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Slovo starosty
Vážení občané Klánovic,
před koncem minulého roku jsem se stal starostou
a dnes mám první možnost Vás pozdravit. Počátek roku
a první letošní číslo Zpravodaje bych rád využil k tomu,
abych Vás seznámil s našimi cíli.
Výsledky voleb a politická dohoda Spolu pro Klánovice,
Čas na změnu a ODS umožnila vznik koaličního
uskupení, které si klade za cíl spolehlivé fungování naší
městské části, důraz na prospěšné aktivity v sociální
oblasti a ve školství, otevření úřadu občanům a celkově
zlepšení komunikace ve všech oblastech.
Chceme se především dívat do budoucna z pohledu
zlepšení života každého občana, podnikatele, příjemce
sociální služby, seniora atd.
Všichni ve vedení naší městské části, jak volení
zástupci, tak pracovníci úřadu městské části, stojíme
na prahu nového období. Je nutné mnoho věcí změnit.
Konkrétní záměry a plány vám budeme představovat
postupně a podrobněji.
Chceme svou práci pro Klánovice učinit transparentní
a o jejích výsledcích diskutovat, ale především hodláme
komunikovat s Vámi a věci řešit ku prospěchu Klánovic.
Přeji nám všem, aby se nám v konstruktivní a lidské
shodě podařilo dosáhnout základního cíle – zlepšení
života v naší městské části.
Petr Soukup

Ve dnech 15. a 16. října loňského roku proběhly
volby do zastupitelstev obcí. V Klánovicích se volili
členové zastupitelstva hlavního města Prahy a členové zastupitelstva městské části Klánovice. Výsledky těchto voleb doposud nebyly zveřejněny
na stránkách KZ, nyní Vám předkládáme jen souhrnné
výsledky:

Komparace volby v Klánovicích a do zastupitelstva Hl.m.Prahy

Název strany
v Klánovicích
ODS
Spolu PRO
Klánovice
Čas na změnu
TOP09
HLAS
KLÁNOVIC
Občané
Klánovic - OK
KDU-ČSL

Celkem
zastupitelů

20,86%
18,31%
16,20%

3
3
3

13,36%

2

8,66%
1,39%

1
0

Počet
zastu%
%
pitelů
v Kláno- v celé
v
vicích
Praze
Praze
22,39% 23,10% 20

SZ-SNK ED 11,14% 5,90%
TOP09
37,37% 30,26%
ČSSD

0
26

12,22% 17,85%

14

KDU-ČSL
1,06%
1,89%
KSČM
2,90% 6,82%
Ostatní strany 12,92% 14,18%

0
3
0

15

Zpracoval: Giuseppe Maiello, PhD.
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Volby v minulém roce pro Klánovice znamenaly:
- 15 členné zastupitelstvo (v minulém volebním období
bylo pouze 9 členné), a to bez navýšení výdajů. Jediným
uvolněným členem zastupitelstva se stal starosta městské části, ostatní členové jsou neuvolnění – tzn., že svoji
funkci vykonávají souběžně se zaměstnáním. Zastupitelé
si své odměny snížili na 50 % zákonné částky. Místostarostky pobírají pouze 25 % zákonné částky.
Přehled odměn zastupitelů, kdy v prosinci 2006 mělo
zastupitelstvo 9 členů a v prosinci 2010 má zastupitelstvo
15 členů:
v prosinci 2006
157 125,00 Kč

v prosinci 2010
146 780,00 Kč

- Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva dne 23. 11.
na základě výsledků voleb zvolena Rada MČ.
Rada je výkonným orgánem, tvoří ji starosta, místostarostové a radní. Radě přísluší zabezpečovat hospodaření, jmenovat komise jako své poradní orgány, rozhodovat o uzavírání nájemních smluv. Radě přísluší rovněž
rozhodovat o dalších záležitostech, které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu a zastupitelstvo si je nevyhradí. Mezi
důležité pravomoci rady patří dohled a zadávání tzv. veřejných zakázek, tedy zakázek financovaných z rozpočtu
městské části. Rada je oprávněna své kompetence z části
a nebo zcela svěřit do působnosti jednotlivých členů.
Martina Petráčková, Petr Soukup

Představení rady

Ing. Petr Soukup

Volby v Klánovicích

Počet
Název
zastu- partnerské
pitelů
strany
v Klánov celé
%
vicích
Praze
21,22%
3
ODS
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Starosta
Člen ODS
Předseda komise sociální, zdravotní a bytové
Předseda komise na podporu investic
V rozdělených kompetencích
Rady mám na starosti oblast
správy majetku, vedení kroniky
naší městské části, oblast sociální a zdravotní a oblast smluvních vztahů. Mimo tyto kompetence mně přísluší další zákonné
povinnosti vyplývající ze zákona
o hl. m. Praze a dalších zákonů.
Úřední hodiny pro styk s veřejností mám stanoveny na středu
od 16 hodin. Mimo tyto hodiny si
lze termín sjednat na tel. č. 603 425 258, popř. e-mailové
adrese: starosta@praha-klanovice.cz.
Jsem hrdý Klánovičák a mou snahou je aktivně spoluvytvářet lepší Klánovice. Mým stěžejním cílem v mém působení na úřadě je zefektivnění práce úřadu a účelná
správa majetku. Mezi mé další priority patří dohlédnout
na spolupráci s investory při rekonstrukci železniční zastávky Praha – Klánovice a zasadit se o vybudování důstojného vstupu do Klánovic.
Hlavním úkolem tohoto volebního období je provést
analýzu potřeb klánovických občanů a v rámci komunitního plánování sociálních služeb odhadnout budoucí potřeby sociálních služeb v Klánovicích. V nejbližších dnech
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nás čeká mnoho práce. Snažím se zajistit více peněz
pro aktivity seniorů, mateřského centra, hasičů, sportovních
klubů a dalších spolků. Cením si poskytnutých darů a uvítám další pomoc klánovických občanů a firem při spolufinancování veřejně prospěšných služeb a aktivit.
Mým mottem pro účelné fungování úřadu je otevřenost
a transparentnost. Jsem rád, že od Vás dostávám náměty
na zlepšení práce úřadu, na vylepšení stavu zeleně
a na zlepšení společenského klimatu v Klánovicích. Jsem
rád, že klánovičtí se v tomto období připojili k pozitivním
řešením našich společných problémů.
Petr Soukup

Ing. Jana Martinová
I. místostarostka
Kandidátka Spolu PRO Klánovice
Předsedkyně Komise školská
Předsedkyně Komise pro kulturu, sport a volný čas
V rámci rozdělení kompetencí
Rady jsem dostala odpovědnost
za školství, kulturu, sport a volnočasové aktivity.
Mám tři děti ve školním věku,
byla jsem předsedkyní Spolku
přátel klánovické školky a předsedkyní školské komise. Považuji
tuto oblast za dlouhodobě podfinancovanou. Budu se snažit nastavit ideální podmínky pro
předškolní a školní vzdělávání v naší obci tak, aby odpovídalo nejmodernějším trendům. V lednu jsme podali žádost
o dotaci na dětské hřiště na Hornopočernicku. Plánujeme
dovybavit dětské hřiště před školou a vybudovat také hřiště
pro teenagery.
Od dětství v Klánovicích aktivně sportuji. Znám podmínky místního sportu a postupně se setkávám se zástupci
sportovních klubů. Vynasnažím se jim zajistit maximální
podporu. Ve spolupráci se ZŠ jsem získala finanční prostředky na první část projektu „Bezpečně do škol“ – projekt cyklotras a úschovnu kol. Nyní žádáme o peníze
na stavbu naplánovaných cyklotras. Jednáme také o prostředcích na stavbu dětského dopravního hřiště.
Jako těžiště kulturního dění v Klánovicích vnímám činnost KC Beseda, Místní knihovny, Mateřského centra,
spolků při mateřské a základní škole, aktivity Svazu invalidů. Budu prosazovat adekvátní finanční podporu jejich
působení. Ráda bych přispěla k posílení společenského
života Klánovic také založením nových tradic.
Máte-li jakékoli náměty v oblastech mých kompetencí,
máte-li chuť spolupracovat, ráda vám věnuji čas.
Jana Martinová

Mgr. Zorka Starčevičová
II. místostarostka
Členka Strany zelených
Předsedkyně komise životního prostředí
Klánovice leží uprostřed největšího lesního komplexu
na území hlavního města Prahy a les a zeleň reprezentují
největší duchovní a materiální bohatství naší městské části.
Toto bohatství je třeba chránit, a to v souladu s vůlí občanů
vyjádřené mimo jiné i v referendu konaném 7. 11. 2009.
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Chránit zelený a klidný charakter Klánovic není jednoduchý úkol. Investor golfového
hřiště totiž žádal Ministerstvo
životního prostředí o uznání
EIA, tj. Vyhodnocení vlivů na
životní prostředí, z roku 1995.
Pokud by ministerstvo uznalo
platnost této staré EIA, otevře
se znovu cesta k vybudování golfového areálu na místě
východní části Klánovického lesa. Naše Městská část
sice nemá možnost ovlivnit takovéto rozhodnutí, nicméně
podle zákona musí vyvíjet veškeré úsilí, aby byla respektována vůle občanů.
Mým cílem je dohlížet na to, aby MČ plnila své funkce
jako obránce výsledku referenda, a sama vyvíjím další aktivity v tomto směru. Jedná se o úkol jak politický, tak
i právní, a koordinace politické reprezentace a právních
služeb je mým hlavním posláním.
Jako předsedkyně místní komise životního prostředí si
přeji, aby byl zachován stávající charakter obce, a vynasnažím se koncipovat práci komise jako určitou protiváhu vůle některých subjektů kácet ve jménu „rozvoje obce“. Je třeba si
uvědomit, že ne ráz Klánovic, ne stromy se musí podřizovat
projektům, naopak projekty je třeba co nejvíce přizpůsobovat stávajícímu rázu Klánovic.
Po chaotické situaci, která nastala po zvolení Jaroslava Loserta starostou, kdy se neřešily zásadní problémy naší městské části, si nové zastupitelstvo zvolilo
pracovitou a akceschopnou Radu. Jsem ráda, že díky
vám, klánovickým voličům, mohu být její součástí a být
vaší blízkou osobou, a to nejen v otázce životního prostředí. Oceňuji zároveň úsilí svých kolegů o věcnou spolupráci, včetně jejich spolupráce i v otázkách lesa.
Zorka Starčevičová

Ing. Martina Petráčková
Radní pro komunikaci a vnější vztahy
Členka ODS
Předsedkyně komise pro komunikaci a otevřený úřad
Za jeden z nejdůležitějších úkolů
volených zástupců považuji informovanost občanů a komunikaci
s nimi. V rámci nového uspořádání
radnice jsem dostala možnost se
na těchto úkolech podílet.
Mým cílem v Radě MČ je, aby
všichni občané žijící v naší městské části věděli, jakým způsobem
se mohou podílet na vedení obce,
a byli informováni o aktuálních tématech. Všichni také
mají mít možnost rychle vyhledat informace týkající se
naší MČ, které je zajímají. Vyšším cílem je, aby občané
byli motivováni se o dění v naší městské části zajímat
a aktivně se jej účastnit.
Jedním z prvních kroků je postupné zkvalitňování webových stránek městské části a Klánovického zpravodaje, tak aby obě tato média sloužila především jako
zdroj informací pro občany naší MČ. Nově upravené webové stránky byly spuštěny začátkem ledna a informace
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k nim najdete dále v tomto čísle Klánovického zpravodaje.
Je připraven nový status Klánovického zpravodaje,
který by měl sloužit jako informační nestranné periodikum.
Pro názory a polemiky občanů je určen především KZ +
umístěný na webových stránkách naší MČ.
K důležitým otázkám dalšího směřování naší obce
chceme pořádat veřejné diskuse s občany.
V otázce otevřenosti úřadu bude prvním krokem vytvoření služby mobilního úřadu, při které budou úředníci
vyjíždět za staršími a handicapovanými občany a vyřizovat jejich úřední záležitosti přímo u nich doma.
Zda se cíle, uvedené v úvodu, daří plnit, mohou posoudit jen občané naší městské části. Budu tedy ráda
za jakékoliv vaše připomínky, názory i náměty.
Závěrem si dovolím popřát všem občanům naší městské části do roku 2011 hlavně zdraví a štěstí, neboť vše
ostatní, včetně toho jak bude vypadat místo, ve kterém žijeme, můžeme ovlivnit my sami.
Martina Petráčková

Ing. Ondřej Voleš, Ph.D.
Radní pro oblast územního rozvoje, dopravy
a bezpečnosti
Kandidát Spolu PRO Klánovice
Předseda Komise pro výstavbu
Předseda Komise dopravní a bezpečnostní
V Klánovicích žiji 11 let, jsem
ženatý, mám tři dcery. Hlavní důvod, proč jsem se rozhodl zapojit
se do veřejného dění v Klánovicích, byl ten, že v porovnání
s okolními obcemi a městskými
částmi se v Klánovicích, ve kterých je dle mého názoru obrovský
lidský potenciál, nedělo téměř nic.
Proto jsme s přáteli, většinou rodiči spolužáků našich
dětí, založili kandidátku Spolu PRO Klánovice, a budeme se v maximální míře snažit o rozhýbání naší městské části.
Za jednu z hlavních priorit považuji funkční, otevřený
a vlídný úřad, který zde bude jako služba občanům.
Již v současné době se snažím nastartovat procesy
v oblastech, které spadají do mé kompetence, tedy
územní rozvoj, doprava a bezpečnost. Pravidelně docházím na odbor výstavby, snažím se určit priority a rozdělit, z minulosti pokroucené kompetence správně mezi
úředníky, radní, starostu a poradní komise.
Z aktuálních problémů řešíme revizi projektů rekonstrukcí místních komunikací, dostavbu MŠ, ZŠ, projekt
Kouzelná zahrada, plánovanou výstavbu na Hornopočernicku a mnoho dalších.
Proběhlo jednání s velitelem místních městských policistů. Jednáme se SŽDC o stavu Klánovického nádraží.
Mimo svoji přidělenou agendu spolupracuji s paní místostarostkou Martinovou zodpovědnou za školství
na správném nastavení, fungování a vztahu mezi ÚMČ,
ředitelem ZŠ a ředitelkou MŠ, tak aby se i každodenní problémy chodu školských zařízení řešily odpovědně a včas.
Aktivně se zapojuji do jednání týkajících se ochrany Klánovického lesa.
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V blízké budoucnosti, až se podaří projít podobnými
„drobnostmi“, bych se rád zasadil o koncepčnost v oblasti
územního rozvoje prostřednictvím regulativů výstavby,
které nám dají do rukou nástroj pro udržení charakteru
Klánovic. Další mojí prioritou je kontrola etapizace výstavby komunikací v blízkém i širším okolí Klánovic tak,
aby došlo k co nejmenší dopravní zátěži naší městské
části.
Osobně uvítám co nejširší zapojení občanů Klánovic
do veřejné činnosti, velmi se těším na Vaše připomínky
a podněty.
Ondřej Voleš

Aktuálně

Beseda
Restaurace Beseda je momentálně uzavřena z důvodu
ukončení pronájmu ze strany pronajímatele objektu. Opakovaně vypsaný záměr přinesl cca 20 zájemců. Většina
zájemců chce navázat na tradici založenou paní Zvelebilovou a znovuobnovit dobrou úroveň restaurace. Nabídky
jsou v současné době posuzovány.

Bankomat
V současné době probíhá intenzivní vyjednávání s peněžními ústavy o správě účtů našeho MÚ. Součástí tohoto
vyjednávání je také požadavek na umístění bankomatu
v Klánovicích.

Dětské hřiště
Klánovice jsou jednou z mála městských částí, která
nemá na svém území odpovídající dětské hřiště. Stejně
jako většina rodičů malých dětí vnímáme tento nedostatek. V měsíci lednu byla za naši MČ podána žádost
na grant z Nadace ČEZ na vybudování dětského hřiště.

Herna
Většina občanů již zaregistrovala existenci non-stop
herny ve Slavětínské ulici, která byla otevřena v loňském
roce. V současné době důkladně prověřujeme, zda provozovatel splňuje všechny předepsané právní normy.

Švestkova vila
Tzv. Švestkova vila byla prodána a byla provedena změna
vlastnictví v katastru nemovitostí. Nový vlastník má v plánu
Švestkovu vilu zrenovovat a vrátit jí prvorepublikovou noblesu.

Údržba silnic
Zimní období nás potrápilo. Děkuji všem občanům,
kteří přispívali k průchodnosti a průjezdnosti Klánovic.
V případě návratu zimy můžete své požadavky a připomínky na zimní údržbu směřovat na tel. číslo: 604 200 778.

Opravy a rekonstrukce silnic
Prověřujeme rozpracovanost jednotlivých projektů
a projektové činnosti k rekonstrukci jednotlivých silnic
a jednotlivých etap výstavby komunikací v Klánovicích.
V součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy chceme v nejbližší době navrhnout plán údržby, rekonstrukce a výstavby klánovických komunikací.
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Nový web
Na začátku tohoto roku byly spuštěny nové webové stránky
naší MČ na adrese www. praha-klanovice.cz. Stránky mají
sloužit jako informační portál prioritně občanům naší MČ.
Uvítáme tedy jakékoliv vaše připomínky, náměty či
dotazy, ať již k uspořádání stránek, obsahu či designu.
Své postřehy prosím zasílejte prostřednictvím e-mailu
na adresu petrackova@praha-klanovice.cz. Pokud dáváte přednost diskusi s ostatními, na webových stránkách byla ve složce diskuse zřízena podsložka webové
stránky, kde můžete své názory veřejně prezentovat.
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kuse s Městskou policií o současné bezpečnostní situaci,
stav železniční zastávky Praha-Klánovice, plánovaná uzavírka Újezda n/L., status Klánovického zpravodaje, určení
kompetencí pro jednotlivé členy rady, stanovisko k postupu Mag. hl. m. Prahy ve věci tzv. lesních pozemků.
Více informací o obsahu a průběhu jednání zastupitelstva naleznete na www.praha-klanovice.cz.
Na dalším plánovaných jednáních rady se budeme
zabývat rozpočtem MČ, školstvím, sportem, životním
prostředím, stavební a dopravní problematikou.
Petr Soukup

Informace z úřadu

Lesní pozemky
Ke konci roku 2010 došlo na základě žádosti Magistrátu hl. m. Prahy ke změně zápisu v katastru nemovitostí stran svěření lesních pozemků o celkové výměře cca 66 ha. Rada MČ nesouhlasí se změnou
zápisu v katastru nemovitostí a podala stížnost na postup katastrálního úřadu a rovněž učinila další právní
kroky k tomu, aby katastrální úřad zahájil v této věci
správní řízení, ve kterém by měl opětovně přezkoumat postup, ve kterém vyhověl žádosti Magistrátu hl. m.
Prahy a provedl změnu zápisu – opravu chyby.
Martina Petráčková, Petr Soukup

Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo zasedalo dne 15. 12. 2010 a na svém
jednání dovolilo tajemníky kontrolního a finančního výboru. Zastupitelstvo rovněž provedlo úpravu rozpočtu,
kdy na základě přijaté dotace zvýšilo svůj rozpočet
na celkovou částku 30 353 200 Kč. Zastupitelstvo přijalo
zásady rozpočtového provizoria na rok 2011 tak, že
měsíční výdaje mohou být čerpány do výše 1 423 tis. Kč.
Zastupitelstvo udělilo rozpočtové oprávnění radě MČ
do výše 500 tis. Kč. Zastupitelstvo vyhlásilo granty pro
rok 2011 pro subjekty působící v oblasti sportu, kultury
a využití volného času. Zastupitelstvo rozhodlo o podnětu občana o umístění reklamních laviček a pověřilo
radu MČ k výpovědi smlouvy. Zastupitelstvo se vyjádřilo
k plánované výstavbě obytného souboru Kouzelná zahrada a pověřilo Radu dalším jednáním o zmenšení kapacity a objemu plánovaného obytného souboru. Členové Rady MČ zodpověděli dotazy občanů a informovali
občany o aktuálně řešených problémech městské části.
Více informací o obsahu a průběhu jednání zastupitelstva naleznete na www.praha-klanovice.cz.
Další jednání zastupitelstva by se mělo uskutečnit
v první polovině měsíce března.
Petr Soukup

Zprávy z rady
Rada zasedala v uplynulém období celkem šestkrát,
a to dne 19. 1. 2001, 5. 1. 2011 a v roce 2010 dne
22. 12., 15. 12.,14. 12. a 7. 12. Mezi stěžejní body programu jednání Rady bylo určení priorit pro čerpání
grantů pro MČ v roce 2011, příprava a ověření stavu
dokumentace pro rekonstrukci komunikací v Klánovicích, příprava rozpočtu, pronájem majetku MČ, dis-
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Úřad městské části je rozdělen na tři odbory, odbor
správní, odbor výstavby a odbor ekonomický.
Vedoucí odboru správního je tajemník úřadu ing. Stanislav Dušek, tajemník@praha-klanovice.cz. Odbor správní
v sobě zahrnuje životní prostředí, evidenci obyvatel a evidenci psů, majetku, podatelnu, ověřování podpisů, služby
Czechpointu a správu nebytových prostor.
Vedoucí odboru výstavby je Petr Beneš, benes@prahaklanovice.cz. Stavební odbor zodpovídá za údržbu a čistotu v obci. Tento odbor rovněž zodpovídá za zimní údržbu
komunikací. V případě poruchy sjízdnosti komunikací můžete nesjízdnost ohlásit na tel. č. 604 200 778, popř. i na
tel. 603 425 258.
Odbor ekonomický vede ing. Anna Hermanová, hermanova@praha-klanovice.cz. Paní ing. Hermanová je
zároveň i zástupcem tajemníka úřadu MČ a do jejího referátu především patří účetní evidence.
Úřad má stanovené úřední hodiny na pondělí a středu,
a to od 8–12 a od 12–18 hodin. Mimo stanovené úřední
hodiny a v případě, že budete potřebovat ověření více listin, čí více podpisů, neváhejte, prosím, kontaktovat úřad
na tel. 281 960 216, popř. 281 962 264.
Úřední hodiny si stanovili i starosta a místostarostky na
každé středeční odpoledne. Neváhejte nás kontaktovat.
I mimo takto stanovené hodiny se s Vámi rádi sejdeme.
Petr Soukup

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
TERMÍNY PŘISTAVENÍ:
dne 24. 1. 11 od 9:00 do 11:30 hod.
dne 21. 2. 11 od 12:30 do 15:00 hod.
dne 13. 3. 11 od 9:00 do 11:30 hod.
dne
9. 4. 11 od 12:30 do 15:00 hod.
dne 12. 5. 11 od 11:00 do 13:30 hod.
dne
8. 6. 11 od 14:30 do 17:00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter označeném logem Pražské
plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti za úřadem MČ na parkovišti u Haly starosty Hanzala.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu;
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací
adresy, jména atd.);
- další služby.
Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 a 267 175 202.
-
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Poplatky za psy
Upozorňujeme, že poplatky za psy se platí
do 31. března 2011.
Poplatky můžete zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně Úřadu MČ;
b) na účet č. 2000707339/0800, variabilní symbol 1341
a číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno majitele psa a ulici.
Výše poplatků zůstává nezměněna, tj.
• za psa chovaného v bytovém domě 1.500,- Kč,
• za druhého psa chovaného v bytovém domě 2.250,- Kč
(výše uvedené poplatky je možné platit ve dvou splátkách – 31. 3. a 31. 8.),
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• za psa chovaného v rodinném domě 300,- Kč,
• za druhého psa chovaného v rodinném domě 600,- Kč,
• za psa, jehož majitel pobírá starobní, invalidní, sirotčí,
vdovský nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným
příjmem 200,- Kč (platí též pro majitele v bytovém domě).
Alena Janoušková

Těžební činnost pro rok 2011
Uveřejňujeme plán zamýšlených mýtních těžeb v revíru
Újezd nad Lesy v roce 2011, který nám poskytl revírník
Josef Sedláček.
Bližší informace o těžební činnosti jsou k dispozici
na úřadě.
Alena Janoušková
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Víte, že ...

Práva občanů MČ
Vážení občané, v tomto článku vám přinášíme informace o tom, jaká jsou vaše práva zapojit se do rozhodování v městské části.
Občan městské části, který dosáhl věku 18 let a má
na území MČ trvalé bydliště nebo zde vlastní nemovitost, má právo
1. požadovat projednání určité záležitosti v oblasti
samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem MČ [§ 8 písm. c) zákona o hlavním městě
Praze]. V takovém případě má Rada, popřípadě zastupitelstvo (podle toho, zda daná záležitost spadá
do pravomoci Rady, nebo zastupitelstva), povinnost
se na svém zasedání o žádosti občana usnést, tzn. se
rozhodnout, zda požadovanou záležitost zařadí na
program svého zasedání a (věcně) projedná, či nikoli.
V případě, že je žádost o projednání určité záležitosti podepsána nejméně 0,5 % občanů MČ, musí
být záležitost projednána na zasedání rady nebo
zastupitelstva nejpozději do 60 dnů. V takovém případě, tedy když žádost podá kvalifikovaný počet občanů MČ, stanoví zákon Radě i zastupitelstvu povinnost záležitost (věcně) projednat a rozhodnout o ní,
a to navíc v zákonem přesně stanovené lhůtě.
Žádost o projednání určité záležitosti Radou nebo zastupitelstvem je možné adresovat Radě MČ, zastupitelstvu MČ, popřípadě úřadu MČ anebo i některému
z radních či zastupitelů. Kontakty na ně jsou uvedeny
na webových stránkách MČ;
2. předkládat orgánům MČ (tzn. nejen zastupitelstvu
a Radě, ale i úřadu MČ, starostovi nebo místostarostovi
MČ) návrhy, připomínky a podněty [§ 8 písm. f zákona
o hlavním městě Praze]. Příslušný orgán MČ, do jehož
pravomoci vyřízení daného návrhu, podnětu nebo připomínky spadá, má povinnost jej vyřídit bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů. Kolegiální orgány MČ, tj. Rada
a zastupitelstvo MČ, splní svoji zákonnou povinnost „vyřídit“ návrh, připomínku nebo podnět tím, že se o něm
usnesou na svém zasedání, a tedy rozhodnou, zda jej zařadí na program svého zasedání a věcně ho projednají
a rozhodnou o něm, či nikoli (o tom viz výše v bodě 1);
3. vyjadřovat na zasedání zastupitelstva MČ v souladu s jednacím řádem svá stanoviska [§ 8 písm. d)
zákona o hlavním městě Praze]. O připravovaném zasedání zastupitelstva MČ jsou občané informováni na
úřední desce, která je souběžně zveřejněna na webových stránkách MČ. Program zasedání je zveřejněn
7 dní předem stejným způsobem, tzn. na fyzické
úřední desce a souběžně na webových stránkách MČ.
Během jednání zastupitelstva, při projednávání jednotlivých bodů dá předsedající schůze možnost občanům vyjádřit k projednávané problematice své stanovisko. Vystoupení každého z občanů je však
v souladu s jednacím řádem časově omezeno a musí
se věcně týkat projednávaného bodu programu.
Na konci každého zasedání zastupitelstva je obvykle
zařazen bod „diskuse občanů“. V rámci tohoto bodu se
mohou občané MČ vyjadřovat k jakýmkoliv tématům;
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4. nahlížet do rozpočtu a do závěrečného účtu MČ
za uplynulý kalendářní rok. Nahlížet do usnesení
a z jednání zastupitelstva MČ, do usnesení Rady
MČ, výborů zastupitelstva MČ a komisí Rady MČ
a pořizovat si z nich výpisy [§ 8 písm. e) zákona
o hlavním městě Praze]. Tyto materiály jsou zveřejňovány na webových stránkách, jsou také k nahlédnutí
na úřadu MČ. Zákon nezaručuje občanům MČ nahlížet do zápisů z jednání Rady MČ, přesto jsou i tyto zápisy zveřejněny na webových stránkách naší MČ;
5. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části
a k závěrečnému účtu MČ za uplynulý kalendářní
rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo
ústně na zasedání zastupitelstva [§ 8 písm. g) zákona
o hlavním městě Praze].
Tyto dokumenty budou zveřejněny na fyzické úřední
desce a souběžně na webových stránkách MČ. Jsou
také k nahlédnutí na úřadu MČ.
Návrh rozpočtu letošního roku bude projednávat zastupitelstvo začátkem března letošního roku, 15 dní
před jeho projednáním bude návrh zveřejněn.
Martina Petráčková
za laskavé spolupráce JUDr. Petra Svobody, Ph.D.
Pozn. autora: zvýrazněný text je citací ze zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ostatní informace
jsou doplňující a vysvětlující

Naši jubilanti
V únoru a lednu oslaví narozeniny
naši spoluobčané
Dortová Irena
Aulická Hana
Trnková Ludmila
Mellanová Alena
Jančíková Danuška
Matějková Zdenka
Laboutková Helena
Valiová Miroslava
Hýža Leo
Sůra Miroslav
Buňata Ladislav
Podzimek Jiří
Potyšová Milena
Blahopřejeme!!!

Ze života spolků a organizací

Senioři
Konec roku 2010 jsme zakončili „Adventním odpolednem“, jehož uspořádání nám umožnila pomoc Nadace pro
rozvoj Klánovic a ÚMČ Praha Klánovice. Naše seniory přišli pozdravit jak zástupci Charity Neratovice, pečovatelské
služby, tak i naši mladí představitelé nového zastupitelstva
– místostarostka Jana Martinová a především p. starosta
Petr Soukup, jehož projev sklidil veliký úspěch. Odpoledne se jako vždy velmi vydařilo.
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Začátkem ledna jsme hned zahájili činnost pravidelným cvičením a pořádáním populárních přednášek.
V lednu nás navštívila dr. Karbanová, jejíž přednášku o blížících se příznacích stáří a dalších chorobách (kterým se
nikdo z nás nevyhne) vyslechl každý s velkým zájmem.
Za její ochotu a přízeň jí ještě jednou tímto děkujeme.
Co máme v plánu na další měsíce:
Jak v lednu, tak i v únoru máme zajištěnou návštěvu divadelního představení, v lednu i s dopravou autobusem.
Plán přednášek:
V pondělí 14. února 2011 v 16:00 hod. se koná beseda na téma „Příprava zahrady na jaro“. Besedu povede pí. B. Horáková a další naše členky.
V pondělí 4. března 2011 v 16:00 hod. nás opět navštíví
dr. Karbanová spolu s dr. Papežovou. Téma přednášky: Způsobilost k právním úkonům z pohledu psychiatrického.
Výroční členská schůze se bude konat v úterý 8. března
2011 v 15:00 hod. ve školní jídelně Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o. Pozvánky s podrobným programem schůze budou rozdány během února.
Na závěr něco veselejšího pro zpestření – jedna rada
od naší kolegyně z Čakovic (pí. Mášové): Čokoládová
zbraň proti rakovině a poruchám kardiovaskulárního
systému: čokoláda obsahuje velké množství polyfenolů,
má příznivý vliv na kardiovaskulární systém, ale není čokoláda jako čokoláda. Pro své zdraví vybírejte jen takovou,
která obsahuje 70 % kakaa, tedy hořkou. Po mléčné čokoládě pouze přiberete na váze, a to po vánocích nechceme.
Olga Paplhamová

Hasiči informují
Jak to již bývá, začátek roku je i časem bilancování,
proto i Výjezdová jednotka SDH Klánovice rekapitulovala.
V roce 2010 byla jednotka SDH Klánovice vyzvána
celkem k 20 mimořádným událostem, z toho bylo 6 požárů, 6 čerpání zatopených sklepů a garáží, 5 výjezdů
k likvidaci nebezpečného hmyzu, 1 výjezd k padlému
stromu. Dále jednotka zajišťovala 1x požární asistenci
a 1x byla povolána do pohotovosti na zbrojnici.

Co přinesl konec roku
Dne 12. 12. v 11: 07 byla jednotka vyzvána k čerpání
vody ve sklepě domu čp. 173, ul. Slavětínská. Na základnu se vrátila v 13:15.
Dne 22. 12. v 15:45 byla jednotka vyslána k požáru
přístřešku do ulice Plačické 441. V 15:56 se jednotka vrátila na základnu.
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Nový rok začal pro Klánovické hasiče výjezdem. Dne
1. 1. 2011 v 22:00 byla jednotka občanem Běchovic požádána o pomoc při zahoření slámy. Jednotce byl vyhlášen poplach. Po ohlášení na OPIS byla jednotka zastavena z výjezdu a ponechána v pohotovosti na zbrojnici.
V 23:15 byla pohotovost ukončena.
Aktuální informace z činnosti jednotky i SDH je možné
získat na webu: http://www.sdhklanovice.estranky.cz.
Adresa klánovických hasičů je: sdh.klanovice@seznam.cz.
SDH i Jednotka se schází každou sobotu od 8:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Medinské ulici. Kdo by měl zájem a chuť s námi spolupracovat, případně pomáhat Vám,
občanům, může mezi nás přijít.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČI Klánovice:
Velitel JSDH
Stanislav Huser
603 578 405
Zástupce velitele
Bc. Pavel Jaroš
607 551 670
Strojník
Milan Šup
607 603 814
Starosta SDH
Václav Musil
602 333 860
Případně volejte na následující TÍSŇOVÉ LINKY
150 nebo 112
Stanislav Huser, SDH Klánovice

Došlo do KZ

Krovovka potřebuje opravu!
Jedna z nejdelších klánovických ulic se začátkem roku
proměnila v ledový tobogán a mnozí řidiči se nestačili divit.
Když o pár dnů později napršelo, bylo lepší tudy chodit
v rybářském obleku. Kdo tak neučinil, mohl si být jistý, že
ho nějaký projíždějící vůz důkladně opláchne. Tohle ve své
ulici zažíváme už docela dlouho. Její povrch je narušen
mnohými trhlinami, propadlými pozůstatky překopů a výtluky. Chodci, cyklisté i automobilisté se tak ocitají v prostředí, které je pro ně z různých důvodů rizikové.
Krovova ulice si nepochybně zaslouží pozornost správců
Klánovic. Právě proto jsem se v polovině ledna obrátil na starostu a další členy Rady MČ s oficiálním písemným požadavkem, aby oprava této veřejné komunikace byla zařazena
mezi aktuální priority vedení naší městské části. Jen doufám,
že na rychlost řešení tohoto problému nebude mít vliv skutečnost, že s návrhem přichází zástupce klánovické opozice.
Jiří Karban (TOP 09), zastupitel

Nečekaná koalice v Klánovicích
Klánovice mají poprvé koalici, která vede radnici. Před
posledními volbami se objevilo sedm volebních subjektů,
což způsobilo v nevelké obci roztříštěnost, chyběl výraznější
subjekt, čtyři subjekty získaly stejný počet zastupitelů (3).
Tato situace ovlivnila povolební vyjednávání. Jiná situace
byla v roce 2006, kdy vítězný subjekt dominoval a jasnou
prioritou byl Klánovický les.
V roce 2010 byla pozornost věnována i jiné problematice: žel. podchod, Hornopočernicko, dům seniorů,
a tak to také pochopili voliči.
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Povolební vyjednávání přineslo nečekaný koaliční výsledek. Dva velcí rivalové a odpůrci z minulého volebního
období se spojili, aby s dalším subjektem vytvořili koalici.
SZ umožnila ODS získat ve vedení obce v dané situaci
maximum, a to starostu a radního. Překvapením je i to, že
v koaliční smlouvě není žádná zmínka o Klánovickém
lese, pouze je uvedeno, že koalice bude postupovat v souladu s výsledkem referenda, což je dáno zákonem. Jak
tato koalice bude prospěšná pro Klánovický les, ukáže
velmi blízká budoucnost.
Boris Procházka

Dvě cesty
Z důvodu obsahového limitu jen krátce (více KZ +).
Někdo frčí výše politvýtahem, jiný hraje přímo, na jeden
dotek do své tržní branky, kde i malá domů může být
velká, a hodí se každá záminka. Je i klikatější alternativa.
V minulosti nás cesta zavedla tam, kde jsme.
Volby mnohé ukázaly a možná že tyto řádky pramení
i z toho, jak naše VS pod mým vedením propadla u občanů (výtah mi nevyšel). Třeba úspěšné staronové vedení, více hlav, bude i více vědět o problémech obce i o řešení. Poučení z minula je dost jistě i pro staré harcovníky.
Cestou již vykukuje pár rozdělanin – Koncepce, ÚP, Beseda, Studie sever, Přednádraží, Nový podchod,
... Způsob řešení i výsledky určí cestu. Ta závisí na spolupráci vedení, úřadu i občanů, jejichž aktivní pomoc bude jistě efektivně využita. Každá z uvedených složek má totiž svůj
podíl na kvalitě spolupráce i na míře odpovědnosti za ty i ony
výsledky. To však platí nejen pro daňového poplatníka.
Dobrou cestu k OK výsledkům přeje vedoucí volebně
propadnuvší VS KDU,
Zdeněk Trojan

V KZ + najdete:
Poděkování zastupitelstvu od ing. Petra Šafránka
Láska nejvyšším darem od Miroslavy Šimíkové
Nezkrácený text: Dvě cesty od ing. Zdeňka Trojana
Pozvánky na akce Mateřského centra
Mobilní kancelář Pražské plynárenské v Klánovicích.

Školství, kultura a sport

Zápis do prvního ročníku
Ve čtvrtek 20. ledna jsme opět přivítali desítky budoucích prvňáčků. A jako každý rok jsme stáli před smutným
problémem – koho vyřadit. Z kapacitních důvodů totiž nemůžeme otevřít víc než dvě první třídy, přitom k zápisu dorazilo kolem osmdesáti dětí (rodiče dalších třinácti požádali o odklad). Děti z tzv. spádového obvodu, tedy
z Klánovic, jsme naštěstí mohli vzít všechny. Z těch ostatních jsme v souladu s našimi přijímacími kritérii přijali zatím jenom děti, jejichž sourozenci už naši školu navštěvují,
čímž jsme kapacitu prvních tříd vyčerpali.
Zábavným zpestřením zápisu bylo nefalšované cirkusové vystoupení. K zápisu totiž dorazil také nejmladší pokračovatel klánovického cirkusového rodu Šimků Marcel.
A tak zatímco jiné děti recitovaly básničky, Marcel s pomocí tatínka „vystřihl“ akrobatickou sestavu.
Dr. Michal Černý, ředitel školy
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Zprávy z mateřského centra
V MC se v novém roce opět rozběhly různé kroužky pro
děti a mamky. Pár míst je ještě volných. Můžete děti přihlásit do kroužku ZPÍVÁNKY pro děti od 3 let – je to vždy
ve středu v 15 hodin v MC, ul. Ke Znaku. Nabízíme další
volné hodiny HŠ Yamaha pro děti již od 4 měsíců, příp.
od 18 měsíců s maminkami (úterý a pátek odpoledne).
Hlaste se na tel. č. 777 081 939. Pro děti (3–10 let)
chystáme pobytovou víkendovou akci bez rodičů VESELÍ
PIRÁTI v termínu 27. – 29. 5. 2011. Je již jen pár volných míst. Informace získáte na tel. č. 604 315 231.
Pro mamky jsme připravili besedu na téma PŘÍKRMY
– Kdy a jak zavádět? Bude to v herně MC Klánovice
v pondělí 21. 2. 2011 v 16 hodin. Koho toto téma zajímá,
nechť přijde. Můžete vzít s sebou děti. Hned poté bude
následovat volná herna s dramaťáčkem. Všechny ženy
a dívky zveme na hodiny orientálního tance vždy ve čtvrtek ve 20 hodin do tělocvičny Beseda. Můžete si to vyzkoušet, určitě se vám to bude líbit. O jarních prázdninách
většina aktivit neprobíhá. Další informace získáte na
www.mcsikulka.webz.cz nebo na tel. č. 604 315 231.
Za MC Jitka Dlasková

Vánoční čas v MŠ Klánovice
Mateřskou školku v Klánovicích na začátku prosince tradičně navštívil Mikuláš s čertem i andělem. Protože děti
ze všech tříd statečně přednesly pěkné básničky a písničky,
za odměnu od Mikuláše dostaly voňavé sladké balíčky. Tímto chceme poděkovat panu R. Hrdlicovi za štědrý sponzorský dar – spoustu ovoce, které Mikuláš s pomocníky
mezi děti spravedlivě rozdělili.
Těsně před Vánoci pak MŠ pořádala vánoční jarmark
s besídkou, na které budeme pro nádhernou atmosféru ještě dlouho vzpomínat. Stánky tříd Ježků, Žabiček, Koťátek
i Žiraf se prohýbaly pod vánočními výrobky dětí. Sněžilo
a k dostání byl výborný svařák. Návštěvníci jarmarku si mohli vybrat mezi ručně vyrobenými svícínky, perníčky, svíčkami, vánočními ozdobami, balícím papírem a spoustou dalších krásných drobností i dobrot. Ve třídách nabitých k prasknutí poté děti s pomocí paní učitelek zatancovaly, zazpívaly vánoční koledy a rodičům i všem ostatním divákům ukázaly, co se od podzimu ve školce naučily. Děkujeme paní ředitelce i všem paním učitelkám za krásný vánoční program.
Zpětně bychom také rádi poděkovali Úřadu městské části Praha – Klánovice za finanční podporu listopadového průvodu Broučků.
Za Spolek přátel klánovické školky Michaela Kreuterová

Zprávy ze školky
Spolek přátel klánovické školky Vás zve na tradiční
dětský karneval, který se koná v sobotu 19. února
od 15 hodin v tělocvičně Beseda. Čeká na Vás klaun se
zábavným programem, hudba, tancování a soutěže.
Spolek přátel klánovické školky dokončil v lednu projekt
„Přírodní učebna pro všechny smysly“ v nové části zahrady
mateřské školy. Výsledkem je rozmanité prostředí pro environmentální výchovu předškoláků s mnoha nápaditými herními a výukovými prvky (např. přírodní mandala, bludiště
s pocitovým chodníčkem, zvonkohra, mraveniště či je-
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Připravujeme do dalšího KZ

Zprávy ze sportu
Víte, že v klánovické sportovní Hale starosty Hanzala
je možné hrát i tenis a badminton?
Můžete mít připraven kurt na tenis, nohejbal, volejbal
i čtyři badmintonové kurty.
Přijďte si zasportovat!
Informujte se u správce tělocvičny.
Kontakty na správce tělocvičny:
telefon: 281 963 226
mobil: 725 011 013
e-mail: telocvicna@praha-klanovice.cz
Jana Martinová

Spolky a občanská sdružení
v Klánovicích
Představitelům spolků a občanských sdružení v Klánovicích nabízíme možnost krátkého představení na stránkách KZ. Představení může obsahovat maximálně
1000 znaků, mělo by obsahovat vize a cíle vašeho sdružení, informace o aktivitách, případně členech, možnost
zapojení dalších občanů, kontakty.

Mateřská školka
zírko). Projekt byl realizován s finančním přispěním Hl. m.
Prahy. Všem, kdo se na přípravě nové zahrady podíleli,
děkujeme.
Ing. Petra Jeřábková

Další číslo KZ by mělo být věnováno výstavbě a provozu mateřských školek v Klánovicích. Své názory, zkušenosti, fotky a návrhy na zlepšení prosím zasílejte do redakce KZ.
Petr Soukup

Placená inzerce

INZERUJTE I VY
v Klánovickém zpravodaji!
Tel.: 281 960 216
e-mail: slezakova@praha-klanovice.cz

Provádíme veškeré zednické práce :
sádrokartony, obklady, dlažby, štukování,
malování, zámková dlažba
Mobil : 776 671 627, 775 274 616

JÓGA – GRAVID JÓGA – PILATES – TAI-CHI –
ZUMBA (vše s hlídáním dětí)
Kroužky pro děti: JÓGA – TAI-CHI – BABYKLUB
– DIVADLO – ZUMBIČKA
NOVÉ RELAX CENTRUM NIRVANA,
SOKOLOVSKÁ 1644, ČELÁKOVICE (naproti
Penny), www.relaxcelakovice.webnode.cz
Tel.: 777 557 401, 739 566 318

Zpracování daňové evidence, vedení účetnictví,
DPH, silniční daň, přehledy o zdravotním
a sociálním pojištění, výpočet mzdy. Úspěšně
poskytujeme dotační poradenství z EU. Grant
Consulting, s.r.o., prochazkova@granty-dotace.cz,
602 566 574, Technologický park,
Podnikatelská 553, Běchovice - Praha 9
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Může jít až o 250 fotbalových hřišť
Část textu, který z důvodu zkrácení v posledním čísle nebyl zveřejněn

Smlouva o budoucí nájemní smlouvě mezi generálním ředitelem Lesy ČR, s. p. Ing. Jiřím Novákem
a předsedou představenstva FGRP a.s. JUDr.Milošem Drbalem, byla podepsána 2.5.2008 a mj. uvádí:
- Nedílnou součástí této Smlouvy je mj. příloha Specifikace pozemků, která udává celkovou možnou
rozlohu 1289893 m2, což je cca 129 hektarů, pro názornost může jít tak o cca 250 fotbalových hřišť.
- Budoucí nájemce má v úmyslu vybudovat a provozovat Areál, tj. golfové hřiště, dětské hřiště, včetně
turistických cest, cyklostezek. Součástí Areálu jsou i prostory a budovy vhodné pro konání veřejných, společenských a kulturních akcí. Pronajímatel přenechává Nájemci Předmět nájmu na dobu
určitou, maximálně však na dobu 25 let. Sjednaná doba nájmu může být prodloužena, maximálně
však na dobu dalších 25 let. Nájemce se zavazuje platit Pronajímateli smluvní nájemné určenou dohodou Smluvních stran ve výši 4,- Kč/m2 /kalendářní rok, bez DPH, s možností zvýšit nájemné o inflaci. To např. představuje celých 200,- Kč/m2/50 let. A když se zasíťovaný pozemek v Klánovicích
prodává za 6000 Kč//m2, pak v tomto smyslu při 130 ha jde teoreticky o hodnotu kolem 8 miliard Kč.
Že by se takové podmínky nájmu také leckomu zamlouvaly? Ale je tu realita, chce to ty správný kontakty.
- Pronajímatel je povinen umožnit Nájemci úpravu předmětu nájmu (např. klučení pařezů, terénní
úpravy, instalaci závlah a drenáží apod.). Avšak nejen to. Pronajímatel souhlasí s vjezdem a stáním
vozidel Nájemce a jeho návštěv na lesních cestách vedoucích k Předmětu nájmu. Přitom odstavené
osobní auto i při zde nereálně uvažované větší šíři lesní cesty cca 4 m už neumožňuje průjezd konkrétně hasičskému vozu v případě požáru a problematický může být i průjezd sanitky. Takže tímto
dochází k evidentnímu riziku obecného ohrožení, a to už by mělo být důvodem k důraznému nesouhlasu s touto smlouvou zodpovědným starostou.
K tomu se podbízí mj. otázky:
- Proč strany časově neomezily platnost této budoucí nájemní smlouvy?
- Proč Lesy ČR s.p. neprovedly výběrové řízení? - bylo by to příliš korektní? Domnívám se, že v tomto
nám Lesy ČR s.p. předvádějí zářný to příklad jak hospodařit se svěřeným státním majetkem.
A jak vypadá projekt golfového areálu, který společnost FGRP po stažení z EIA v posledních dvou
měsících znovu na Ministerstvo životního prostředí a do Újezda předložila? Předpokládané zahájení
stavby 2011, lhůta výstavby 8 měsíců, objem dovážených surovin ve fázi výstavby 7600m3. Primárním
zdrojem vody bude voda ze 3. dočišťovacího rybníku ČOV Klánovice, sekundárním (záložním) zdrojem
bude pitná voda z vodovodního řádu. Přesun mezi jednotlivými hřišti bude umožněn po propojovacích
pěšinách širokých 2 až 3 m, po kterých se budou přesouvat i stroje na údržbu hracích ploch. Kromě stávající parkovací plochy u klubového domu je navrženo ještě další parkoviště (P2) s 45 místy o ploše
1040 m2. Dvě jamky v bezprostřední blízkosti železniční trati, ve vzdálenosti cca 25 m, obdobná vzdálenost poslední jamky od restaurace, což vzhledem k reálnému rozptylu, a to nejen u amatérských golfových úderů, podporuje dále můj názor na nevěrohodnost projektu. Dvěma jamkami (hřišti) prochází
turistická stezka. K tomu jsem vypracoval znalecké vyjádření č.524-3/09 (opatřené kulatým razítkem),
které bylo součástí připomínek k EIA. Na základě provedeného technického rozboru docházím zde
k závěru, že je takovéto uspořádání nepřijatelné, neboť může znamenat zvýšené obecné ohrožení především pro cyklisty, nevyjímaje nebezpečí újmy na zdraví nebo i smrti.
A jak vypadá solventnost investora? Dle výpisu z obchodního rejstříku, základní kapitál 2 miliony Kč.
Výkaz zisku a ztrát v roce 2006 mínus osm a půl milionu, v dalších letech nezveřejňováno. Kde odpočívají potřebné investice na realizaci golfového areálu? Jako zastupitel považuji za zodpovědné vůči občanům položit veřejně tuto otázku společnosti FGRP.
Vážení občané, nejspíš je vám známo, že cca 5 km od Klánovic je už funkční nové golfové hřiště
u Černého mostu, ale tam stromy vysazují, ne kácí. I proto bylo nanejvýš již nutné v referendu prokázat, jaké etické hodnoty výrazná většina klánovických občanů zastává. Zároveň je třeba si jednoznačně
uvědomit, že referendem náš boj o záchranu Klánovického lesa nijak nekončí, jak se snažily některé
volební strany nás zmást, naopak to bude stát ještě hodně sil… .
Ladislav Hrabal, zastupitel
Placená inzerce, vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah textu.
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Soukromá logopedická poradna

KONTEJNERY KRÁL

Mgr. Romana Oubrechtová

s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a

Otevřena na nové adrese:
Šestajovice, Na Ladech 82
tel.: 777 302 239
e-mail: Oubrechtova@seznam.cz

př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da č

STREETDANCE, DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ a po domluvě i SŠ,
KURZY ANGLIČTINY a další. Od ledna 2011 do června opět
otevíráme kroužky a kurzy pro děti od 3 let, mládež a dospělé.
Nabízíme příjemné a podnětné prostředí, kvalifikované lektory
a příznivé ceny. Více informací na www.neposeda.org/vpp.
V případě zájmu kontaktujte Alici Pechovou na tel. č.: 733 685 911
nebo na vzdelavani@neposeda.org.

DUHOVÁ ŠKOLKA - ŠESTA JOVICE,
nově otevřená, nabízíme komplexní
služby pro nejmenší i předškoláky
a jejich rodiče.

ww w .d u ho v a -sk o lk a. c z
t e l . : 774 4 9 9 6 8 4
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V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. cz

602 260 264
Přibírám nové žáky na VÝUKU NĚMČINY
Výuka dětí předškolního věku • Doučování žáků ZŠ
a SŠ • Příprava pro studijní pobyty v zahraničí • Výuka
dospělých. Mluvím jako rodilý mluvčí, 16 let praxe v SRN,
Goethe Institut - typ zkoušky C1. Vše ostatní dohodou.
Kontakt: Pavlína Antosch, Klánovice
Tel.: 733 170 821, e-mail: p.antosch@centrum.cz

HLEDÁM SPOLEHLIVOU PANÍ
na občasné hlídání čtyřleté
holčičky v Klánovicích.
Podmínkou řidičský průkaz.
TELEFON: 734

545 711

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

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz
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KULTURNÍ DŮM KYJE – KVIZ PRAHA 14

Praha 14 – Kyje, Šimanovská 47, tel. 281 867 609,
http://www.kvizpraha14.cz
TIP - České dráhy: Klánovice - Kyje (cca 10 minut)

PROGRAM na únor 2011:
2.2. st. Filmový klub – Kdyby tisíc klarinetů, 18:00 -19:30 hod.
4.2. pá. Walda Matuška revival band, 19:00 - 20:30 hod.
6.2. ne. Pohádková neděle, loutkové divadlo- principál p.Watzl,
15:00 -16:00 hod.
12.2. so.Ladies Night - romantický večer pro dámy, projekce filmu „Hudbu
složil, slova napsal“, tombola a líčení dle typologie Oriflame,
18:00 -20:00 hod.
13.2. ne Pohádková neděle – duhové bubliny, KLAUNIÁDA známého bublináře Václava Strassera, 15:00 - 16:00 hod.
14.2. po.Cestovatelská přednáška – Nepál, Martina Křenová & František
Červinka, 18:30 – 20:00 hod.
19.2. so.Povídání s Yvonne - host: Pavlína Filipovská, 19:00 - 20:30 hod.
21.2. po.Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu, činoherní představení hornopočernického souboru „Právě začínáme“, 19:30 - 21:00 hod.
23.2. st. Reggae v Kyjích, koncert kapel TRIBETOWN a NEBIBA,
18:30 - 21:00 hod.
25.2. pá.SHIRAH, World Music: koncert sefardských a hebrejských písní,
19:00 – 20:30 hod.
27.2. ne.Pohádková neděle, promítání pohádky Broučci chrobáci- Tykadla,
15:00 - 16:30 hod.

Každou středu: Klub seniorů.
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STARÁ LIDOVKA ZA LIDLEM

NOVĚ OTEVŘENA!
NOVĚ OTEVŘENO

OD 1. 2. 2011
NOVÝ SORTIMENT ZBOŽÍ
DÁMSKÉ
DĚTSKÉ
PÁNSKÉ
NAVÍC ŠKOLNÍ POTŘEBY
LIDOVÉ CENY ZŮSTÁVAJÍ
Otevírací doba:
PO-PÁ
9-18
SO
9-14

OPRAVY
A ÚPRAVY ODĚVŮ
Zkracování džínů s ponecháním
původního lemu

VÝROBA SNÍMATELÝCH
POTAHŮ NA SEDAČKY
šití dekoračních polštářků,
zvířecích pelíšků….
Kristýna Kratochvílová,
606 381 668 volejte
kdykoliv PO-PÁ
Bečvářská 357,
Praha 9- Újezd nad lesy

www.oprava-odevu.cz
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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 únor 2011
Čtvrtek 3. 2. 2011, 19.30

KINO - JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

USA / 2010 / romantický / 140 min / titulky / přístupný /Ryan Murény. Hrají: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem. Liz Gilbert se vydává
na cestu kolem světa, kdy hledá sebe samu a objevuje skutečný požitek jídla v Itálii; sílu modlitby v Indii a konečně a nečekaně, vnitřní pokoj a rovnováhu pravé
lásky na Bali. Film založený na pamětech Elizabeth Gilbert, které se staly bestsellerem.

Pondělí 7. 2. 2011, 19.30

BLUES JAM SESSION

Blues Jam Session vstoupila letos do své druhé sezóny. Od svého vzniku si našla příznivce nejenom mezi účinkujícími hudebníky, ale co je zvlášť potěšitelné i mezi
diváky. Pokud máte rádi blues, nebo se chcete o něm dozvědět víc, je to akce pro vás. Jazzmani a rockeři si taky přijdou na své. Hudební nástroj může být jakýkoliv,
vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli
svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti
a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se koná každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Středa 9. 2. 2011, 18.00

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – KLÁNOVICKÉ SVÍTÁNÍ

Zahájení výstavy velkoformátových barevných fotografií LUCIE KRAJNÉ se sklenkou chilského vína. Výstava bude k vidění od začátku února a potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 10. 2. 2011, 19.30

KINO – NA MAMUTA!

Francie / 2010 / komediální road-movie / 92 min / titulky / přístupný / Gustave Kervern. Hrají: Gérard Depardieu, Yolande Moreauová, Isabelle Adjaniová. Gérard
Depardieu nasedá na legendární motorku Mammut z roku 1973 a „řítí“ se za bývalými zaměstnavateli získat potvrzení k vyřízení zasloužené penze. Jenže seniorská
vyjížďka se brzy promění v bláznivou road-movie plnou bizarních setkání, vzpomínek na bývalou lásku a nečekaných zvratů.

Neděle 13. 2. 2011, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
FIMO - kurs tvorby z polymerové hmoty Fimo - tentokrát a la Klimt. Efektní, jednoduchá metoda za použití speciálního nástroje - extrudéru. V ceně je potřebná hmota
a další materiál. Vlastní strojek na nudle výhodou. Přineste si pevnou krabičku na odnesení neupečených výrobků. Cena kursu 330 Kč. Přihlášky na tel. 720 569 245
nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 14. 2. 2011, 19.30

KINO – DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA

Švédsko Dánsko Německo / 2009 / kriminální drama/ 147 min / titulky / od 15 let / Daniel Alfredson. Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Georgi
Staykov. Adaptace třetí části trilogie „Millenium“, švédského novináře a spisovatele Stiega Larssona. Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem,
kteří se ji pokusili zabít, a také vládním institucím, které jí téměř zničily život. Zásadní komplikací je ale kulka, která jí uvízla v hlavě…

Čtvrtek 17. 2. 2011, 19.30

KINO – AMERIČAN

USA / 2010 / akční / 105 min / titulky / od 12 let / Anton Corbijn. Hrají: George Clooney, Irina Björklund, Lars Hjelm. Americký thriller o vrahovi, který se skrývá v Itálii
před svou poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí se zdejším farářem a prožívá milostný vztah s krásnou Clarou. Nesmí ale zapomínat na své poslání.

Neděle 20. 2. 2011, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
PLETENÍ Z PEDIGU - výroba podnosu nebo košíčku s pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně materiálu) 250 - 350 Kč.
Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Úterý 22. 2. 2011, 10.45

DĚTSKÉ DIVADLO – VODNICKÁ POHÁDKA

Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, živým vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýnské kolo
možná zatočí a dobro nad zlem jako již tradičně zvítězí. Představení je opatřeno zaručeně živou hudbou hranou na opravdové, místy až dřevěné hudební nástroje.
Hraje divadlo Koňmo. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Čtvrtek 24. 2. 2011, 19.30

KINO – FOTŘI JSOU LOTŘI

USA / 2010 / komedie / 98 min / titulky / přístupný / Paul Weitz. Hrají: Ben Stille, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streissand, Jessica Alba. Ve třetím díle Jebalovic
komediální rodinné kroniky se schyluje k Velkému třesku. Greg se chce konečně stát neformální hlavou rodinného klanu, čemuž se Jack pochopitelně zuby nehty brání.

Neděle 27. 2. 2011, 16.00

KINO – SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ

Belgie / 2010 / animovaný rodinný / 88 min / dabing / Ben Stassen. Sammy, malá mořská želvička se najednou vylíhne ve hnízdě na pláži v Kalifornii. Jenom vyleze
z hnízda a už zažívá dobrodružství… Vstupné: 65 Kč

Neděle 27. 2. 2011, 14.00 – 16.00 KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK
Jednoduché drátované šperky s minerály - techniky pro začátečníky a děti - 290 Kč, Lektorka Markéta Tondlová, počet míst omezen – rezervace
na marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na 603 194 623
Rezervace a ceny vstupenek: • Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,-Kč pro dospělého a 60,-Kč pro důchodce
a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz), • Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB
během akcí nebo telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.
Změna programu vyhrazena

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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