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Slovo starosty

Výběr ze zpráv z jednání Rady městské části

29. 7. 2016

Vážení spoluobčané,
vítám Vás po prázdninách, co
nejvíce odpočinuté a schopné strávit
pár informací o tom, co se během
dvou prázdninových měsíců podařilo.
Takže telegraficky – zahájení třetí
etapy výstavby uliční sítě nyní
již čeká jen na schválení radou
magistrátu. Velká provizorní oprava
komunikací na Hornopočernicku
by měla začít ve druhém zářijovém
týdnu. Zde prosím obyvatele
opravovaných ulic o respektování
pokynů stavbyvedoucího. Ve
fotbalovém areálu byly položeny
drenáže a současně byla část
prostoru i vydlážděna. V ZŠ byly
provedeny nutné opravy parapetů.
V současné době je většina chodníků
ze zámkové dlažby ošetřována
nebo ošetřena proti plevelu.
Nyní se již pracuje na ploše pro
umístění cyklostojanů a cykloboxů.
Vybrali jsme projektanta na
chystanou dostavbu ZŠ a soutěžíme
o zhotovitele dostavby MŠ.
Ale něco zábavnějšího a méně
obvyklého – na základě dříve podané
žádosti jsme z magistrátu získali
dostatečnou sumu na vybudování
sportovního hřiště pro dospělé
v rámci projektu Praha – Evropské
hlavní město sportu 2016. Budou to
běžné posilovací stroje, takové, které
se dají umístit do volného prostoru.
Tedy úspěšná posilovna v I. patře
Včely bude mít i trochu konkurenci
pro ty, kdo chtějí cvičit v přírodě.
Karel Horníček

FK Klánovice – oprava odvodňovacích
drenáží a chodníku, oprava dlažby
RMČ souhlasí s rozšířením prací v rámci
oprav odvodňovacích drenáží a oprav
dlažby chodníku v areálu FK Klánovice
(majetek MČ) za cenu 93 102 Kč bez DPH.
Částka 5 000 Kč je financována fyzickou
osobou. Práce provede firma BB stavební.
Přednášky o zdraví
RMČ souhlasí s objednáním série šesti
přednášek o zdraví u společnosti Ústav
metodiky první pomoci, z. ú., se sídlem
Praha 10, IČO 03447693. Přednášky budou
financovány z dotace MHMP. Přednášky
se budou konat šest úterků za sebou
v klubovně seniorů. Informace o konání
bude zveřejněna v KZ č. 9.
Značená běžecká trasa
v Klánovickém lese
RMČ souhlasí s realizací značené
běžecké trasy v Klánovickém lese
a umístěním informační cedule dle návrhu
předloženého MUDr. Polákem, Ph.D.
Úprava rozpočtu č. 21
RMČ schválila rozpočtové opatření č. 21,
na základě kterého bude upraven rozpočet
v souvislosti s nákupem plynového kotle
do bytu paní Řehákové, Slavětínská 173.
O částku 47 500 Kč bude snížena rezerva
na výdaje v kapitole 10 a o stejnou částku
bude zvýšena výdajová položka 6122 – stroje,
přístroje a zařízení v oddíle 3612 – bytové
hospodářství a v kapitole 08 – hospodářství.
Jedná se o opravu havarijního stavu.
Výsadba třešní včetně následné péče
RMČ schválila výsadbu 15 ks třešní
v ulici V Pátém. Výsadbu provede firma
Lukáš Pilc – EXPOINTza celkovou
cenu 140 400 Kč.

Zpracování VŘ na MŠ a ZŠ
Na základě poptávky na zpracovatele VŘ
na akci „Rozšíření kapacity Masarykovy
ZŠ Praha – Klánovice“ zaslaly nabídku
dvě společnosti. RMČ schválila zaslání
objednávky pro zpracování výběrového
řízení na dodavatele stavby „Rozšíření
kapacity Masarykovy ZŠ Praha –
Klánovice“ společností TNT consulting,
s. r. o., se sídlem Praha 4, IČO 25528114 za
cenu 26 470 Kč bez DPH. Nabídka této
společnosti je ucelená a jednoznačná.
Nabídnutá cena je specifikována jako cena
konečná, včetně poplatků za VV.
Na základě poptávky na zpracovatele VŘ
na akci „Rozšíření kapacity MŠ V Žáčku
Praha – Klánovice“ zaslaly nabídku
dvě společnosti. RMČ schválila zaslání
objednávky pro zpracování výběrového
řízení na dodavatele stavby „Rozšíření
kapacity MŠ V Žáčku Praha – Klánovice“
společností TNT consulting, s. r. o. se
sídlem Praha 4, IČO 25528114 za cenu
26 470 Kč bez DPH.
Informace o platbě za opravu bazénu
V červnu se podařilo na opravu bazénu
na koupališti zajistit firmu, která provedla
základní opravu a MČ vyfakturovala
částku 2465 Kč.
Schválení nabídky na projekt
interiérů dostavby MŠ
RMČ schválila zadání zpracování
projektu interiérů dostavby MŠ Ing. arch.
Lukáši Pavlíkovi, za cenu 75 000 Kč.
Schválení vypsání poptávky na výběr
projektanta ZŠ
RMČ ukládá ÚMČ vypsat poptávku na
výběr projektanta ZŠ.

Revitalizace parku u kostela
Rada se seznámila se zápisem komise
pro otevírání obálek a hodnoticí komise
k zakázce „Revitalizace parku u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích“.
Rada hlasovala o uzavření smlouvy
v souladu se závěrem hodnoticí komise.
a) „Ošetření stromů, dosadba stromů
a keřů a další zahradnické práce“ – vítěz

Petr Zvědělík za nabídkovou cenu
172 500 Kč bez DPH
b) „Zpracování pasportu zeleně“ –
vítěz společnost SAFE TREES s. r. o. za
nabídkovou cenu 233 100 Kč bez DPH
Odplevelení chodníků a ulic
Rada schválila nabídku fy. Lukáš Pilc
EXOPOINT – z odplevelení 15 000 bm
cenu 28 200 Kč firma není plátcem DPH.

Výměna oken u pronajímaných bytů
Rada schválila vypsání poptávky na
výměnu 8 ks oken u pronajímaných
bytů v majetku MČ Praha – Klánovice,
Slavětínská 120 I. patro.

Uzavření smlouvy na opravy drenáží
a chodníku na fotbalovém hřišti
Rada schválila uzavření smlouvy
na opravy odvodňovacích drenáží
a dlážděného chodníku dle zaslané

18. 7. 2016
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nabídky podél objektu sociálního zařízení
a zázemí FK Klánovice s firmou BB
stavební za cenu 161 322 Kč bez DPH.
Posudek na stav střechy sportovní haly
Rada schválila zpracování znaleckého
posudku na stavební stav střechy sportovní
haly u firmy ASA expert za cenu 60 500 Kč.
Dodávka šatních skříněk
Rada schválila na základě poptávkového
řízení uzavření smlouvy na dodávku 26 ks
kovových šatních skříněk do dívčích šaten
ve sportovní hale s firmou Royal TECH s.
r. o. za cenu 115 804 Kč bez DPH
Oprava herní sestavy na hřišti na nám.
Hedviky Vilgusové
Rada schválila zadání opravy herní

sestavy „Lašská“ na hřišti na náměstí
Hedviky Vilgusové firmě HRAS
za cenu 29 655 Kč
Úhrada za renovaci soch
Rada schválila úhradu faktury ve výši
3500 Kč za údržbu soch.
Úpravy rozpočtu
Tato podrobná kapitola přesahuje
možnosti Klánovického zpravodaje
a najdete ji v podrobném znění na: www.
praha-klanovice.cz/mestska-cast/rada/
zapisy-z-jednani-rady/
Pronájem prodejny textilu
MČ Klánovice zveřejnila záměr na
pronajmutí nebytového prostoru v č.p. 128
Slavětínská (Sisi).
(kh)

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo 29. 7. 2016
1. Schválení dokončení zadávacích
podmínek přístavby Masarykovy ZŠ
a) Zastupitelstvo souhlasí s návrhem
přístavby Masarykova ZŠ tak, jak je
navržen v zadávací dokumentaci od
společnosti EKIS s. r. o.
b) Zastupitelstvo souhlasí s provedením
stavby podle návrhu A. Zároveň si
vyhrazuje před vyhlášením výběrového
řízení na zhotovitele stavby schválit
projektovou dokumentaci pro
provedení stavby.
c) Zastupitelstvo pověřilo radu vypsáním
poptávkového řízení na projektanta
přístavby ZŠ v rozsahu projektové

dokumentace pro územní řízení, stavební
povolení a prováděcí dokumentaci.
d) Zastupitelstvo bere na vědomí
informaci o finančním krytí stavby
z dotace MHMP pro rok 2016 ve
výši 23 951 600 Kč.
2. Schválení dokončených zadávacích
podmínek přístavby ZŠ
a) Zastupitelstvo souhlasí s návrhem
přístavby MŠ V Žáčku tak, jak je
navržen v zadávací dokumentaci od
společnosti Pavlík.
b) Zastupitelstvo bere na vědomí
informaci o finančním krytí stavby
z dotace MHMP a MŠMT.
(kh)

Otázky a odpovědi
Na plotech některých zahrad jsou umístěny sloupy s kamerami, které zabírají
mimo soukromý pozemek i veřejné prostranství. Je toto „monitorování“ oprávněné?
A pokud ne, kam se mají obrátit klánovičtí občané se žádostí, aby nebyli sledováni?
Používání kamerového systému dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000
Sb. je děleno na používání kamerového systému se záznamem a bez záznamu. Zákon č.
101/2000 Sb. se nevztahuje na používání systémů bez záznamu. Přesto je nutné i v těchto
případech dbát na to, aby nebylo zasahováno do soukromí snímaných osob. Kamerový
systém se záznamem za účelem identifikace fyzických osob musí splňovat požadavky
definované v zákoně č. 101/2000 Sb.. Tímto systémem lze monitorovat pouze vlastní
majetek, nikoli veřejné prostranství. Kamerové systémy na monitorování veřejného
prostranství může umisťovat a záznamy sledovat pouze Policie ČR a městská policie.
Případnou námitku mohou dotčení podávat na Úřad pro ochranu osobních údajů.
(Ing. Marie Mikušová po konzultaci s Městskou policií Klánovice)
V KZ 7–8 Ing. Voleš v Otázkách a odpovědích sdělil, že Komise dopravy vydala
doporučení Radě a ÚMČ Klánovice, aby ve spolupráci s městskou policií vytipovala
problematická místa k parkování kolem nádraží pro vyznačení vodorovné žluté čáry
jako zákazu zastavení. Jak v této věci pokročil ÚMČ spolu s městskou policií?
Projekt na toto značení s přesným vytyčením nyní zpracovává Ing. Karel Kraus
z fy. Rain, který v Klánovicích zajišťuje dlouhodobě důležité dopravní projekty. Podle
vyjádření Policie ČR by měl být projekt hotov začátkem října. (starosta Ing. Horníček)
Ptala se Marie Mikušová
Svoje podněty a tipy zasílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz

Slovo šéfredaktora
Bezpečně do školy
Je září a stovky klánovických
dětí opět vyrážejí do školy. Rodiče
dětí z míst od školy vzdálenějších
budou možná znovu přemýšlet, zda
přinejmenším v hezkých pozdně
letních a raně podzimních dnech brát
potomka do školy autem, nebo ho
nechat jet do školy na kole. Situace,
kdy v Klánovicích stále neexistuje
„bezpečná cesta do školy“, toto
rozhodování rodičům neulehčuje.
V městské čtvrti, která má pro rozvoj
cyklistické dopravy na rozdíl od
kopcovitých Vinohrad nebo Žižkova
přitom ideální podmínky, jako by
se totiž tímto problémem nikdo
nechtěl zabývat. Samozřejmě, kdo
někdy zajede na okraj Počernicka či
jiných, od středu obce vzdálenějších
oblastí Klánovic, tak si uvědomí,
že pro některé spoluobčany, kteří
řeší, jak se dostat domů, a nezničit
přitom podvozek auta nebo nové
boty, je otázka bezpečných cyklotras
Klánovicemi asi tak vzdálená jako
pro obyvatele slumů v Bombaji
příprava mise na Mars.
Na druhou stranu by řešení
jednoho problému, tedy
dobudovávání důstojné uliční sítě,
nemělo problém ochrany cyklistů
v místním provozu vylučovat. Na
cyklisty by se mělo myslet i při
budování nových ulic a opatření
zvyšující jejich bezpečnost by se
dala zahrnout do budovaných či
připravovaných ulic. Hlavně by se
ale měla konečně udělat tam, kde
se s nimi už počítalo, a to jak v okolí
školy, kde jsou dokonce cyklistické
semafory, nebo v revitalizované aleji
Hany Benešové, kde s cyklotrasou
či kombinovanou komunikací pro
pěší a cyklisty dokonce počítal
původní projekt. Ani po devíti
měsících od ukončení stavby však nic
nenasvědčuje, že by tato komunikace
měla být určena i pro cyklisty, což je
špatně. Začátek školního roku jsme
v tomto smyslu prošvihli. Zkusme
prosím „bezpečnou cestu do školy“
pro malé cyklisty vytvořit alespoň do
jara příštího roku.
Luboš Palata
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Téma čísla: Klánovické nádraží v novém
Opravené nádraží jako šance pro celou obec
Po rekonstrukci máme konečně důstojnou bránu do Klánovic. Co je možné udělat pro to, aby se
z pouhé čekárny na vlak stalo další centrum obce?
Luboš Palata
Máme konečně nádraží, respektive
budovu zastávky, za kterou se nemusíme
stydět. Oprava nádražní budovy nebyla
nakonec ani tak dlouhá a nákladná, jak
to zpočátku vypadlo, a přesto přinesla
zásadní, skoro civilizační posun. Teď je
však zásadní otázkou, jak nádraží oživit.
Zdá se totiž, že Správa železničních
dopravních cest (SŽDC) žádný vlastní
plán nemá a možnost, že by se nádraží
stalo majetkem obce, se pro nejbližší
budoucnost jeví jako zcela nereálná.
Velkým omezením je pouhé
„temperování“ čekárny a dalších
prostor s výjimkou prodejny lístků.
Prostě SŽDC nepočítá s tím, že by někdo
trávil v čekárně víc než pár minut,
a proto pokládá plnohodnotné vytápění
těchto prostor za vyhazování peněz.
Přesto je možné tento prostor zútulnit,
a proto snahy Spolu pro Klánovice
vybavit čekárnu příjemným nábytkem,
pianinem, či stolečkem se šachy jsou
určitě chvályhodné, byť do značné míry
naráží na otázku, co si SŽDC představuje

Klánovické nádraží, jak jsme ho neznali. Jako přitažlivá, hezká budova.
Foto KZ Luboš Palata

pod pojmem „temperování čekárny“, aby
něco takového mělo v chladnější polovině
roku smysl. Ale i kdyby měla být křesílka,
pohovky, či stolečky příjemnou dekorací,
jako důstojná brána do Klánovic stojí
nepochybně za pokus.
Velice milým doplněním je i polička
s knihami na půjčení, věc, která

nezávisle na Robertovi Zoulíkovi a Šárce
Volešové napadla už před časem i mě.
Bylo by fajn ji doplnit i stojanem na
přečtené časopisy, který by mohl
suplovat chybějící prodejnu novin
a časopisů, která ještě před několika
lety byla přitom nejrušnějším místem
celého nádraží.

Stojany bez policistů nepomohou
Dobrou věcí také je, že na nádraží
přibudou bytelné stojany na kola
i zamykací boxy pro luxusnější velocipédy,
navíc vše pod dozorem kamer. Pokud
ale nebude v těchto místech zároveň
zvýšená přítomnost městské policie, tak
to krádežím kol nezabrání a ti, kteří o kolo
na nádraží přijdou, se pak budou už jen
moci smutně dívat na záznam, kde uvidí

zloděje, jež jim kolo ukradl. Zabránit
krádeži kol nikdy zcela nepůjde, kradou
se i v takových zemích jako Německo
nebo Holandsko, ale častá fyzická
přítomnost městské policie by měla jistě
preventivní účinek.
Mimochodem, stále mi není jasné,
proč byla zrušena úschovna kol, která na
nádraží fungovala desítky let. Nebylo to

drahé, bylo to spolehlivé a fungovalo to.
Možná by to byla pro cestující přínosnější
služba než to, že mohou vedle korun
platit v pokladně i eury. Prostory, v nichž
„kolárna“ před lety byla, přitom nezmizely
a pokladní s ohledem na to, že lidé jezdí
z Klánovic v 95 % na Opencard, nebo si
koupí jízdenku z automatu, by úschovnu
kol asi zvládl.

S rekonstrukcí dopravního koridoru
by ale obec měla apelovat na České
dráhy, aby rychlíky neprojížděly
klánovickou zastávkou plnou rychlostí.
Ne kvůli lidem, kteří nedisciplinovaně
přechází přes koleje, ale kvůli těm,
kteří čekají na vlak. Rychlíky s plnou
rychlostí by měly jezdit po prostřední
koleji, většinou zcela nevyužívané,
a pokud pojedou kolem nástupiště, měly
by zpomalit.Jestli to technicky není
možné, měly by se na nástupišti vytvořit

nějaké zástěny, které by zvýšily bezpečí
a komfort lidí čekajících na „normální
vlaky“. Jinak je jen otázkou času, kdy
dojde k nějaké tragické události.
Klíčové pro další osud
Klánovického nádraží bude to, zda
se na něm podaří udržet pořádek,
zda vandalové nebudou rychlejší
než ti, kteří po nich uklízí a malují
a zda si městská policie uvědomí,
že starost o prostor nádraží je pro
ni prioritním úkolem. A také to,

zda se najdou vedle nadšenců typu
Roberta Zoulíka a Šárky Volešové
i odvážní podnikatelé, kteří v místě,
kudy projdou denně tisíce lidí,
dokážou otevřít kavárnu, restauraci,
pekárnu, trafiku, nebo slušnou
večerku s potravinami.
Pokud se takoví lidé najdou, mohlo
by se klánovické nádraží stát nejen
důstojnou branou do naší obce, ale také
jejím dalším centrem, kde se nebude jen
čekat na vlak, ale kde se bude také žít.

K čemu je prostřední kolej?
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Nádraží nebude vytápěno. Bylo by to prý neekonomické
Jaká bude budoucnost klánovického nádraží po rekonstrukci, ozřejmil v rozhovoru pro Klánovický
zpravodaj Marek Illiaš z tiskového oddělení Správy železničních dopravních cest.
S rekonstrukcí nádraží v Praze–
Klánovicích se původně nepočítalo.
Jak se podařilo najít peníze na
takto rychlou rekonstrukci a jaké
byly celkové náklady rekonstrukce
nádražní budovy?
Provedené stavební činnosti nebyly
rekonstrukcí, ale opravou prováděnou
v rámci opravných a údržbových
činností správce železnice. SŽDC měla
tuto opravu připravenou již od roku
2015 tak, aby probíhala v koordinaci se
stavbou „Modernizace“.
Vedle čekárny, bytů a pokladny
je v budově několik poměrně
velkých prázdných prostor. Jaký
bude jejich osud?
Tyto prostory jsou určeny ke
komerčnímu pronájmu.
Čekárna nebude v zimě vytápěna,
ale jen temperována. Proč?
Čekárny slouží ke krátkodobému
pobytu cestujících, tedy z tohoto
pohledu je temperování prostor
naprosto vyhovující. Vytápět čekárny
na pokojovou teplotu by bylo
velice neekonomické.
Před nádraží byly umístěny
stojany na kola. Jsou pojištěny
a kdo ponese odpovědnost za
případné krádeže kol?
Stojany pojištěné nejsou, jedná se
o bezplatnou službu cestujícím.
V nádražní budově je několik bytů?
Kdo v nich bydlí a na jakém základě?
V budově je jeden byt,
který je pronajatý na základě
nájemní smlouvy.
V okolí nádraží se nyní provádějí
parkové úpravy. Kdy budou
ukončeny a co je jejich cílem?
Terénní úpravy se týkají
dokončovacích prací stavby koridoru,
cílem je zlepšení životního prostředí
v okolí železniční stanice.
Kdyby městská část Praha–
Klánovice projevila zájem o odkup
budovy, bylo by to možné?
SŽDC prodává pouze majetek
který je zbytný pro zajištění drážní
dopravy. Tento objekt v současné
době postradatelný není. Případný
následný prodej by se uskutečnil

Nové stojany na kola jsou hezkým, moderním doplněním okolí nástupiště.
FOTO KZ – Luboš Palata

Na nádraží je pěkný pohled ze všech stran.
Foto KZ – Luboš Palata
na základě podmínek
stanovených zákonem
o prodeji státního majetku.
Nový podchod už ničí
sprejeři a další vandalové.
Kam by se měli obrátit lidé,
kteří něco takového uvidí
a chtějí to nahlásit?
Škodu je možné nahlásit na
e-mail správce:
ORPHASMT@szdc.cz,
případně na e-mail
sekretariátu OŘ
Praha: ORPHAsek@szdc.
cz, dále je možné uvedené
hlásit na Policii ČR z důvodu
prodlení a zadržení pachatele.
Luboš Palata

PROSBA

Rozjíždíme nový projekt „Útulné nádraží“. Chceme
v exteriéru instalovat orientační mapu s lavičkou a
květinami. V interiéru nádraží vytvořit čtecí koutek
s knihovnou a pianinem, které by se vždy v létě přesunulo
na nástupiště.
Máte doma přebytečné pianino, křesílko či sofa, stoleček
se židlemi nebo knihovní skříň? Kvalitní knihy, šachy nebo
jiné stolní hry? Kontaktujte nás prosím na
volesovi@volny.cz nebo přes naše webové stránky.
Šárka Volešová a Robert Zoulík
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Hydepark
Máme nové nádraží. Tedy téměř.
Některé úpravy ještě probíhají. V době
psaní tohoto článku byly instalovány
stojany na kola (plně financované MHMP),
dokončovaly se obrubníky, za nimiž bude
vyseta tráva a osazeny květináče.
Stavba znamenala sice pro místní
omezení, ale výsledek stojí za to.
Po dlouhotrvajícím a usilovném
vyjednávání s realizátorem stavby

a investorem docílily Klánovice i řady
nadstandardních úprav – kamenné
gabionové stěny místo betonových,
výsadba nových stromů, odstranění
staré studny, rozšíření travnatých
ploch. Podchod, nástupiště i stojany na
kola jsou 24 hodin denně monitorovány
kamerami napojenými na operační
středisko. Přibudou ještě kamery
kolem budovy nádraží. Nejzásadnějším

zásahem, který nebyl součástí oprav
koridoru, je rekonstrukce nádražní
budovy. Spolupráce se SŽDC byla velmi
dobrá. Mohli jsme aktivně přispět
k výběru barvy a obložení budovy.
Další využití vnitřního prostoru bude
záležitostí SŽDC. Doufejme, že se
podaří ke spokojenosti Klánovických.
Štěpánka Čtrnáctá
(Spolu pro Klánovice)

Začátek léta v Klánovicích patřil prvnímu
ročníku letního kina. Projekt se podařil a já
pevně doufám, že za rok se tu zase bude
pod širým nebem promítat. Naše radnice
to jistě opět podpoří. Druhou potěšující
letní akcí je dlouho odkládaná oprava
drenáží, chodníků a izolací budov v areálu
fotbalového hřiště. Je to další krok k tomu,
aby zdejší areál umožňoval sportovní vyžití

v prostředí odpovídajícímu 21. století.
Z těch méně příjemných věcí jsme
v létě museli řešit havarijní stav střechy
sportovní haly. Potřebná oprava bude
stát cca za 2 mil. korun, naštěstí se na
to podařilo sehnat finance z MHMP.
Konec léta jsme pak všichni měli
zkomplikovaný pětidenní odstávkou
vody. Jako představitelé radnice jsme

se snažili učinit všechna preventivní
opatření a minimalizovat vzniklé
nepříjemnosti, vodu ale do potrubí
samozřejmě napumpovat neumíme.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
obyvatelům za trpělivost a těm, kteří
se nám sami nabídli s dobrovolnickou
pomocí, děkuji dvojnásobně.
Ferdinand Polák (ODS)

Vím, že ostatní přispívající jistě napíší,
jak se rekonstrukce koridoru i oprava
nádraží nádherně povedla a je to pravda.
Já to vidím i trochu z jiné strany – co dalo
řadě starostů a obyvatel práce prakticky
již šestadvacet let prosazovat a chránit
oprávněné a minimální zájmy Klánovic. Od
protihlukových stěn přes nový podchod,

proces EIA, po samotné provádění stavby
a opravy vzniklých škod. Zároveň se
omlouvám občanům Klánovic, kterým jsem
v loňském létě nedokázal zajistit klidné
spaní při nonstop pokládání železničního
svršku. O některé drobnosti, jako je
zatravnění, žádáme a urgujeme dodnes. Ale
toto vše časem pomine, a brzy už budeme

jenom občas vzpomínat, jak jsme chodili
husím pochodem starým podchodem a na
děsivý stav nádraží. Některé věci v blízkém
okolí si nyní musíme dodělat vlastními
silami, ale to u této již slušné vizitky
Klánovic samozřejmě předpokládáme.
Ing. Karel Horníček
(Spolu pro Klánovice)

Další oslovení zastupitelé příspěvek nezaslali.

Z dopisů redakci

Nástin některých klánovických paradoxů
Pozemek KN 1105/20 o 5779 m2 v MČ
Praha–Klánovice, při jižním pozemku
FGRP. Usnesení Zastupitelstva hl. m.
Prahy ze dne 28. 2. 2013, č. 24/14, č. změny
Z 1733/00 – funkční využití této plochy
LR – „lesní porosty“. V katastru však
vedeno stále jako využití tohoto pozemku
„sportoviště a rekreační plocha“. Při
jednání s pracovníky Magistrátu mi jeden
přímo řekl – napište někde u vás, že
platnost rozhodnutí Zastupitelstva hl. m.
Prahy by mělo být přece respektováno,
nemělo by být pro legraci. Neprosazení,
v podstatě platnosti zákona v Klánovicích,
je tak v této věci dosti smutnou vizitkou.
– Podepsaná Smlouva o budoucí
nájemní smlouvě mezi FGRP a Lesy ČR
ze dne 2. 5. 2008 na výstavbu golfového
areálu včetně zahrnutí mj. lesní plochy

1 275 389 m2 (cca přes 200 fotbalových
hřišť) Klánovického lesa stále platí, ačkoli
je tam např. mj. uvedeno „Pronajímatel
souhlasí s vjezdem a stáním vozidel
nájemce a jeho návštěv na lesních cestách
vedoucím k předmětu nájmu“, přitom
ze zákona o lesích je vjezd motorových
vozidel do lesa zakázán, platnost této
smlouvy postrádá časové omezení
atd. Přesto tuto smlouvu zatím nikdo
nezrušil. Jistou snahu projevili občané
v sousedním Újezdě nad Lesy, ale pro
naše zastupitele, včetně pana starosty,
je to stále jen přehlížená záležitost, a jak
je vidět i včetně případného problému
s průjezdem hasičů.
– Klánovický zpravodaj tiráž:
„Šéfredaktor si podle Statutu KZ
vyhrazuje právo příspěvky krátit.“ Resp.

autorem napsaný příspěvek může být
pokrácen a pod jménem autora takto
pozměněný otištěn. Vzpomínám, jak
v roce 2010 navržený občan do redakční
rady z ní odstoupil, mj. že i toto je též
v našem Statutu KZ v rozporu s listinou
základních lidských práv. Za korektní se
zde jeví alespoň doplňující úprava „…
právo krátit pouze po dohodě s autorem“.
K paradoxům přitom patří i to, kdo
všechno dokáže k tomuto pouhému
výňatku z klánovických pozoruhodností
nečinně přihlížet. I když jistý posun tu je,
např. v širokém evropském okolí těžko
dohledatelnou raritu, že šéfredaktorem
místního zpravodaje byl osobně starosta,
máme snad již za sebou.
Ladislav Hrabal
(Kráceno KZ)

císlo 9 | 2016

7

Zprávy z úřadu MČ

Jak se chovat s pejsky lese
Vážení spoluobčané, mnoho z nás má
doma psa, a pro jeho venčení a procházky
máme ideální možnosti, díky blízkému
lesu. I to má svá pravidla, o jejichž výklad
jsem byl zastupitelstvem naší MČ ze dne
18. 7. 2016 požádán a bylo mi uloženo,
abych napsal tento článek. Snažil jsem
se o jeho maximální odbornost co do
právních aspektů, a proto jsem vycházel
z analýzy zpracované specializovanou
advokátní kanceláří.
Důvodem tohoto usnesení zde byl
především pohyb psů v těsné blízkosti
rybníků Placiny, ale podobná znalost
této problematiky by měla být užitečná
i pro všechny návštěvníky lesa se
psím doprovodem.
Danou problematiku upravuje zákon
o myslivosti v aktuálním znění č. 449/2001
Sb. ve znění dle 501/12 Sb. a 344/13 Sb.
Ve shora uvedeném zákoně není dána
explicitní povinnost majitele psa, aby měl
psa na vodítku, platí zde ale následující
omezení a povinnosti:
V části třetí (Ochrana myslivosti
a zlepšování životních podmínek zvěře)/
Hlava I (ochrana myslivosti)/ §8 odst.1
(Základní povinnosti): „Ochranou myslivosti
se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými
vlivy prostředí, před nakažlivými
nemocemi, před škodlivými zásahy lidí
a před volně pobíhajícími domácími zvířaty;
ochrana životních podmínek zvěře, zajištění
klidu v honitbě a ochrana mysliveckých
zařízení. Zejména pak v ustanovení /§10
odst. 1 (Povinnosti vlastníků domácích
a hospodářských zvířat ze zájmových chovů

a zvířat z farmových chovů, nechat je volně
pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele
nebo vedoucího.“ A dále pak v ustanovení
§14 (Oprávnění myslivecké stráže) odst. 1
písm. e): (1) Myslivecká stráž je oprávněna:
e) „usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří
mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti
větší než 200 m od nejbližší nemovitosti
sloužící k bydlení pronásledující zvěř;
pokud je tato nemovitost umístěna na
oploceném pozemku, počítá se vzdálenost
od oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje
na psy ovčáckých a loveckých plemen, na
psy slepecké, zdravotnické, záchranářské
a služební. Pojem volné pobíhání je
neurčitý právní pojem, což znamená,
že jeho hodnocení bude záležet vždy
na konkrétních okolnostech případu,
nicméně za spojení se slovy „mimo
vliv svého majitele nebo vedoucího“ lze
interpretovat tak, že se jedná o pohyb psa
ve vymezeném prostoru tak, že zvíře je
pod dohledem majitele a jeho kontrolou,
je možné jej přivolat a že povinnost
mít psa připoutaného na vodítku není
explicitně dána.
Domnívám se, že tato právní expertiza
neuvádí žádné přísnější podmínky pro
pohyb psů ani v blízkosti rybníku Placiny
než vzájemnou ohleduplnost a slušnost.
Naopak říká naprosto jednoznačně,
že každý pes, který není veden na
vodítku, by měl být pod dohledem
a kontrolou majitele, a ne volně vypuštěn
k nekontrolovatelnému proběhnutí se.
S využitím odborných materiálů
zpracoval Ing. Karel Horníček

Umíte poskytnout první pomoc?
Víte, co dělat, když zastavíte
u nabouraného auta a v něm bude
člověk v bezvědomí? Nebo když při
procházce lesem najdete zkolabovaného
běžce? Nebo když cizí pes pokouše vaše
dítě? Pokud si nejste jisti, tak čtěte dál.
Je bohužel smutnou pravdou, že
znalost naší populace o poskytování
první pomoci je velmi špatná. Mnoho
lidí dělá v dobré víře při snaze pomoci
základní chyby, někteří raději nedělají
vůbec nic. Přitom mnoho postupů
je relativně jednoduchých a znalost
základních pravidel se dříve či později
může hodit každému.
Z tohoto důvodu jsme na letošní
podzim připravili cyklus šesti
přednášek/seminářů se zdravotněpreventivní tematikou, jejichž součástí

bude i praktický nácvik. Takže žádné
nudné poslouchání uspávacích mouder.
Témata jsme vybírali tak, aby si každý
našel to své – pomoc při dopravních
nehodách, popáleninách, úrazech
dětí atd. Podrobný rozpis témat
včetně termínů konání najdete na
celostránkové upoutávce v tomto čísle
KZ a na webu MČ. Všechny přednášky
jsou pro občany Klánovic zdarma,
stejně jako tištěné příručky, které si
z přednášek mohou účastníci odnést
domů. Takže nebuďte líní a lhostejní
a přijďte se poučit o správných
postupech první pomoci. Bude vás
to stát jen trochu času a věřte, že se
vám to bude hodit…
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
místostarosta MČ Praha–Klánovice

Cykloboxy

Již v polovině září bude
u nádraží pro majitele dražších
kol umístěno 8 cykloboxů pro 16
kol. Rada MČ rozhodla, že jejich
roční pronajmutí bude provedeno
formou dražby mezi klánovickými
občany. Občané Klánovic mohou
písemně, či e-mailem (starosta@
praha-klanovice.cz) posílat do 20. 9.
2016 své nabídky, vždy jako dvojice,
k ročnímu pronájmu cykloboxů.
Minimální nabídka ročního
pronájmu je 1000 Kč a bude sloužit
i k jejich údržbě a zkulturnění
prostoru kolem nádraží.
(kh)

Hřiště
na Nepasickém náměstí
Již od května slouží klánovickým
dětem a jejich rodičům hřiště na
Nepasickém náměstí. Rád bych
tímto poděkoval rodině Belousových,
díky kterým hřiště vzniklo, a těm,
kteří se na jeho výstavbě ve volném
čase podíleli. Hřiště ještě bude
doplněno osázením živého plotu
po pravé straně a ještě jednoho
stromu. Na a rodiče děti zde čeká
více atraktivních prvků, pískoviště,
houpačky. Je umístěno v tiché části
Klánovic s luxusním dosahem
midibusem 262. Přijďte nebo přijeďte
si hřiště vyzkoušet.
(kh)

Kontejnery
na objemný odpad

budou přistaveny v sobotu
24. 9. 2016 od 9.00 hod. do 13.00
hod v ul. Všestarská (křižovatka
s ul. Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru) a na
Přimském náměstí.

Jubilanti
Září 2016
Hana Dušková
Renata Kartousová
Jan Kusák
Václav Mencl
Jarmila Kalivodová
Marie Šimůnková
Eva Kubálková
Věra Selixová
Ludmila Košatová
Všem oslavencům gratulujeme!
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Klánovický kaleidoskop

Události měsíce

Veletrh kroužků
6. KLÁNOVICKÝ VELETRH
KROUŽKŮ a volnočasových aktivit
se koná ve středu 7. 9. 2016 na dvoře
školy před sportovní halou. Na výběr
bude z více než stovky kroužků
a volnočasových aktivit. Bohatý
doprovodný program.
Odpoledne s hasiči
Zábavné odpoledne s hasiči se
uskuteční 10. 9. 2016 od 14.00 hodin
před Halou starosty Hanzala.
Posvícení u sousedů
Tradiční Újezdské posvícení
se koná 17. září 2016 zase na
multifunkčním sportovišti, v ulici
Čentické – Újezd nad Lesy. Čeká na
vás opět spousta atrakcí a stánků
s občerstvením. K poslechu a tanci
letos zahraje šest kapel a malé
návštěvníky čeká divadelní pohádka.
Naši malí symfonici
V loňském roce díky Nadačnímu
fondu Harmonie vznikl v Klánovicích
dětský smyčcový orchestr. Vrcholem
loňské sezony byla jejich účast na
mezinárodním setkání Side by Side
ve švédském Göteborgu. A právě
o zážitcích nejen ze Švédska, ale
i z ostatních kulturních akcí se
s vámi Nadační fond Harmonie
a děti z orchestru podělí. Nová
Beseda 20. 9. v 19.00

Legenda českého divadla a hudby pan Jiří Suchý si přijel osobně prohlédnout
sochu věnovanou jeho zesnulé manželce Běle. Dílo, které vytvořil v rámci
letošního Sochání pro Hedviku sochař Petr Fidrich, se stalo další ozdobou
aleje Hany Benešové.
Foto KZ Radomír Kůla

Běchovice–Praha
120. ročník ČESKÁ SPOŘITELNA
BĚCHOVICE-PRAHA. Nejstarší
nepřerušený silniční závod na světě
běhaný od roku 1897. Od svého
založení pořádaný jako oficiální
mistrovství na 10 km.
25. září 2016 od 11 hodin
Svařák v Besedě
Hudebně-zábavný pořad
Klánovický svařák – Z programu:
Král anekdot – Napříč Rukavičkárnou
(přednáška cestovatele) – živý xylofon
– slovo esoterika – Plachý šifonér
(baletní vložka) – hokynářské okénko
– Vražda žínkou (divadlo) – filmové
překvapení. Nová Beseda 6. 10. 19.30
Sestavil Luboš Palata
Chcete informovat o své akci?
Napište do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz

Klánovický minifestival opět rozezvučel poslední prázdninový víkend
v Klánovicích. Vystoupily na něm skupiny Quarter 21, Nevereasy, Juicy Freak,
Tango Jazz Band, FreeQ a FKK. V pohodové atmosféře krásného letního dne se na
skvělá vystoupení různých stylů přišlo v parčíku u Nové Besedy podívat několik
stovek příznivců z Klánovic i okolí. Akci podpořily: Klánovice spolu o. p. s., KC
Nová Beseda a Lost Arrow s. r. o.
Foto KZ Luboš Palata
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Ze života Klánovic

Tábor oddílu Stopa
Počasí v letošním roce činnosti
oddílu Stopa přálo. Na jaře jsme
s dětmi absolvovali jeden víkendový
a několik jednodenních výletů za
pěkného počasí. Nejinak tomu bylo
v době, kdy vyvrcholila naše celoroční
činnost na letním táboře. V loňském
roce jsme navštívili po delším čase
Svratku, kde jsme byli s dětmi jako
již tradičně ubytováni v místní škole.
Dětem se tento pobyt tak zalíbil, že
nás přemluvily k pořádání tábora
v prostorách této školy. Jedná se
o krásnou zrekonstruovanou školu
s ohromnou tělocvičnou, ve které
děti během našeho týdenního pobytu
spaly na zemi na žíněnkách a velmi
si to užívaly. K dispozici jsme dále
měli cvičnou kuchyni s perfektním
vybavením a přilehlou malou
učebnou, kterou jsme používali jako
jídelnu a společenskou místnost. Na
večeře jsme chodili do restaurace.
Jak už jsem uvedl v úvodu, počasí
nám přálo. Celý týden bylo slunečno,
ale ne příliš horko, což vyhovovalo naší
hlavní činnosti, kterou je turistika.

Však jsme taky s dětmi letos na táboře
nachodili na výletech do okolí Svratky
po nádherných Žďárských vrších více
než sto kilometrů. Odpočinkový den
jsme měli pouze jeden, který však děti
strávily běháním při hrách v parku
u školní budovy. Hry doprovázely
děti i během výletů, nechyběly ani
poznávačky přírody a práce s mapou.
Na závěr tohoto článku mi
dovolte pozvat všechny malé děti
předškolního i školního věku na naši
tradiční akci Les plný zvířátek, který
organizujeme pro děti z Klánovic
a okolí. Tuto akci připravujeme
na neděli 9. 10. od 14 hodin. Akce
se uskuteční na lesním hřišti naší
naučné stezky na asfaltové silnici
směrem k bývalému vojenskému
objektu v lese. Všichni zájemci
jsou zváni, přijďte se svými dětmi
a nechte je projít krátkou trasu lesem
s několika zastaveními, kde děti
budou plnit různé jednoduché úkoly.
Petr Macháč, vedoucí oddílu Stopa
(kráceno KZ)

Z klánovického sportu

Letní příprava klánovických fotbalistů
V parných letních měsících klánovický
fotbal nezahálel a opět přinesl několik
svěžích změn. U hřiště se dokončuje
výstavba zámkové dlažby, která
opět o něco zvýší kredit našemu
sportovnímu areálu. Další novinkou
je dosazení nového trenéra k A-týmu.
Z dorostu přichází ostřílený taktik Jan
Silovský. Muži i většina mládežnických
kategorií již začali ostrou tréninkovou
přípravu na nadcházející sezonu, hráči
polykají kilometry a pilují taktiku na
mistrovské zápasy.
Poslední srpnový týden proběhlo již
tradiční soustředění mladých fotbalistů
v Mnichově Hradišti. Krásný areál SEBA
Borovice poskytl fotbalistům i trenérům
komfort důležitý ke kvalitním
tréninkům a dalším sportovním
i nesportovním aktivitám.
Muži
Áčko se, jak již bylo zmíněno výše,
připravuje na další sezonu pod
novým koučem. Obměna částečně
potkala i hráčský kádr. Ten se omladil
a odcházející hráče nahradili hladoví
dorostenci. Fanoušci se tak musí naučit
skandovat jména jako Šperl, Parák či

Kutzendorfer. Cílem vlajkové lodi naší
klubové kopané pak bude aklimatizovat
se co nejdříve v II. třídě pražské
soutěže a samozřejmě vyhrávat co
nejvíce zápasů.
Starší dorost
Svěřenci trenérů Tumpacha se
Svobodou se plynule přesunuli do
vyšší kategorie. Náročnější souboje
se staršími protivníky jim ovšem
podle názoru mnohých expertů
nebudou dělat větší problémy. Silný
ročník 2000 nahání strach i ve
vyšších patrech, než je mládežnický
fotbal, vždyť v modelovém utkání
na soustředění porazili i dospělý
tým složený z mladších hráčů áčka
a trenérů mládeže.
Mládež
Soustředěním odstartovaly přípravy
i těch nejmenších fotbalistů. Pokračovat
v tom budou každé pondělí a středu na
klánovickém hřišti, kde se na ně můžete
přijít podívat a v případě zájmu můžete
své dítě přihlásit do oddílu u místních
trenérů, nebo u pana správce.
Matěj Nejedlý

Klánovický veletrh
kroužků pošesté.
Rozhovor s Ing. Šárkou Volešovou
– organizátorkou veletrhu z obecně
prospěšné společnosti Klánovice Spolu.
První ročník Veletrhu kroužků
se konal v září 2011. Co se od
té doby změnilo?
V té době jsme ještě nevěděli, zda
se taková akce setká s úspěchem
a zda bude užitečná. Začínali jsme
se třiceti vystavovateli, dnes jim
máme okolo padesáti. Také počet
návštěvníků se postupně navyšoval
a v posledních ročnících přišlo
odhadem více než pět set lidí.
Došlo během uplynulých ročníků
k nějaké změně v nabídce?
Nabídka je dána tím, jaké
kroužky a jiné volnočasové
aktivity jsou v Klánovicích a jejich
okolí k mání. Zpočátku byla akce
zamýšlena jen pro děti, posléze
jsme rozšířili portfolio o kurzy
pro dospělé a seniory. Ke změně
došlo také ve zvýšení důrazu na
doprovodné programy.
Souvisí s tím i sponzoring a výběr
finančních prostředků?
Princip je takový, že veškeré
utržené peníze investujeme
zpět do obce. Letos chystáme
oslovit návštěvníky s projektem
„Útulné nádraží“. Ve snaze učinit
veletrh užitečným i v tomto
dobročinném aspektu jsme začali
oslovovat sponzory, pořádat
tombolu a prodávat občerstvení.
V minulém roce se podařilo vybrat
přes 30 000 korun.
Co se chystá na letošním
šestém ročníku?
Máme již stabilní jádro
vystavovatelů, takže počítáme
se 40–50 subjekty, které budou
prezentovat více než sto různých
aktivit. Důležitou součástí budou
opět živá vystoupení některých
z nich. Městská a státní policie
budou pořádat jízdu zručnosti
a znalostní testy, pan Jindřich Lukáš
přijede se svým veteránem, bude
zde asi poslední možnost koupit
jeho zelenou knihu o Klánovicích.
V tombole bude asi 300 cen, např.
vstupenky do kina nebo hračky od
manželů Hrbáčových a řada dalších.
Novinkou na letošním ročníku bude
nafukovací výherní budka.
Robert Zoulík

císlo 9 | 2016

10

Hasiči informují
Letošní prázdniny byly u Klánovických hasičů ve znamení
výjezdů. Již v úterý 28. 6. v 17.26 jsme vyjeli na Placiny k likvidaci
vos v klubovně rybářů. Ve čtvrtek 30. 6. v 8.37 přišel přes
Fireport další výjezd k požáru na Xaverov. Šlo o prověřovací
cvičení akceschopnosti jednotek SDH hl. m. Prahy. Jednotka
tímto prověřením prošla. V neděli 10. 7. v 14.40 je jednotka spolu
s jednotkami HZS Praha stanice 5 Strašnice a 10 Satalice vyslána
k požáru skleníku naproti koupališti v ulici Šlechtitelská. Ve
čtvrtek 14. 7. ve 12.15 je jednotka vyslána na požár průmyslového
objektu do Horních Počernic v ulici Náchodská. Ve středu 20. 7.
22.09 je jednotka vyslána na pomoc kotěti na stromě. Naši lezci
sundavali ze stromu vyděšenou kočičku na Nepasickém náměstí.
V pátek 22. 7. v 18.25 je jednotka vyslána k likvidaci následků
dopravní nehody na křižovatce ulic Slavětínská x Kuchařská.
Jednotka odstranila následky nehody (odtlačení vozidel, řízení
dopravy, zasypání sorbentem, úklid vozovky a její zprůjezdnění).
V úterý 26. 7. v 16.54 vysílá OPIS jednotku do Holešovic, ulice
U Smaltovny k čerpání zatopeného sklepa. Den nato, ve středu
27. 7. v 16.15, je jednotka vyslána k čerpání vody v RD v ulici
K Rukavičkárně. V úterý 2. 8. v 17.18 vyjíždíme do ulice V jehličině
kde na koupališti likvidujeme nebezpečný hmyz usídlený nad
pokladnou. Čtvrtek 4. 8. v 17.09 ulice Vodojemská, likvidace
obtížného hmyzu (tentokrát vosy). Zatím posledním případem
bylo v pátek 5. 8. v 16.17 čerpání zatopené kotelny bytového domu
v ulici V Soudním.
Závěrem vás všechny zveme na již tradiční Zábavné
odpoledne s hasiči, které se uskuteční 10. 9. 2016 od 14.00 hodin
před Halou starosty Hanzala.
Radek Čihula
Preventista SDH

placená inzerce
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Nedožité osmdesátiny klánovičáka a starosty Oldřicha Hanzala.
Motto: Kdo dobré konal, na toho vzpomínáme rádi a s úsměvem.
Vážení čtenáři Zpravodaje. Počátkem července by se dožil, dosud nejúspěšnější starosta Klánovic, opravdu požehnaného
věku. Ač jsme oba navštěvovali místní základní školu, na jejích chodbách jsme se prakticky míjeli. Poprvé jsem poznal Oldu
až ve vlaku, při dojíždění do pražských průmyslovek. Vlaky jezdily pomalu a také postávaly, takže byl čas na študácké recese
a vtípky. Olda nikdy nezkazil žádnou legrácku a byl výborným humorným glosátorem všeho, na co přišla řeč. Pravda, Olda
studoval strojařinu, ale mnohem více ho lákal sport: stolní tenis a motorky. Vůni benzinu a dvěma vířícím kolům nakonec
zcela propad‘. Po průmyslovkách se naše cesty na dlouho rozešly. Zatím co jsem se věnoval tajům elektřiny, Olda se naplno
věnoval motorkám. Závodil, podílel se na organisaci závodů i motocyklového sportu. Tím stoupal po pomyslném žebříčku
spolehlivých, odborných sportovních činovníků nejen v naší republice, ale i na mezinárodní úrovni. Získával znalosti
úspěšného jednání s lidmi i osobní kontakty, o kterých v té době ani netušil, kde jich také použije. Naučil se nejen vybrat
správný cíl snažení ale i cestičku k němu, poznal odvahu a houževnatost, potřebnou k jeho dosažení. Krásná a praktická
životní škola pro budoucího starostu.
Pak jsme se, po dlouhých letech, spolu sešli až na klánovické radnici. Do voleb v roce 1998 „šel“ Olda téměř jako outsaider,
získal si však zastupitele i občany svojí vervou sportovního bojovníka, pragmatickým a konkrétním programem výstavby
Klánovic. Zaujal všechny tak, že po zhruba sedmi měsících zastupitelského provizoria, kterému se říkává „vláda pěti
statečných“, vyšel z opakovaných voleb jako jednoznačný vítěz. K tomu úspěchu mu stačily dvě skutečnosti – pracovitost,
jejíž výsledky byly již obecně viditelné, a opravdu zodpovědně spolupracující čtyři zastupitelé. Rád dodávám: navíc
také obětaví, chápající a trpěliví spolupracovníci státní správy. Pokud si vzpomínám, samospráva i státní správa se po
předchozích volebních obdobích hledání funkčních modelů stabilizovala. Ve správě obce mu jistě pomohla, již dříve
vypracovaná, Urbanistická studie Klánovic.
Prosím čtenáře, aby prominuli, ale politické aspekty, i když měly také svoji váhu, jsem záměrně vynechal. Domnívám se,
že když se dospělí a sítem voleb prošlí lidé na něčem shodnou, táhnou pak za „jeden provaz“ až ke stanovenému výsledku.
Připomeňme si, jen letmo, co všechno v Klánovicích začal měnit. V první řadě získal na MHMP nebývale velmi značné
prostředky pro etapovou zásadní rekonstrukci místních komunikací. Dokončení první etapy a rozpracování druhé se ještě
dožil. Byl iniciátorem, tělem i duší, projektů a stavebních prací dostavby a přístavby školních budov ZŠ č.p. 200 a MŠ č.p.
219 V Žáčku, projektové přípravy venkovního sportoviště a zejména celé výstavby sportovní haly, ke které se ještě vrátím. Za
provozu byla rekonstruována klánovická radnice, vybudována nová místní knihovna a dále, podle potřeby, všechny objekty
v okolí radnice. Prakticky nebyla jediná budova v majetku Klánovic, která by nedoznala úprav. Navíc inicioval projektovou
přípravu „Domova seniorů“ a získal pro něj jak územní rozhodnutí tak i stavební povolení. Za doby jeho práce na klánovické
radnici bylo vráceno lipovému stromořadí pojmenování „Lípy Hany Benešové“ a na budově školy, ulice V Soudním, odhalena
pamětní deska na mobilizaci Československé armády v době ohrožení republiky (r.1938).
Jako správný sportovec, šel za svou vizí vybudovat a uvést do společenského života v Klánovicích sportovní halu. Projekt
se Oldovi nepodařilo realizovat podle svých představ proto, že po povodňovém roce 2002 začaly v Praze chybět finance. Bylo
třeba hlavní město republiky asanovat co nejrychleji, aby Praha mohla zase naplno žít. Smutnou ironií běhu jeho života bylo,
že ještě stačil pro veřejnost halu otevřít, ale už jí nestačil vdechnout život, což by celé dílo završilo. Bohužel odešel záhy,
a klánovičtí občané se s ním mohli v jeho hale bohužel jen rozloučit a in memoriam ji pojmenovat: „Hala starosty Hanzala“.
Milý Oldo, rád na Tebe vzpomínám, ve všech rovinách našeho setkávání, je mi ctí, že jsem s Tebou mohl spolupracovat
i přít se. Vzpomínám, jak jinak, jen v dobrém a věřím, že v tom vzpomínání nejsem sám. Jako každý člověk měl i Olda
své „mouchy“, ty také dělají člověka skutečným člověkem, ale soudit ho podle nich může ten, kdo v sobě naplní parafrázi
Kristova výroku: Kdo jsi bez mouchy, hoď první kamenem.
Rád končím optimisticky – „Sportu ve Tvé Hale a životu ve „Tvých“ Klánovicích zdar!“
Jaroslav Losert, srpen 2016.
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NOVÉ ORDINAČNÍ HODINY
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Monika Rathauská
sestra: Eva Hlinovská
tel. 281 961 048
PO: 8:00

–

13:00

ÚT:

13:00 –

17:00

ST:

8:00

–

13:00

ČT:

13:00 –

17:00

PÁ: 8:00

–

10:00

Axmanova 131, Praha 9 - Klánovice

Nejvýhodnější podmínky při
prodeji nemovitostí.

100% služby
0% provize
dále
PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME
tržní analýzu

právní služby advokáta
úschovu kupní ceny u advokáta / notáře
průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
znalecký posudek pro daňové účely

+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz
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ÚKLIDOVÁ FIRMA
Mgr. Jaroslav Šafaøík
- Úklid RD, bytù, zahrad
- mytí oken, podlah
- montáž a servis klimatizací
- stroj. èištìní kobercù
- mokrou metodou
- sekání trávy, sbìr listí

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

info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz

6. KLÁNOVICKÝ

VELETRH KR OUŽK Ů
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

7. září 2016
u základní školy
Velký výběr kroužků a aktivit pro děti
i dospělé v Klánovicích a blízkém okolí.
Bohatý doprovodný program!

Zájemci o prezentaci svých aktivit ať nás
kontaktují na emailové adrese:

volesovi@volny.cz

Kompletní právní a realitní servis
Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu
Nezávazná konzultace
Doporučitelská provize až 10 000 Kč

Klára Tumpachová
Realitní makléřka RE/MAX Well
pro tuto oblast

775 069 068
klara.tumpachova@re-max.cz
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Viladům Jižní terasy, Starokolínská ul.,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

ProdEJ - Viladům Jižní terasy
Starokolínská ul., Praha 9 – Újezd
nad Lesy, 5 bytů
 4+kk/G, přízemí 99m2 + terasa
26m2, cena 4.490.000,-Kč,
 4+kk/G, 1. patro, 96m2 + terasa
18m2, cena 4.690.000,-Kč,
 4+kk/G, 1.patro, 96m2 + terasa
18 m2, cena 5.090.000,-Kč,
 3+kk/G, podkroví, 90m2 + terasa
23m2, cena 4.670.000,-Kč
 3+kk/G, podkroví, 91m2 + terasa

PRODEJ ZAHÁJEN

23m2, cena 4.950.000,-Kč.
PENB - rozhraní tříd B - A (velmi úsporná
až mimořádně úsporná budova).

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 a 2015 rEMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 rEMAX Čr

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 8.950.000,-Kč

ProdEJ - luxusní byt 4+kk/T, 113 m2,
terasy 82 m2, 2 parkovací stání, Rezidence
Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.
cena 6.200.000,-Kč

ProdEJ – ŘRD s disp. 4+kk /G/ 3T/
zimní zahrada s vířivkou, podlahová
plocha 140 m2, pozemek 222 m2,
Konopišťská ul., Šestajovice.

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a rd
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 17.500.000,-Kč

ProdEJ - luxusní RD 6+kk/2T/2G, užitná
plocha 330 m2, pozemek 1443 m2,
ul. V Oboře, Osnice, okr. Praha-západ

www.zdiradpekarek.cz
prod

áno

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

reze

rvac

e

ProdEJ – hezký stavební zasíťovaný
pozemek o výměře 740 m2,
Chudoměřická ul. Praha 9 – Klánovice
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ING. JARMILA DUBOVÁ
realitní makléř senior
+420 724 221 948
jarmila.dubova@4property.cz
www.4property.cz

PROPERTY a. s., Donská 275/9, 101 00 Praha 10
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PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání psů
v domácím prostředí), VÝCVIK (základní
pro všechna plemena, specializovaný
pro retrievery: OVVR, PZ, VZ...), KRMIVA
(Artemis, Marp, Happy dog, Platinum),
POTŘEBY (zejména pro lovecký vycvik),
VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 - Praha 9
Klánovice
Po - Pá:
So:
Ne:

9:00 - 18:00
9:00 - 15:00
9:00 - 15:00

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

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 - Praha 9
Klánovice

9:00 - 18:00
PoNOVÉ
- Pá:
KURZY ANGLIČTINY
So:
9:00
15:00
PRO DĚTI OD 1,5
DO 16-LET
Ne:
9:00 - 15:00
V HORNÍCH POČERNICÍCH.
Tel.
737
481 293
NYNÍ
TÝDNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ!
www.littleboat.cz
obchod@kvetinylucka.cz

.
www.kvetinylucka.cz

NOVÉ KURZY ANGLIČTINY
PRO DĚTI OD 1,5 DO 16 LET
V HORNÍCH POČERNICÍCH
NYNÍ TÝDNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!
www.littleboat.cz

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

OTEVŘENO
Pondělí-Pátek
15.00-19.00 hod.
Sobota
9.00-12.00 hod.

Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.
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PROGRAM září 2016

Výstava
KLÁNOVICKÉ DÉJÀ VU
Zveme Vás na druhou výstavu dalších pečlivě vybraných fotograﬁí
Dana Bárty, známého zpěváka, textaře a skladatele, jenž se zabývá
fotografováním vážek, za kterými cestuje do všech koutů světa.
STAR TREK: DO NEZNÁMA
2. 9. pátek, 19:00 - Kino
Pokračování kultovní ságy. USA/2016/sci-ﬁ, dobrodružný/122 min/
nevhodný do 12 let/s českými titulky
4. 9. neděle, 16:00 - Kino pro děti
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Pravěká banda je zpátky. Tentokrát se bude muset vypořádat
s útokem z vesmíru! USA/2016/animovaný, komedie/95
min/v českém znění
TOHLE JE NÁŠ SVĚT
5. 9. pondělí, 20:00 - Filmový klub
Vítěz diváků z festivalu z Karlových Varů pojednává o muži,
který hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává podle svých
dost neotřelých pravidel svých šest dětí. USA/2016/drama/119
min/s českými titulky
UČITELKA
7. 9. středa, 20:00 - Kino
Normální třída, obyčejní žáci, mimořádná učitelka. Nový celovečerní
ﬁlm Jana Hřebejka a Petra Jarchovského. SR,ČR/2016/ drama/102
min/ve slovenském znění
8. 9. čtvrtek, 19:30 - KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
JASON BOURNE
12. 9. pondělí, 20:00 - Kino
Agent bez minulosti je zpátky. USA/2016/akční, thriller/117 min/
nevhodný do 15 let/s českými titulky
13. 9. úterý,19:30 - Přednáška
Další z cyklu přednášek V. Červa

VLASTA ČERV

19. 9. pondělí, 18:00 a 20:30 - Show
NA STOJÁKA - LIVE
Nenechte si ujít další jedinečnou příležitost se pořádně pobavit na
Stand Up Comedy Show NA STOJÁKA.
Velkou dávku čerstvého humoru Vám zajistí: Arnošt Frauenberg, Jana
Tučková a Karel Hynek
20. 9. úterý, 19:00 - Beseda
KLÁNOVICKÉ DĚTI V GÖTEBORGU
V loňském roce díky Nadačnímu fondu Harmonie vznikl v Klánovicích
dětský smyčcový orchestr. Vrcholem loňské sezony byla jejich účast
na mezinárodním setkání Side by Side ve švédském Göteborgu.
A právě o zážitcích nejen ze Švédska, ale i z ostatních kulturních akcí
se s Vámi Nadační fond Harmonie a děti z orchestru podělí.
21. 9. středa, 20:00 - Kino
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Jedno dítě a dva otcové, to je typická Bridget Jones. GB, Fr/2016/
komedie, romantický/s českými titulky
25. 9. neděle, 16:00 a 26. 9. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti
GLORIE Z INDIE
Malá dívka vypráví o Indii a také o tom, jaké byly její první měsíce
poté, co se přistěhovala s rodiči do Čech. Jde o napínavý
a poučný příběh plný barev a tance, kde malí i velcí diváci
zakouší všemi smysly.
26. 9. pondělí, 20:00 - Kino
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé
představí i na plátnech kin
v celovečerním ﬁlmu. ČR/2016/dokumentární/89 min/
nevhodný do 12 let
27. 9. úterý, 19:30 a 20:30 - Kurzy
SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně
pokročilí a pokročilí.
KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2017
MODERNÍ YOYOVÁNÍ - 1. hodina, středa 21. 9.
BĚH A CHŮZE S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

TEORIE TYGRA
14. 9. středa 20:00 - Kino
Road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny
i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem.
ČR/2016/road movie, komedie, drama/101 min/v českém znění
18. 9. neděle, 16:00 – Kino pro děti
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Copak asi dělají vaši mazlíčci, když nejste právě doma? Dozvíte se
v tomto novém animovaném ﬁlmu. USA/2016/animovaný, komedie,
rodinný/90 min/ v českém znění

Říjen 2016
6. 10. pondělí, 19:30 - Hudebně-zábavný pořad
KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Z programu: král anekdot - Napříč Rukavičkárnou (přednáška
cestovatele) - živý xylofon - slovo esoterika - Plachý šifonér (baletní
vložka) - hokynářské okénko - Vražda žínkou (divadlo) ﬁlmové překvapení.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních
představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů
Změna programu je vyhrazena

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

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

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den v otvíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281
960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 9: 2. 9. 2016. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Marie
Mikušová, Robert Zoulík, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Foto na titulní straně - LuP. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce:
Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk: Grafotechna plus, s. r. o. Registrační číslo
MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 20. 9. 2016. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Drábské světničky,
zenový klášter v Českém ráji.

Frank Gotthardt
Tento věčně usměvavý muž udělal
pár let po své čtyřicítce něco, o čem
většina z nás tajně sní, ale odvahu
a většinou i možnost to udělat
jsme nenašli. Nechat plavat svůj
dosavadní byznys a začít se věnovat
něčemu, co vás opravdu baví. A taky
si přitom najít daleko více času
na rodinu a děti.
Frank, který pracoval mnoho
let ve vysokých manažerských
a poradenských pozicích po celém
světě, něco takového před pár lety
udělal. Začal pořádat kuchařské
kurzy a obchodovat s vínem.
A postavil dům v Klánovicích a začal
tu žít. „Viděl jsem za ta léta mnoho
krásných míst, někdy krásnějších,
než tady, třeba města na břehu
moří, ale Prahu a lidi tady jsem
si zamiloval,“ říká Frank, který
mluví stejně dobře anglicky, jako
svojí rodnou němčinou. Klánovice
si s manželkou Veronikou vybrali
jako místo ideální pro rodinu
s malými dětmi. Frankovi také
trochu připomínají jeho rodiště,
sedmitisícové městečko Horstmar
nedaleko Münsteru na severozápadě
Německa. „Líbilo se mi, že podobně
jako u nás v Horstmaru i tady nejezdí
do Klánovic jen přespat, ale opravdu
tu žijí. Že tu funguje KC Nová
Beseda, že jsou tu trhy a různé další
akce,“ říká Frank.
Ze svého nového byznysu, jak
říká, „nechce zbohatnout“. „Vozíme
do Česka kvalitní vína od malých
vinařů a prodáváme je za férové ceny.
To je něco, co podle mě v Česku
scházelo. Kvalitní vína se tu hrozně
předražovala,“ vysvětluje. Současně
pořádá pod značkou „What we like“
předváděcí kurzy vaření, nejen
v Klánovicích, ale i na jiných místech
po Praze a okolí. „Nedávno jsme
měli akci na zámku ve Škvorci, to
bylo báječné,“ pochvaluje si. Frank
s Veronikou se chtějí co nejvíc zapojit
do dění v Klánovicích, a i proto tu
třeba pořádají kurzy vaření pro děti.
„Žijeme tu a chceme být součástí
zdejší komunity,“ dodává Frank.
Luboš Palata

Kdyby se zenoví mniši chtěli usídlit
v Čechách, určitě by si jako svůj klášter
zvolili Drábské světničky. Jedná se
o desítky místností vytesaných vysoko
v pískovcových skalách, z jejichž
vrcholků je impozantní výhled do
krajiny. Celý komplex býval propojený
schodišti a lávkami, které se částečně
dochovaly dodnes. Drábské světničky
jsou pozůstatkem husitského hradu,
kde k povinnostem vojenské posádky
patřilo leccos, ale jistě ne kontemplativní
meditace. Romantika při rozjímání na
plošinách pískovcových bloků je tedy až
pozdějšího data a my se jí rádi necháme
pohltit na našem výletě. Ten zahájíme na
zřícenině hradu Valečov s dominantním
palácem posazeným na skále, v jejíchž
útrobách jsou vydlabány spodní místnosti
hradu. Trpíte-li klaustrofobií, nevcházejte
a raději si prohlédněte nedaleko odsud
do povrchu skal vytesané příbytky místní
chudiny. Červená značka prochází
Příhrazskými skalami až k Drábským
světničkám a povede nás i dále ke
Studenému průchodu, skále, která se jako
v pohádce rozestoupila a my proto co
nejrychleji projdeme 125 metrů dlouhou

a 15 metrů vysokou průrvou, dokud se
opět neuzavře. Od restaurace Na krásné
vyhlídce se můžeme vrátit okolo vrchu
Mužský zpět nebo pokračovat po červené
trase, která vede po hraně skal a poté
prudce klesá dolů do Příhraz. Odsud
po žluté značce vystoupáme nahoru
jednou z nejkrásnějších místních cest,
kterou tvoří vysoké kamenné schody
vedoucí do nitra pískovcových útvarů. Při
druhém křížení s modrou značkou se na
ni napojíme a dojdeme zpět na začátek
výletu. Trasa měří 14 km a z Klánovic
dojedete autem na parkoviště pod
Valečovem za půl hodiny.
Robert Zoulík
Foto KZ – Robert Zoulík

Kam na jídlo

Oáza v lese
Jeli jsme na kolech po červené od
klánovického nádraží směrem k Úvalům.
Když jsme míjeli Štamberk, zaujala nás
cedule s názvem OÁZA s upozorněním,
že se v Oáze můžeme občerstvit. Hned
u vchodu do zahradního posezení je
uvedena otevírací doba „Od úsvitu do
soumraku“. Pokud by nebyl pan hostinský
ve stánku, je nad plotem umístěn zvon,
takže obsluha bude vždy k dispozici.
Posadili jsme se a objednali si hanušovické
pivo z pivovaru Holba v Hanušovicích
nedaleko Jeseníku. Je možné si pochutnat
na desítce i na jedenáctce.
V nabídce jídel jsou na grilu upravená
panenka, vepřová krkovice, bulharské
čevabčiči a karbanátky, kuřecí steak
a jako moučník palačinky a marmeládou
a šlehačkou. My jsme si dali grilovanou
panenku a čevabčiči. Čevabčiči je opravdu
vynikající, připravené v Bulharsku jako

polotovar ze směsi telecího a hovězího.
Samotné prostředí je ryze venkovské
a přátelské. Jako bych přišla ke strejdovi,
u kterého si sednu na dvorku na lavice ze
špalků, kde kolem pobíhají psi s kočkou.
Majitel Krasimir Marinov, který žije
v domku u trati, kdysi obydleného
hradlařem, který obsluhoval závory
na železnici na cestě z Jiren do Úval, je
velice příjemný, rád si popovídá a sdělí
potřebné. Při loučení jsme byli pozváni
na koncerty či karaoke, které se konají
v Oáze každý pátek.
Marie Mikušová
Oáza
Štamberk 90,
19014 Praha 9 – Klánovice,
608 822 898

★ ★ ★ ★ ★

