutnou zprávu: 14. června
náhle zemřela ve věku nedožitých 85 let paní prof. RNDr.
Ludmila Eckertová, CSc., emeritní profesorka Matematickofyzikální fakulty Univerzity KarFoto J. Losert
lovy v Praze. Paní profesorka,
sestřenice hlavní organizátorky klubových setkání, paní
Heleny Kocourkové, byla takřka pravidelnou účastnicí našich
schůzek, přičemž několik programů sama připravila (např. pořad o naší nejbližší hvězdě – Slunci nebo povídání o silách
fyzikálních i jiných), s mnoha dalšími pomáhala svému muži,
prof. Liboru Pátému. Přes čtyřicet let působila na MFF UK,
kde spoluzakládala a vedla Katedru fyziky povrchů a plazmatu. Vedle rozsáhlé odborné publikační činnosti se také podílela na popularizaci vědy – s úspěchem připravovala naučné filmy, ještě v letošním roce vyšel její překlad monografie významné atomové fyzičky Lisy Meitnerové. Hluboký zájem měla též o hudbu a výborně hrála na flétnu.
Odešla mimořádná osobnost. Ke vzpomínce připojuji
i vděk za to, že jsme se s ní v Klánovicích mohli setkávat.
Tomáš Ruda

Výsadba zeleně ve Slatinské ulici
Občanskému sdružení za Klánovický les se podařilo
v roce 2007 získat grant MHMP č. DAG/54/11/002881/2007
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na výsadbu keříků a stromů na rozhraní katastru Klánovic a Horních Počernic ve Slatinské ulici. Grant navazoval
na obdobnou akci z minulých let, iniciovanou ing. Novákovou, kdy v její jižní části byly vysázeny stromy. Výsadba
zeleně má přispět ke zlepšení životního prostředí v okolí.
Nedostatkem grantu bylo, že přidělená částka představovala pouze cca 40 % požadavku. Proti původnímu záměru řádné přípravy terénu a zviditelnění výsadby před možným poškozením účastníky provozu na nezpevněné Slatinské
ulici, bylo možno realizovat pouze výsadbu 1530 keříků
a 12 stromů. Následné odstraňování plevele zůstalo na dobrovolné práci členů OSZKL, z místních majitelů objektů se
péče ujalo jen málo. MČ Klánovice zajistila v roce 2008
štěpky na mulčovací koberec podél keříků a sekání trávy.
V roce 2009 po kontrole stavu výsadby bylo rozhodnuto:
fa Král realizuje náhradní výsadbu na poškozených částech,
OSZKL zajistí okopání keříků podél celé výsadby a položení
papírových mulčovacích rohoží, zakoupených z prostředků
MČ Klánovice. Úprava také usnadní strojní sekání okolo keříků a vytvoří příznivější prostředí pro jejich další růst.
Úspěšný růst zeleně ohrožuje neopatrnost či neomalenost
některých občanů, kteří si pletou hraniční mez s místem pro
odpadky ze zahrad, často i odpadem ze staveb. Vrcholem pak
bývá odstavení plechových miláčků přímo na vysázené keříky.
Jen v poslední době jsme oznámili MČ Klánovice dva majitele
aut k postihu za stání koly přímo na vysázených keřích!
Dne 23. 6. 2009 proběhla kolaudace výsadby a její
předání do péče MČ Klánovice.
Podpora magistrátu, MČ Klánovice a dobrovolná
práce občanů je určena ke zlepšení životního prostředí zejména ve Slatinské ulici. Neškodila by jejich pomoc s péčí
o tuto výsadbu a ochranou proti vandalismu.
Ing. B. Procházka,
Občanské sdružení za Klánovický les.

Foto autor článku

Smutné ohlédnutí
Poté, co jsme na stránkách KZ rozloučili se dvěma
osobnostmi, které dlouhou dobu (a ve vzpomínkách žáků
asi napořád) zosobňovaly klánovickou školu, pány učiteli
Aulickým a Kinštem, přichází další smutná zpráva: 17.3.
zemřela ve věku nedožitých 85 let paní učitelka Libuše
Štálová. Pocházela z Nasavrk u Chrudimi, kde vystudovala učitelský ústav, maturovala v r. 1942, v pohnuté době
heydrichiády. Po válce se provdala a spolu se svým mužem Vilémem nastoupili na klánovickou školu. Tam byl
tehdy ředitelem p. Matějka, dále tu učili manželé Horákovi,
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manželé Matouškovi, p. Novotný, p. Aulický, p. Civín,
pí Roučková (a ještě další – omlouváme se všem, které
jsme nevzpomněli). Ve školní kuchyni tehdy pracovaly
mimo jiných pí Novotná, pí Němečková a pí Nejedlá.
Paní učitelka Štálová působila na prvním stupni, ale při
zaměstnání studovala na vysoké škole, kterou absolvovala
ve svých padesáti letech. Potom učila na vyšším stupni
a zároveň byla zástupkyní ředitele (postupně pánů Fejta
a Kuchaře). Do důchodu odešla v r. 1977, ale dále učila češtinu na učilišti v Děčíně a po návratu do Klánovic ještě příležitostně vypomáhala v Dětském domově i v místní škole.
Až do konce života se zajímala o dění kolem sebe, trénovala svou paměť, věnovala se keramice, občas dělala
jazykové korektury, ráda jezdila na výlety po památkách
nebo pracovala na zahrádce.
Vzpomínky rodiny Štálovy zaznamenal
Tomáš Ruda

Nepsaná pravidla
Co to je vole? To asi vymyslel ňákej kretén né vole???
Pardon, jen jsem si představila anketu na toto téma a tipla
bych si na 8 takových odpovědí z 10 dotázaných.
Přestávám doufat, že v naší společnosti nebo konkrétně v Klánovicích, bude ještě někdy něco takového fungovat. Na všechno totiž musí být zákon, vyhláška, papír,
razítko, značka, pokuta.
Když říkám na všechno, myslím tím i vyplivnutí žvýkačky na chodník, pohazování odpadků nebo rušení klidu.
Věci, které by slušný člověk neměl dělat stejně jako vzít rohlík v obchodě bez zaplacení. Ale na ten rohlík je zákon.
Na žvýkačku a odpadky už je taky (bohužel-bohudík?) vyhláška, na nedělní klid v Klánovicích nic není.
A klid v neděli asi nebude, protože slušně, lidsky, sousedsky se domluvit nelze.
Slušně a nejednou jsme požádali souseda, který má
velký pozemek a pravidelně vyjížděl sekat s traktůrkem
a sluchátky na uších v neděli v podvečer ( kolem 19.hod.),
jestli by nemohl sekat jiný den. Také jsme zmínili, že ve
středu večer a v neděli dopoledne je ve vedlejším kostele
mše a když se seká, není při mši slyšet ani slovo. Bylo
nám řečeno, že neexistuje žádná vyhláška, která by jim
nařizovala, aby nesekali, když zrovna chtějí.
Je to všechno strašně jednoduché, ale ve skutečnosti
složité. Nelze ohlídat ani věci, na které už nějaký zákon
a vyhláška je, natož ty, na které nic není, jen se jaksi považují za slušné a ohleduplné.
Není to jen problém nevychované mládeže, která pohazuje odpadky v parku, nevychovaná je celá společnost a není zájem to změnit.
Přesto prosím pracovníky úřadu, zda by znovu nepožádali klánovické občany o dodržování nedělního klidu.
Jitka Utěšilová
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demie muzických umění Gněsiných. Výsledky jejich píle
a snahy nám předvedly na vánočních vystoupeních k příležitosti 100 let hudby autora J. Seidla i na dvou koncertech
společných pro celý sbor, tedy koncertní i přípravné oddělení:
Hitparáda s Clairetoňaty II: 10.června 2009 Divadlo Horní
Počernice hostilo závěrečný koncert sboru. Děti předvedly
písničky navozující svěží jarní a letní prázdninovou atmosféru. Do zpěvu bylo nejednou zapojeno i publikum, především v písni Do-re-mi, malý návratem do základů hudební
nauky pro všechny. Otázku paní Tvrzické „kolik že to vlastně
máme not?“ zodpověděly veselou písničkou. V premiéře
mimo dětského sboru vystoupil v závěru také Pražský komorní sbor Claireton. Zakončení bylo skvělé!
Koncert v ZOO: V neděli 14.6.2009 se i v neobvyklém prostředí podařilo rozezpívat návštěvníky a z rozveselených obličejů bylo znát milé překvapení. Odměnou dětem byl
upřímný potlesk posluchačů, prohlídka ZOO, projížďka na
ponících i osvěžení v bazénku.
Každé vystoupení mělo své rozdílné poslání, náplň
a kouzlo. Všechny spojuje přátelská, uvolněná atmosféra.
Ta je výsledkem profesionálního výkonu starších dětí, (které
si, například, pamatují texty ve čtyřech jazycích), i bezprostředními projevy těch nejmenších, mnohdy vyvolávajících
v publiku veselí a pobavení. Milá a úsměvná je spolupráce
obou oddělení, přípravného a koncertního, kdy starší děti
s větším či menším úspěchem „štelují“ nejmladší zpěváčky
zpět do rolí a pozic, z kterých pro roztěkanost zrovna vypadli.
To vše vyplývá z obrovského nadšení a elánu paní Tvrzické,
která má trpělivost a odvahu pracovat s těmi nejmenšími a navíc svým kladným nábojem dokáže nakazit ostatní.
Jsme velmi rádi, že naše děti mohou být v tak příjemném kolektivu, kde se kromě zpěvu také věnují pohybu a divadelnímu ztvárnění písní. Odměnou a cennou zkušeností
je pro ně vystoupení na pódiu a následný potlesk od těch,
kteří je mají moc rádi.
Věříme, že činnost sboru a nadšení paní Světlany
Tvrzické a také paní Oliny Hlavaté, na jejíž bedra spadá organizace, rekvizity a kostýmy, budou pokračovat a my uvidíme naše děti a jejich zpěv růst spolu s tímto sborem a koncertovat snad i v Klánovicích.
Nashledanou v září 2009, v jubilejním roce, kdy Claireton Chorale oslaví 10 let od svého založení! Konkurs do sboru
2.09.09 a 4.09.09 od 17-00 do 19.00 v ZŠ Klánovice.
Informace na tel. 605 744 768, 281 961 123
a www.claireton-chorale.com.
Děkujeme!
Michaela Bukáčková (redakčně kráceno)

Claireton Chorale – Děti, které
zpívají srdcem …
I v letošním školním roce probíhaly v základní škole v Klánovicích pravidelné zkoušky klánovického dětského sboru
Claireton Chorale. Zkoušky vede sbormistryně Světlana Tvrzická, absolventka Moskevské konzervatoře a Ruské Aka-
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Foto Claireton Chorale
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Blíží se 10. výročí Výtvarné dílny!
Tento článek a další publikovaný v KZ plus, byly určeny do KZ č. 6, naší chybou jej zveřejňujeme až nyní,
za což se autorce i čtenářům omlouváme.
Shrnutí letošního roku v Dílničce.
Letošní školní rok byl v Dílničce obzvlášť zajímavý.
Věnovali jsme se hodně přemýšlení nad člověkem. Děti se
naučily kreslit lidskou postavu - figuru - podle skutečného modelu, dokonale zvládly nakreslit či namalovat
svůj vlastní autoportrét. Dověděli jsme se zajímavosti o výrobě koláží a asambláží, tiskli jsme společně grafické
listy a vyráběli módní návrhy na svou vlastní fotografii.
Také jsme se trošku ponořili do tajemství optiky a optických klamů a na závěr jsme si zahráli na designéry a vyrobili svou vlastní originální židli.
Nápadů a výrobků bylo samozřejmě mnohem více a já
doufám, že děti i letos byly obohaceny těmito zážitky
z tvorby ve Výtvarné dílně. Nepřestávám žasnout nad
dětskou bezprostředností, upřímností a bezbřehou fantazií. Děti jsou šikovné, jejich přirozená touha po poznání
a chuť užít si ten čas „ dílničkový“ mne hřeje u srdce.
Obzvlášť proto, že s poděkováním za důvěru, mám možnost
sledovat vývoj a prožít si kus života s človíčkem napřed čtyřletým, který věrně navštěvuje Dílničku třeba až do –nácti let.
Nová a krásná zkušenost je pro mne Dílna pro dospělé. Ve dvou kurzech, které proběhly, jsme se naučily
základy kresby a malby, v druhém běhu i olejomalby. Naučily jsme se grafické techniky Linoryt a Suchá jehla.
Chuť si něco nového vyzkoušet a mít čas pouze pro sebe,
byla každé pondělí povzbuzením do nastávajícího týdne.
Zároveň jsem byla velice překvapena schopnostmi a talentem, který zůstával tiše skryt a konečně měl možnost
vykouknout na povrch.
Děkuji všem za dlouholetou důvěru a přízeň a těším
se na jubilejní 10. ročník Výtvarné dílny!
Táňa Macholdová www.tanja.cz

Fotografie SHD
Výjezdová jednotka
Ač je to s podivem, zatím je letošní rok pro Klánovickou jednotku klidný.
Dne 26.5.2009 v 16,00 hodin, s očekávanými bouřkami, vyzvalo Operační středisko HZS Praha všechny
jednotky do pohotovosti na zbrojnicích. Naše jednotka
byla v pohotovosti od 16.05 hod dne 26.5.2009 do 6,00
hodin následujícího dne. Naštěstí se očekávané bouřky
nedostavily a většina z jednotek nemusela vyjíždět k mimořádným událostem.
Důležitá tel. čísla na hasiče
Velitel JSDH Stanislav Huser
Zástupce velitele Bc. Pavel Jaroš
Strojník Milan Šup
Starosta SDH Václav Musil
Případně tísňová linka 150 či 112
POZOR – DŮLEŽITÁ ČÍSLA

- 603 578 405
- 607 551 670
- 607 603 814
- 602 333 860

SDH Klánovice

Sbor dobrovolných hasičů Klánovice
pořádá

ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE
S HASIČI
KDY:

12. ZÁŘÍ 2009 OD 14.00 HODIN
KDE:
Foto autorka článku

PARKOVIŠTĚ U HALY STAROSTY
HANZALA, Klánovice
PROGRAM:

Hasiči informují
Uplynulé období bylo ve znamení výcviku a přípravy
techniky. Díky rozmanitosti počasí jsme se věnovali přípravě na čerpání vody pomocí cisternových automobilů
a plovoucího čerpadla, došlo i na nácvik požárního útoku
pro případ požáru.
Dne 5.6.2009 jsme předvedli, na žádost paní ředitelky
Mateřské školy na Rohožníku, dětem zásahovou techniku
a seznámili je se svým vybavením, používaným při zásazích.
Děti si prohlédli náš novější automobil CAS 25 Liaz.

Soutěže pro děti,
Dětské dopravní hřiště,
Ukázka výcviku služebních psů, apod.
Ukázka Hasičské techniky,
Otevřené dveře hasičské zbrojnice
Pořádá SDH Klánovice
pod záštitou MČ Klánovice

Občerstvení zajištěno
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Sport

Fotbalisté zakončili sezonu
Týmy FK Klánovice si v roce stých narozenin klánovického fotbalu musely nechat zajít chuť na postupy
do vyšších soutěží. Mírné naděje se definitivně rozplynuly
v závěrečných jarních kolech. I tak patří všem hráčům poděkování za reprezentaci naší městské části.
A-mužstvo (I.B třída), které po úspěšném podzimu
myslelo na postup do I.A třídy, porazilo v předposledním
kole béčko Tempa 3:2. Utkání na domácím pažitu bylo dramatické až do konce, hosté totiž zpočátku vedli o dva góly.
Jinou písničkou byl poslední zápas sezony, Klánovice ho
sehrály na půdě vítěze soutěže Meteoru B, kde podlehly
2:11 (!). V tabulce nakonec naši fotbalisté obsadili 3. místo.
B-mužstvo (III.třída) zakončilo mistrovskou sezonu v Nuslích, kde porazilo tamní rezervu 4:3. V tabulce se klánovické béčko muselo nakonec spokojit se 4. místem.
Dorostenci (I.třída) v posledním kole vyjeli na hřiště Bohemians B. Příležitost dostali další nadějní hráči a přes
snaživý výkon podlehli 0:2. V tabulce jim patří 11. místo
(mezi 14 účastníky).
Starší žáci (I.třída) remizovali doma s Kingem 2:2
a v soutěži skončili na 8. místě (mezi 12 týmy).
Mladší žáci (II.třída) doma rozdrtili céčko Meteoru 6:2.
I jim patří v tabulce 8. místo (mezi 12 mužstvy).
Starší přípravka (II.třída) odehrála závěrečný zápas sezony doma s týmem Kolovrat a prohrála 0:1. V tabulce
(mezi 11 týmy) skončila jen těsně čtvrtá.
Mladší přípravka (II.třída) zvítězila u sousedů v Újezdě
nad Lesy 4:0 a v konečném pořadí zaujímá páté místo (z
12 účastníků).
Aktuální informace a zajímavosti (včetně fotografií a videozáznamů) najdete jako obvykle na www.fkklanovice.cz.
Fotbalistům přejeme příjemné léto a hodně nové energie
pro podzimní část mistrovských soutěží.
Jiří Karban
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néra domácích Josefa Čadila. Do hry nasadil svého útočníka Jiřího Davidoviče. Toto rychlonohé pravé křídlo však
nastoupilo nikoliv v černo bílém dresu našeho mužstva,
ale v zeleno bílém tričku soupeře. Čadil umožnil Davidovičovo pětačtyřiceti minutové hostování v teamu klokanů.
A vyplatilo se. Takový trik byl naposledy použit v antice při
obléhání Tróje. Ano, Jiří Davidovič působil v řadách soupeře jako trojský kůň. S jeho příchodem se dostavil na zelený trávník zákon. Nenápadným pohybem na pravém
křídle nejprve rozložil celý forvard svých „spoluhráčů“,
pak se bez míče potuloval okolo středového kruhu, čímž
vyřídil záložní řadu. Samotná jeho přítomnost na hřišti pak
zcela zdeprimovala všechny obránce hostí a totálně tak
eliminovala hru soupeře. Svého diverzního úkolu se tedy
klánovický strážce zákona a pořádku zhostil znamenitě
a tak došlo k hladkému vyrovnání. Škoda jenom, že
za stavu 3 : 3 musel zřejmě v myšlenkách řešit špatné parkování automobilů v Krovově ulici a tak ve své diverzi
lehce polevil. Toho využil obránce Bohemians 1905 Standa
Levý ke vstřelení čtvrtého gólu. Naši tak o branku prohráli,
ale je to dobrý výsledek, zvláště pak když si uvědomíme,
že tři naše branky zařídil de facto trojský kůň trenéra Josefa
Čadila. Sportu zdar a klánovickému fotbalu zvlášť!
Michal Pavlata

Sezóna stolního tenisu 2008/2009
pro nás skončila 25. června
Letošní sezóna pro náš oddíl skončila úplně posledním zápasem v celé pražské soutěži v pondělí 25.června.
Naše béčko hrálo ve Slivenci a byl to klíčový zápas o udržení se ve 2.třídě. Naši borci vyhráli 9:6 a zachovali tak
pro nás 2.třídu i pro příští rok.
Nedařilo se ale bohužel v divizi ani hráčům v 1.třídě.
Prvně jmenovaní prohráli poslední zápas v play-out a pro
příští sezónu budou účastníky 1.třídy.
Hráči naší 1. třídy měli naopak jiné starosti.Vyhráli
svou skupinu a byli tak mezi čtyřmi oddíly , které hrály
play-off o postup do divize. Bohužel nedotáhli své snažení
do vítězného cíle, tedy postupu do divize a ze tří postupujících skončili čtvrtí. Je to velká škoda, neboť poprvé
v soutěžích postupovaly výše tři oddíly.
Třetí třída se díky zlepšeným výkonům v závěrečné
části soutěže odpoutala ze sestupových míst a v příští sezóně budeme hrát opět trojku.
Hráči páté třídy, díky sedmi výhrám v druhé polovině
soutěže si zachovali pětku pro příští sezónu.
Co říci závěrem. Sezóna skončila, karty na příští se-

Foto J. Losert

Diverzní tah trenéra Čadila
U příležitosti stého výročí klánovického fotbalu proběhlo 27. června 2009 na místním hřišti utkání starých
gard FK Klánovice versus Bohemians 1905. Na plac
nastoupili proti sobě kvalitní borci starších ročníků,
u kterých se dokonale mísí jejich zkušenosti se stařeckou vychytralostí. Hosté měli impozantní začátek
a do poločasu vedli 3 : 0. Pak ale přišla chvíle pro tre-
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zónu ještě nejsou rozdány a tak, i když budeme mít dvě
družstva v 1.třídě, věříme, že jedno z nich do divize postoupí a vrátí náš oddíl opět mezi pražskou elitu. Hráči pro
to jistě udělají maximum.
Přeji všem hráčům a příznivcům stolního tenisu hezkou
dovolenou a v září se u modrých stolů těší na shledání.
Jiří Lacman

Naši jubilanti
V červnu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané:
Benešová Susana
Kopřiva Zdeněk
Stránská Ludmila
Pošmourná Marta
Strnadová Marta
Pohlová Miloslava
Hladíková Vlasta

Švecová Helena
Piroutová Libuše
Horák František
Střihavková Hana
Hrdlicová Jarmila
Kosanová Růžena
Kolínová Růžena

Blahopřejeme!!!

Uvedené výsledky jsou zpracovány pouze pro politické
strany aktivní v Praze-Klánovicích. Kompletní výsledky je
možné najít na web adrese Českého statistického úřadu,
uvedené pod tabulkou.
Praha-Klánovice
2355

Hl. m. Praha
955 863

1034 / 43,91

341 528 / 35,76

1031 / 99,71

339 797 / 99,5

Politické strany činné v MČ
Praze
Okrsek Okrsek Praha
Hl.m.
Klánovicích č.773 č.774 Klánovice Praha
hlasů %
hlasů
%
KDU-ČSL
(č.2)
14 3,31
19
3,11
ODS (č.4)
SNK-ED
(č.24)
SZ (č.26)
ČSSD
(č.33)

171 40,52

305

50,08

1,65

15

2,46

56 13,27

53

52 12,32

54

7

%

hlasů

%

33

3,20

4,50

476 46,16 40,29
22

2,13

2,60

8,70

109 10,57

4,18

8,86

106 10,26 14,84

Zdroj: Český statistický úřad:
http://www.volby.cz/pls/ep2009/ep?xjazyk=CZ

Eurovolby – ODS děkuje
Jménem ODS děkuji všem obyvatelům Klánovic za jejich účast v Eurovolbách, děkujeme za důvěru, kterou
jsme od Vás obdrželi.
Petr Soukup, předseda ODS Klánovice
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Přistavená u Haly starosty Hanzala ve dnech
10. 08. 09 od 12,30 do 15,00 hod.
7. 09. 09 od 9,00 do 11,30 hod.
5. 10. 09 od 12,30 do 15,00 hod.
2. 11. 09 od 9,00 do 11,30 hod.
30. 11. 09 od 12,30 do 15,00 hod.
ušetří občanům cestu do kanceláří v Praze
Informace na vývěsce ÚMČ
nebo tel.: 267 175 174 a 267 175 202

Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice budou přistaveny:

v sobotu 25. 7. 2009

9,00 - 13,00 hod.

Všestarská x Krovova ul. (za restaurací SAMOS)
Přimské náměstí
Aranžerská x Nové Dvory (u separovaného odpadu)

v sobotu 22. 8. 2009

Volby do evropského parlamentu
očima Klánovic

počet voličů
vydaných obálek /
účast v procentech
platných hlasů /
v procentech
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9,00 - 13,00 hod.

Všestarská x Krovova ul. (za restaurací SAMOS)
Přimské náměstí
Medinská x Smiřická
Alena Janoušková

Pomoc a podporu v situaci,
ve které nevíte jak dál, najdete
v Běchovicích a na Újezdě!
Pokud máte problémy s bydlením, financemi, v rodině,
v zaměstnání, chcete vědět, jakou finanční podporu můžete
získat od státu či jaký druh rodičovské si zvolit, obraťte se
na poradenský servis PORSE. Pomůže Vám se v situaci zorientovat a poradíme, co dále dělat. Servis je určen všem, kteří
si se svou situací nevědí rady a nemohou si dovolit placeného
poradce. Během prázdnin nás najdete nás v úterý 13.30 17.30 hod. v Běchovicích na adrese Českobrodská 516
(vedle samoobsluhy) nebo ve středu 11.00 - 15.00 hod. na
adrese Středisko osobní hygieny, Živonínská 1630, Praha
- Újezd nad Lesy. Své dotazy můžete konzultovat i na tel. č.
739 491 633 nebo mailem na adrese porse@neposeda.org.
Před navštívením servisu se telefonicky či osobně objednejte.
Věra Jílková

WEB KZ +
Na webových stránkách KZ naleznete:
• Mapka k článku „Referendum a Územní plán“
• Úplná informace o výstavbě Villa parku Klánovice
od Ing. I. Puše (autor si nepřál krácení příspěvku
• Odpověď panu Nejedlému od Ing. P. Šafránka
• Poděkování za Modrý den v Klánovicích
(autor si nepřeje být jmenován)
• Výstava Výtvarné dílny od pí T. Macholdové
• Rybářské závody dětí Dětského domova Klánovice
v plném znění od pí M. Švaříčkové s fotografiemi
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Hledáte bydlení?
Nabízíte zajímavou službu?
Rádi byste něco prodali?
Inzerujte
v Klánovickém zpravodaji!

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
Masarykova ZŠ Újezd n/Lesy
přijme pro r. 2009/10

učitelku/le I.stupně
Nástup 1. 9. 09
Kontakt: kurka@zspolesna.cz
tel.: 281 011 512.
KC trans, s.r.o.
Škvorecká 33, Úvaly

TELEFON: 724 519 862
AREÁL proti Stavebninám KRUTSKÝ

Ceník zásypových hmot pro rok 2009
OTEVŘENO:

Po – Pá 7,30 – 16
So 8 – 12
bez DPH s DPH 19%
písek říční
1 m3
400,- Kč
476,- Kč
400,- Kč
476,- Kč
písek kopaný
1 m3
písek zásypový
1 m3
300,- Kč
357,- Kč
štěrk 4-8
1 m3
600,- Kč
714,- Kč
štěrk 16-22
1 m3
600,- Kč
714,- Kč
štěrk 32-63 (makadam) 1 m3
580,- Kč
690,20 Kč
kačírek 8-16
1m3
440,- Kč
523,60 Kč
kačírek 22-32
1m3
460,- Kč
547,40 Kč
kamenivo 0-4-8-16
1m3
400,- Kč
476,- Kč
(netříděné)
zahradní kůra (tříděná) 1m3
750,- Kč
892,50 Kč
zemina tříděná
1m3
500,- Kč
595,- Kč
recyklát 32-63
1m3
250,- Kč
297,50 Kč
recyklát asfaltový
1m3
300,- Kč
357,- Kč
zemina netříděná
1m3
350,- Kč
416,50 Kč
kačírek 11-22 (praný) 1m3
580,- Kč
690,20 Kč
DOPRAVA:
Vozidlem AVIA 3m3
DAF
10m3
Kontejnery:
3m3
à 900,- Kč
1071,- Kč
(odvoz sutě a zeminy)
Ceny jsou platné od 1. 3. 2009
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na ČERVENEC A SRPEN 2009

Pozvánka na akce v parku KC Beseda
Každou středu, 19.30

KAVÁRENSKÁ HUDEBNÍ VIDEOTÉKA

Čtvrtek 16.7.2009, 19.30

GRAMOTÉKA – MISSISSIPI PRAMENÍ V CHICAGU

Generální konzul ČR v Chicagu Marek Skolil o blues a hudebních tradicích Chicaga Jediná poslechová diskotéka, při níž lze tančit!

Pátek

17.7.2009, 19.00

KONCERT – SKUPINY MODRÝ PONDĚLÍ A STORMESS

Modré pondělí je „česfolková“ hudební skupina z Prahy a okolí, Stormess je pražská rocková skupina. Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 23.7. – 9.8., 19.00 a 21.15 „LETNÍ FILMOVÉ OPOJENÍ“
letní filmové opojení v kině Beseda Klánovice ( 19.00) a „filmový dvoreček“ ( 21.15)
podrobný program viz plakát a www.klanovickeforum.cz

Neděle 26.7.2009 16.00

DĚTSKÉ DIVADLO – ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Pohádka plná zvířátek a čtyř vykutálených loupežníků. (Marionety a Javajky 40-60 cm). Hraje divadlo Vysmáto Aleše Bílka.
Vstupné: 40,-Kč/os.

Čtvrtek 30.7. 2009, 18.00

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY STUDENTSKÝCH PRACÍ

Výstava prací studentek pražských středních výtvarných škol. Potrvá do konce měsíce.

Pátek

7.8.2009 19.00

KONCERT – HEGEŠ A MARZA

Hegeší styl lze charakterizovat jako neuspořádanou směsici nejrůznějších stylů, z níž si vybírají zkrátka to co se jim líbí. Již samotné
nástrojové složení dává prostor k řadě různých experimentů a nezvyklých rytmických i melodických sestav, které skládájí do ethnofolk-rockového stylu, kterému nelze říci jinak než HEGEŠ. Po skončení koncertu předvede svouz produkci divadelní spolek MARZA.
Vstupné: 70,-Kč

Sobota a neděle 15. a 16.8.2009
14.00 – 22.00

PIVNÍ SLAVNOSTI PIVOVARU BERNARD
ochutnávky alkoholických i nealkoholických piv, hudba – tanec - zábava
živá hudba: 15.8. – Tango band, 16.8. – MARW – Irish Music + Blues Klan

V případě nepřízně počasí budou akce přesunuty do prostor KCB.
Změna programu vyhrazena, sledujete info na www.klanovickeforum.cz

PROVOZ KINA BUDE OPĚT ZAHÁJEN V ZÁŘÍ 2009

KAVÁRNA
o prázdninách otevřena úterý až neděle od 14.00 – 22.00, pondělí zavřeno
nabízí výtečné sicilské espresso, ušlechtilá odrůdová vína a piva z pivovaru Bernard,
širokou škálu kvalitních alkoholických i nealkoholických nápojů, zákusky a zmrzlinu, denní tisk a časopisy,
wi-fi zdarma nebo pevné připojení k internetu, dětský koutek
Přijďte posedět v příjemném parčíku

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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