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K L Á N O V I C K Ý

Městská část Praha-Klánovice
srdečně zve všechny spoluobčany na
V tomto
čísle najdete:
- Slovo starosty



„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“
ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 18:00
před budovou Masarykovy základní školy Praha-Klánovice

- Zprávy Zastupitelstva
a Rady městské části
Praha-Klánovice

- Kaleidoskop událostí

- Zprávy z úřadu

- Rozhovor
s Janem Kačerem

- Kulturní a společenské
informace







CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ
Foto: archiv ZŠ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych využil této tradice a představil se Vám jako nový starosta
Klánovic. Naše strana – SPOLU
PRO KLÁNOVICE obdržela počet
vašich hlasů, který nás i mě zavazuje k tomu, abychom se následující 4 roky snažili maximálně
starat o naše společné záležitosti. Snažíme se všichni co nejrychleji naskočit do tohoto vozu a již od
začátku se chovat tak, abychom
Vaši důvěru nezklamali.
Od oznámení výsledků voleb mě
navštěvuje a zásobuje nápady
řada občanů, kteří mají jasné představy o tom, co by se mělo urychleně změnit. Málo je ale návštěv,
které přinášejí nápady jak k této
změně přispět. Funkce starosty,
rady a zastupitelů může jistě něco
ovlivnit, ale to podstatné pro rozvoj
Klánovic musíme dělat společně.
V současné době se snažíme o naplnění odborných komisí, které by
vytvářely pro naši činnost kvalitní
odborné zázemí. Prosíme občany,
kteří mají profesní znalosti využitelné pro obec a jsou ochotni občas
kvalifikovaně poradit, aby se mailem
nebo telefonicky přihlásili.
Jsou před námi i problémy, pro které nemáme snadná a jednoduchá
řešení. Příkladem je problém parkování u nádraží. Již v minulých letech jsme si nechali odborně ověřit, že zde neexistuje žádné snadné a bezbolestné řešení. Všechna možná řešení zde budou jen
drobná vylepšení, ale Klánovice
vždy zůstanou atraktivním dopravním uzlem s parkováním P+R v ulicích poblíž železniční zastávky.
Naše obec je sice symbolem luxusního bydlení v Praze, ale pokud
někdo zabloudí do odlehlých částí Klánovic na podzim, je často překvapen. Bude věcí nás všech pokračovat ve snaze, aby se Klánovice nestaly třeba jen luxusní nedostupnou lokalitou, ale čistým
a příjemným místem pro život pestrého spektra obyvatel.
Přeji všem spoluobčanům příjemné a klidné vánoční svátky a optimistický vstup do nového roku 2015.
Ing. Karel Horníček,
starosta MČ Praha-Klánovice
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Ustavující zasedání Zastupitelstva
městské části Praha-Klánovice
Dne 3.11. 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva
městské části Praha-Klánovice.
Na tomto zasedání byl zvolen
starosta Klánovic - Ing. Karel Horníček, sdružení SPOLU PRO KLÁNOVICE,
zástupce starosty - MUDr. Ferdinand Polák Ph.D., KLÁNOVICKÁ PRAVICE
a další členové Rady městské části Praha-Klánovice - Ing. Jana Martinová
a Bc. Klára Svobodová, obě ze sdružení SPOLU PRO KLÁNOVICE a Bc. Pavel Jaroš za HLAS KLÁNOVIC.
Zastupitelé zvolili kontrolní a finanční výbor. Předsedou kontrolního výboru
byl zvolen Ing. Petr Soukup, STAN Klánovice a předsedou finančního výboru
byl zvolen Ing. Ondřej Voleš Ph.D., SPOLU PRO KLÁNOVICE.
Zastupitelé dále
• schválili převod finančních prostředků na nákup technologie svozu bioodpadu ve výši 3.305.720,-Kč z VHČ (vedlejší hospodářská činnost) do rozpočtu HČ (hlavní činnost) pro překlenutí časového období mezi nákupem
stroje a jeho proplacením z dotace SFŽP.
• vyjádřili souhlas s předložením projektové žádosti „Revitalizace aleje Hany
Benešové“ s celkovým rozpočtem 6.359.965,-Kč v rámci vyhlášené výzvy
v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost. Zastupitelstvo
schválilo poskytnutí 7,5% podílu z rozpočtu městské části Praha-Klánovice, tj. 476.997,-Kč k financování nezpůsobilých výdajů projektu.
• schválili převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ Praha-Klánovice ve výši 200tis.Kč z VHČ (vedlejší hospodářská činnost) do HČ (hlavní
činnost). Tyto finanční prostředky budou poskytnuty městskou částí formou
finančního příspěvku pro FK Klánovice jako spoluúčast k získanému grantu
v roce 2014 na realizaci umělého trávníku.
• souhlasili s podáním žádosti FK Klánovice, o.s. do Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2015 na
projekt s názvem: " Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem - III
etapa." Zastupitelstvo se zavázalo podpořit tento projekt formou spolufinancování ve výši 20%
• schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na vybudování STL plynovodní řadu v délce 34m a přípojku v délce 7m na
pozemcích parc. č. 979/1, 1280/7 a 1280/10 (ul. Libřická a Čmelická) v katastru Klánovice v ceně 17.220,-Kč.
• souhlasili s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou PRE
Distribuce a.s. pro el. přípojku 1 kV, Praha – Klánovice, ul. Za Břízami
a V Olšině, parc. č. 1286 a 1287. Přípojka je v délce 200 bm. Úhrada činí
84.000,-Kč. ZMČ pověřuje starostu podepsáním smlouvy o zřízení věcného
břemene s firmou PRE Distribuce, a.s.
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ZMČ Praha-Klánovice ze dne
3. 11. 2014 si můžete v celém rozsahu přečíst na www.praha-klanovice.cz.
Ivana Horská,tajemnice ÚMČ

Dle §92 zákona č. 131/2000Sb.,o hlavním městě Praze v platném znění

SVOLÁVÁM
Veřejné zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Klánovice, které se koná dne 16. prosince 2014
od 18.30 hod. v zasedací místnosti ÚMČ, Praha-Klánovice.
Ing. Karel Horníček
starosta Městské části Praha-Klánovice
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Rada městské části Praha-Klánovice – složení
a odpovědnost členů rady za jednotlivé gesce
Ing. Karel Horníček – doprava
MUDr. Ferdinand Polák – oblast sociální a zdravotní, sport
Ing. Jana Martinová – školství, granty
Bc. Klára Svobodová – životní prostředí, kultura
Bc. Pavel Jaroš – výstavba, bezpečnost
Rada se sešla na svém prvním zasedání dne 7. 11. 2014
a projednala tyto body:
• postup v rámci přípravy III. etapy opravy komunikační sítě
• stanovila mimořádné pololetní odměny ředitelům PO
• schválila přijetí darů pro Masarykovu ZŠ
• vzala na vědomí výši pravidelné měsíční odměny pro starostu MČ
• vyslovila souhlas s navýšením kapacity Masarykovy ZŠ
Praha-Klánovice
• stanovila termín rozsvícení vánočního stromu na 4. 12. 2014
• vzala na vědomí informaci o odeslání dopisu na MŠMT
ČR – žádost o dotaci pro MŠ
Další jednání rady se konalo dne 12. 11. 2014 a byly projednány následující záležitosti:
• projednala žádost o povolení záboru veřejného prostranství u kostela – MŠ
• vydala kladné stanovisko k záměru MŠ Kindergarten Akademie s.r.o. zřízení soukromé základní školy
• schválila uzavření „Dobrozdání k předání daru“ – žlutý
válec u školy
• projednala Grantový program pro rok 2015

• schválila smlouvu o zapůjčení pozemku
• stanovila termín veřejného zasedání ZMČ na 16. 12. 2014
Na jednání rady dne 21. 11. 2014 byly projednány tyto záležitosti:
• žádost MŠ Smíškov s.r.o. o souhlas se zřízením soukromé
základní školy pro 1.stupeň a družinu v objektu Střední
školy hotelnictví a gastronomie. RMČ se zřízením souhlasila
• schválila zaslání objednávky firmě Eltodo Citelum, s.r.o.,
na zajištění vánoční výzdoby MČ Praha-Klánovice
za cenu 41.915,- Kč bez DPH na období 5. 12. 2014 –
6. 1. 2015.
• projednala nabídky na opravu dešťové kanalizace – Slavětínská ul., Klánovice. Smlouva bude uzavřena s firmou
Depa s.r.o., za cenu 52.793,- Kč bez DPH.
• projednala návrh na úpravu řešení chodníku v ul. V Pátém
mezi ul. Ke Znaku a ul. Šlechtitelskou a doporučila k realizaci chodník po pravé straně ulice v těsném kontaktu s oplocením. Část zelené plochy upravit pomocí zatravňovacích
dlaždic tak, aby zde bylo umožněno občasné parkování
• schválila přijetí darů pro Masarykovu ZŠ v celkové hodnotě 210.000,- Kč.
• projednala žádost členky ZMČ Praha-Klánovice Mgr.
Zorky Starčevičové a přijala opatření
více na www.praha-klanovice.cz.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Klánovický kaleidoskop
Čtvrtek – 4. 12. 2014 – 18:00
Rozsvícení vánočního stromu
Na tradiční akci s programem Vás zve
městská část Praha-Klánovice
Program: Sváteční slovo starosty
městské části, vystoupení dětí z mateřské školy, vystoupení žáků Masarykovy základní školy
Neděle - 14.12. 2014 – 16:00
Vánoční karneval s pohádkou
v tělocvičně Beseda. Pestrý program,
dárek pro děti. Cena 100 Kč za osobu,
vstupenky již v prodeji. Informace
604 315 231, j.dlaskova@email.cz. Pořádá MC Šikulka.
Pondělí – 19. 1. 2015 – 19:00
Přijďte do Besedy na vzpomínání
s Janem Kačerema na filmÚdolí
včel od 20:00

tatních všedních dnech bude obvyklá
výpůjční doba.
Srdečně Vás zveme na výstavu fotografa Ivana Englicha v KC Nová
Beseda. Černobílá fotografie minulého století okořeněná snímky z prvého
desetiletí divadla Semafor. Výstava
potrvá do konce února.
Údolí včel jedno z vrcholných děl české kinematografie z roku 1967, podle
scénáře Vladimíra Körnera, s kameramanem Františkem Uldrichem a v režii
Františka Vláčila. V tomto dramatu - obrazové básni – vytvořil Jan Kačer spolu
s Petrem Čepkem dvě hlavní postavy.

Neděle – 21. 12. 2014 – 15:00
Betlémské světlo – již počtvrté si přijďte pro betlémské světlo. Bohatý program – benefiční prodej, setkání se
sousedy, charitativní koncert, trubačské trio. Pořádá KC Nová Beseda
a Klánovice spolu, o.p.s.

Jan Kačer převezme patronát nad
sochařským artefaktem „Pozdravení“,
který vznikl v rámci akce Sochání pro
Hedviku a byl věnován Petru Čepkovi.
Jan Kačer se vzdal honoráře a ten spolu s penězi ze vstupného bude věnován
na realizaci IV. ročníku Sochání pro Hedviku. V sále budou vystaveny prodejní litografie předních českých grafiků.
Peníze z jejich prodeje jsou rovněž určeny k podpoře sochařského sympozia.

Vánoční provoz v místní knihovně
V sobotu 27. 12. a ve středu 31. 12.
2014 bude knihovna uzavřena. V os-

Historie Betlémského světla - akce
vznikla v sousedním Rakousku v roce
1986, kdy malý plamínek, přenesený

z věčného světla, jež hoří v jeskynní
kapli ve městě Betlémě, byl dovezen
jako poděkování lidem, kteří jakkoliv
pomohli dobročinné nadaci Světlo
ve tmě. Nadace pomáhá především
zrakově, ale i jinak postiženým lidem
a její pracovníci chtěli všem svým
dobrodincům poděkovat originálním,
ale zároveň milým a přátelským způsobem. Světlo dovezli do Lince a slavnostně rozdávali. K další spolupráci byli
při roznášení a rozdávání světla přizváni rakouští skauti, a protože se akce
mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se začalo šířit do Evropy. Vždy v polovině prosince se sejdou skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní
ekumenické bohoslužbě je jim Světlo
předáno. Do naší republiky jej dováží
skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“. Betlémské světlo je pak
rozváženo za spolupráce Českých
drah do celé republiky, aby bylo na
Štědrý den rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců
a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem,
komu chceme udělat radost maličkým
dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.

Klánovický zpravodaj

Zprávy z úřadu

Granty pro rok 2015
Vyhlášení grantů na rok 2015 se
předpokládá v prosinci 2014. Konzultace k podaným žádostem lze
u Ing. Hermanové, vedoucí finančního odboru ÚMČ Praha-Klánovice v úřední dny příp. po dohodě kdykoliv. Termín semináře
ke grantům zveřejníme v dostatečném časovém předstihu.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

POPELNICE
BUDOU VYVÁŽENY
I VE ČTVRTEK 1. 1. 2015.
Jubilanti
V listopadu slaví své narozeniny
Pavel Kika
Jan Šubr
Jaroslava Kolbabová
Jana Starčevičová
Rudolf Tříska
Miroslav Beran
Božena Matoušková
Marie Dvořáková
Jaroslav Brzický
V prosinci oslaví své narozeniny
Karel Vilgus
Jaroslav Paroubek
Anna Freyová
Jiřina Musilová
Vítězslav Pour
Anna Tuzarová
Václav Bervid
Franz Weinmann
Antonín Šuchma
Zbyněk Müller
Vlasta Němcová
Hanna Petroušková
V lednu 2015 oslaví narozeniny
Zdeňka Nádvorníková
Marie Bartušková
Věra Součková
Jiří Hladík
Eva Pichová
Lidmila Čížková
Všem oslavencům gratulujeme
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POZOR - změna vyhlášky o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení
Od 1. listopadu 2014 se opět zpřísnila pravidla pro kácení stromů vyhláškou
č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení. Nově již není možné bez řádného povolení pokácet vzrostlý dub, smrk či borovici. Ovocné stromy na zahradách je
možné v době vegetačního klidu odstranit bez povolení.

Kácet dřeviny bez povolení můžete za těchto podmínek:
1. obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm
2. zapojené porosty dřevin (keře), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 (soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo
překrývají)
3. dřeviny pěstované na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako
plantáž dřevin
4. ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha s využitím zeleň
Nejste-li si jisti, zda můžete dřevinu pokácet bez povolení, zeptejte se telefonicky, elektronicky nebo osobně na referátu životního prostředí Úřadu MČ PrahaKlánovice, tel. č. 281 960 216. Předejdete tak pokutě a správnímu řízení
v případě, kdyby povolení pro dřevinu rostoucí na Vašem pozemku bylo nutné.
Alena Janoušková

Aktuální zpráva o rekonstrukci
železničního koridoru
Na kontrolním výboru stavby železničního koridoru dne 4. 11. 2014 a následně na ředitelském kontrolním dni stavby dne 6. 11. 2014 bylo zhotovitelem oznámeno, že v nově dokončovaném podchodu se vyskytly problémy
s hydroizolací a dovnitř tedy prosakuje tlaková voda. Zhotovitel se nyní snaží
vzniklou situaci řešit dodatečnou hydroizolací. Zásadní velmi nepříjemná
zpráva především pro obyvatele Klánovic a Újezdu nad Lesy je tedy
v tom, že plánované otevření nového podchodu v listopadu tohoto roku
se odkládá přibližně na květen příštího roku.
Upozornili jsme tedy investora a zhotovitele na zásadní nutnost zajištění bezpečnosti pohybu občanů ve starém podchodu, který již není zastřešen a bude
takto zřejmě fungovat minimálně přes celou zimu. Zhotovitel slíbil zajištění
zimní údržby a o konkrétním postupu řešení nás bude brzy informovat.
Za obyvatele Klánovic, kteří celý život bojují s průsaky tlakové vody do sklepů,
budeme zhotoviteli držet palce a doufat, že nedojde k nutnosti vybudování
zvýšené betonové lávky.
Dále jsme uplatnili za MČ Klánovice své připomínky k místy nevyhovující
technologii výstavby části protihlukové stěny a bezpečnosti při couvání nákladních vozidel.
Doufáme, že všechny naše podněty budou akceptovány a povedou ke zvýšení kvality prováděných prací, nicméně naše zkušenosti s nápravou prokazatelných závad jsou prozatím spíše deprimující.
Ing. Karel Horníček, starosta MČ Praha-Klánovice
Doplnění po kontrolním dni 19. 11. 2014:
Při návštěvě stavby dne 19.11. vidíme již konstrukci jakéhosi vodorovného
provizorního částečného překrytí vchodu do starého podchodu, které jistě
bezpečnost chodců před námrazou nezajistí.

Klánovický zpravodaj
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Představujeme Radu městské části Praha-Klánovice
Karel Horníček, SPOLU PRO KLÁNOVICE,
zastupitel, starosta, radní s odpovědností za dopravu
Vystudoval jsem ČVUT stavební fakultu se specializací – konstrukce a doprava v roce 1979 následně jsem pracoval v organizacích, které projektovaly a následně investičně připravovaly silnice a dálnice v ČR. Postupně jsem svoji profesi rozšířil na oblast ochrany životního prostředí,
zejména v oblasti akustiky, ochrany ovzduší a modelování dopravy. Od počátku 90. let jsem řídil většinu procesů EIA (posuzování vlivu staveb na životní prostředí) na připravované silniční
a dálniční stavby. Své profesní znalosti jsem se snažil uplatňovat ve prospěch Klánovic krátce
po svém přistěhování v roce 1998. Moje první aktivita byla bojem za instalaci protihlukových stěn
v rámci rekonstrukce I. železničního koridoru. Jakoby symbolicky tyto stěny nyní vznikají a nyní již jen průběžně
vytýkáme zhotoviteli jejich kvalitu provedení.
Ferdinand Polák, KLÁNOVICKÁ PRAVICE, zastupitel, zástupce starosty, radní s odpovědností za oblast sociální a zdravotní, sport
V zastupitelstvu začínám své druhé volební období, takže s chodem úřadu městské části i samotného zastupitelstva už mám zkušenosti a vím, jaké má rezervy. Jsem přesvědčen, že se nám
podaří jeho činnost zefektivnit a zajistit Klánovicím lepší hospodaření. Za další klíčovou věc považuji stabilitu, proto pevně věřím, že nám současná koalice vydrží celé čtyři roky. Já jako místostarosta budu zastupovat pana starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v situacích, kdy to budeme považovat za vhodné. Přímo v gesci mám zdravotně-sociální problematiku a sport, z čehož jasně plyne zaměření mé činnosti na příští čtyři roky. Samostatným osobním cílem, který
bych chtěl v tomto volebním období dotáhnout k definitivnímu rozhodnutí (ANO/NE) a případné realizaci, je stavba tolik diskutovaného seniorcentra.
Jana Martinová, SPOLU PRO KLÁNOVICE, zastupitelka, radní s odpovědností za školství, granty
Mám ekonomické vzdělání a pracuji v oblasti evropských dotací. Zastupitelkou Klánovic
jsem 4 roky. Jako nově zvolená členka rady městské části mám na starosti gesci školství
a grantovou problematiku. Nejdůležitějším úkolem bude dostavba základní školy. Je proto
potřeba připravit v co nejkratší době účelný projekt a finančně zabezpečit rychlou dostavbu. Mateřkou školku plánujeme rozšířit tak, aby ji mohly navštěvovat klánovické děti, kterým ještě nebyly tři roky. Samozřejmě budeme podporovat i ostatní subjekty, působící v naší
městské části v oblasti školství a vzdělávání.
Vedle toho budu sledovat dotační výzvy a grantové kalendáře, abychom včas a kvalifikovaně dokázali zažádat
o finanční prostředky na smysluplné projekty ve všech oblastech, které Klánovice potřebují.
Klára Svobodová, SPOLU PRO KLÁNOVICE, zastupitelka, radní s odpovědností za životní
prostředí, kulturu
Vystudovala jsem obor Komunikace a lidské zdroje na Vysoké škole ekonomie a managamentu. V minulosti jsem pracovala v různých pozicích v bankovním sektoru, obchodě, posledních
zhruba 10 let pracuji v rodinné firmě. V roce 2009 jsem spoluzakládala klánovický trh a jeho organizaci se věnuji doposud. V Klánovicích žiji již více než 14 let. Postupně jsem se zapojila např.
do činnosti Spolku přátel klánovické školky, podílela se na získání finančních prostředků na výstavbu dětského hřiště, založila místní Svátek sousedů, jsem členkou občanského sdružení Klánovice 2020, které stojí za letošním referendem. Vzhledem k volebním výsledkům jsem v současné době členkou Rady MČ Klánovice zodpovědnou především za oblast péče o zeleň a životní prostředí v naší
městské části. Do mé gesce také spadá kultura. Mou prioritou jsou čisté, upravené a živoucí Klánovice.
Pavel Jaroš, HLAS KLÁNOVIC, zastupitel, radní s odpovědností za výstavbu a bezpečnost
Do komunální politiky vstupuji poprvé, ač mám z činnosti úřadů dlouholeté zkušenosti. V minulém
volebním období jsem byl členem kontrolního výboru zastupitelstva MČ Klánovice. Od roku 1995
jsem působil v Komisi k projednávání přestupků MČ Klánovice. Působil jsem jako technik na Stavebním úřadě Praha 21.
V radě městské části mám na starosti bezpečnost a výstavbu. Na úseku bezpečnosti předpokládám co nejužší spolupráci s Městskou i státní policií a HZS hl.m. Prahy. K bezpečnosti neodmyslitelně patří zajištění a rozvoj akceschopnosti Klánovických hasičů.V oblasti výstavby se
budu snažit zajistit, ve spolupráci s pracovníky úřadu, co možná takový rozvoj MČ, aby navrhované
stavby respektovaly ráz Klánovic. Závěrem bych všem popřál klidné svátky vánoční a hodně zdraví v novém roce.
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Slovo zastupitelů
Vážení sousedé,
před pár dny začal advent, ráda bych vám nejprve popřála jeho klidné prožití, krásné Vánoce a pevné zdraví a nezdolný optimismus do nadcházejícího roku. Se sklonkem roku letošního by se na tomto místě patřilo ohlédnout se
za uplynulými měsíci a případnými úspěchy či neúspěchy. Je však krátce po komunálních volbách, v nichž SPOLU
PRO KLÁNOVICE získalo šest zastupitelských mandátů, a my - ač někteří z nás v této roli nováčci – naopak plánujeme, co je třeba udělat ihned, co nás čeká v roce příštím a co se protáhne i do let následujících. V gesci kultury patří
mezi ta dlouhodobá témata výstavba nové knihovny, která by měla sloužit nejen jako půjčovna knih, ale jako živoucí
komunitní a informační centrum. Naší podpoře se i nadále bude těšit KC Nová Beseda, kde mnohé akce a pořady překračují svým významem hranice regionálního dění. V oblasti životního prostředí stále monitorujeme případná nebezpečí hrozící klánovickému lesu a chceme se více soustředit na pořádek v obci – například přemístění kontejnerů na
odpad z centra obce do vhodnější lokality a včasný úklid listí před nadcházející zimou.
Klára Svobodová (radní pro kulturu a životní prostředí)
STAN Klánovice si Vám dovoluje popřát klidné vánoční svátky a bohatou nadílku. Do nového roku
Vám přejeme mnoho osobních a pracovních úspěchů, pevné zdraví a spokojenosti.
STAN Klánovice: Milan Ročeň, Jindřich Lukáš, Martina Petráčková, Pavla Fischerová, Milan Kudyn,
Libuše Artmanová, František Macholda, Karolína Cichoňová, Richard Hladík, Vlasta Hašková,
Jiří Hladík, Eva Štundlová, Jiří Kolátor, Denisa Kroulíková a Petr Soukup
Ing. Petr Soukup
Přejeme občanům Klánovic a čtenářům zpravodaje příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového
roku. Nově vzniklé koalici přejeme dlouhého trvání a mnoho dobrých rozhodnutí. Nadílku si již nadělila v podobě stoprocentních odměn všem zastupitelům, radním a předsedům komisí. Bohatou nadílku dostal za funkci neuvolněného
místostarosty doktor Polák a to ve stoprocentní výši 24.732 Kč/měsíc (za volební období cca 1,18 mil. Kč). Pravděpodobnost dlouhého trvání koalice si tak za peníze obce SPOLU zvýšilo, možná, že pan Polák již jednostranně a předčasně smlouvu nevypoví, jak učinil v minulém období. Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, tak doufejme, že dojde
i na ty volební a že koaliční partneři opravdu dodrží svá předsevzetí, zvláště ty, na kterých panovala naprostá shoda.
Takovým příkladem je i otázka Zpravodaje. Snad dojde k jeho reformě, na jeho činnosti se již nebudou podílet představitelé z jednotlivých stran, jak svorně v materiálech slibovali. V opačném případě nové vedení začne poněkud ztrácet na důvěryhodnosti. Držme si palce.
Mgr. Zorka Starčevičová
Vážení občané Klánovic,
rádi bychom vám poděkovali za podporu v komunálních volbách. Získali jsme dva mandáty, jsme součástí koalice a náš
lídr je místostarostou Klánovic. Naše názory a cíle znáte mj. z KLÁNovin. V první řadě chceme napravit chyby minulého
období. I díky Vaší podpoře se nám již podařilo prosadit, že další rozpočty Klánovic budou vyrovnané. Chceme, aby Klánovice hospodařily řádně, úsporně a efektivně. Rozhodovat mají v co největší míře vámi volení zástupci, optimalizovaný
úřednický aparát má tato rozhodnutí rychle a bezchybně vykonávat. S tím souvisí i změna v odměňování neuvolněných
zastupitelů. Věříme, že se při prosazování dalších racionálních opatření budeme moci i nadále opírat o vaší přízeň a podporu. Přejeme vám krásné a pohodové Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2015.
David Dušek, Klánovická pravice.
HLAS pro novou radu
Mám již osm let zkušeností s naší „malou“ klánovickou politikou. Kandidoval jsem letos až z desátého místa, neboť
si potřebuji od zastupitelského postu odpočinout. Neztrácím tedy zájem o Klánovice. Možná i naopak. Dovolím si tedy
zde jen upozornit na jistá rizika, kterým bude náš nový „vládní tým“ čelit.
Nová rada musí projevit především kompetentnost v rozhodování a citlivost při běžném ovlivňování chodu úřadu.
Schválně neuvádím „při řízení úřadu“. Řízení úřadu je totiž v kompetenci tajemníka, nikoli starosty a už vůbec ne
členů rady. Toto si musí členové rady, z nichž jsou skoro všichni radními - nováčky, uvědomit. Jinak se mohou dopouštět
zbytečných chyb. Ty obvykle vycházejí z představy, že nyní (když jsem „já“ ve vládě) se musí vše, strašně rychle a zásadně změnit. Velká chyba! Mnohem účinnější je nyní představit pracovníkům úřadu dohodnutou novou agendu
a dobře je motivovat k jejímu naplnění. Žádná revoluce, ale evoluce.
Dalším rizikem je vnitřní fungování koalice. Před čtyřmi roky byla ustavena rada, kde dobře nefungovala kolegialita
a vzájemný respekt. Jeden se snažil získávat „body u voličů“ na úkor druhého. Proto se ta koalice po dvou letech rozpadla. Myslím a doufám, že jsme si to s novými zastupiteli vyříkali a bude to nyní lépe fungovat. Pak budu činnost
této rady ochotně podporovat.
Petr Kubíček, HLAS Klánovic/ČSSD
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Jan Kačer: Do Klánovic se moc těším
Co mohou diváci očekávat od večera s vámi?
Velice rád si s místními popovídám nejen o naší historii
a současnosti, o radostech i strastech našich životů, o divadle i filmu. Můžeme mluvit o Petru Čepkovi, kterého
jsem před lety angažoval do ostravského divadla. Byl to
zajímavý, vnitřně temný a nesmírně pracovitý člověk,
ve kterém byl nepřehlédnutelný tragický prvek. Budeme
také mluvit o knížkách, které právě čteme a o tom, jakou
literaturu máme rádi. Takové povídání by mohlo být užitečné jak pro diváky, tak pro mě. A s potěšením odpovím
na dotazy, které přijdou z publika. Přečtu pár ukázek
z knih, které považuji za zajímavé.

Pane Kačere, za pár týdnů přijedete do Klánovic
na přátelské setkání a debatu s místními obyvateli.
S jakým očekáváním je spojená tato cesta?
Klánovice vnímám jako zajímavý fenomén, bydlí zde také
několik mých přátel. Různé historické doby upřednostňovaly různé druhy bydlení, Klánovice v určité periodě byly
mezi předními osobnostmi podobně populární jako třeba
rodinné domy na svahu mezi Vinohrady a Vršovicemi,
Spořilov nebo svérázná kolonie v Bechyni, kde mám i já
domeček. Stručně řečeno – zatím jsem Klánovice navštěvoval pouze letmo, vždy jsem se jen tak mihnul okolo.
Je na čase toto napravit.
S jakým přijíždíte očekáváním?
Především bych rád přivezl takové osobní poselství.
Dlouhá životní zkušenost mi potvrdila názor, že smysl má
jen to, co je naprosto upřímné. Tvrdím, že když je člověk
tak starý jako já, má povinnost něco vědět o životě a umět
mluvit o svých zážitcích a zkušenostech. Mladé to může
směrovat a utvářet na jejich vlastní cestě, starším to zas
připomene zážitky, emoce a události, které společně sdílíme.
Jak byste nalákal vaše potenciální posluchače na připravovanou akci?
Nenabízím žádné prvoplánové rozkoše, nelákám, nepodbízím se a nepodstrojuji. Rád se setkám s lidmi z Klánovic a okolí, u kterých rezonuje můj pohled na svět
s jejich.

Které knihy patří k vašim nejoblíbenějším?
Knihy jsou moje duchovní potrava. Jsem náruživý čtenář,
čtu celý život a každý den. Často se mi stane, že se večer
začtu a najednou zjistím, že už za oknem svítá. Má postel
je trvale obklopená zhruba deseti momentálně nejzajímavějšími svazky. Některé knihy trvale zůstávají, jiné se
vyměňují. Mezi stálicemi je třeba roztrhaná bible nebo milovaný Gogol.
Z jakých knih budete předčítat?
Určitě přinesu útlou knihu, která poněkud unikla pozornosti – Svíce dohořívají od Sándora Máraie. Jde o takový
dialog dvou starých pánů, kteří vzpomínají na svůj život.
Potom bych rád přečetl něco z Vančury, třeba Pekaře
Jana Marhoula a možná ještě přinesu Vaculíkovu Sekyru.
Jistě zmíním text, který jsem před časem namluvil jako
audioknihu – Vyhasínání mozku Martina Kleina. Jedná se
o svědectví člověka, kterému ve stáří vlivem Alzheimerovy choroby postupně “zhasíná” mozek. A nakonec bych
u vás s určitou dávkou sebestřednosti chtěl citovat tři
vlastní knihy – Jedu k mámě, Mírnou oklikou a K přátelům.
V posledních letech na sebe Klánovice upozornily sochařským festivalem Sochání pro Hedviku.
Tento projekt, který je provázaný s malířkou dětských knížek Hedvikou Vilgusovou, se mi moc líbí a fandím mu.
Ty sochy jsou trvalými svědky lidského umu a tvořivosti.
Klánovice by měly být na tuto akci hrdí tak, jak tomu je
v případě sochařského symposia v mých rodných Hořicích.
Petr Vilgus

ŽIVOTOPIS
Český herec a režisér, milovník výtvarného umění Jan Kačer se narodil v roce 1936 v Holicích u Pardubic. Za dva roky tedy oslaví kulaté 80. narozeniny. Vystudoval keramickou
školu v Bechyni, v roce 1959 ukončil studia režie na DAMU. Odešel do Divadla Petra
Bezruče v Ostravě, kde se kolem něj uskupila generačně i názorově propojená skupina
herců, kteří po odchodu do Prahy vytvořili Činoherní klub. V pozdějších létech byl Jan
Kačer členem, mimo jiné, Divadla E.F.Buriana a Vinohradského divadla. Dnes jej můžete
spatřit na scéně Národního divadla v Beckettově Čekání na Godota. Svou prvou hlavní
filmovou roli vytvořil ve snímku Jána Kadára a Elmara Klose Smrt si říká Engelchen. V divadlech režíroval dlouhou
řadu inscenací…(bez posloupnosti) Sbohem Sokrate, Romea a Julii, Peer Gynta, Višňový sad, Revizora, Sen noci svatojánské, Dona Juana… Po roce 1990 byl aktivní i v politické oblasti. Je autorem vzpomínkových biograficky laděných
knih Jedu k mámě, Mírnou oklikou, K přátelům. Jeho manželkou je herečka Nina Divíšková.
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Zpráva o stavu projektové přípravy rekonstrukce ulic – III. etapa
Projektová příprava některých ulic v Klánovicích je pro
nás již roky obrovským problémem. Na jejím základě následně vznikají takové nepodařené realizace jako například nedávno zprovozněná Mechovka. Osobně se již
dvanáct let angažuji ve vyjadřování se ke všem stupňům
projektové dokumentace rekonstrukce ulice Blešnovské,
která by spolu s Lovčickou měla být rovněž postavena
jako ulice obytná. Všechny stupně zpracované projektové
dokumentace však ignorují závazné Technické podmínky
103 – Navrhování obytných a pěších zón. Komunikace
se vytrvale tlačí do těsného kontaktu s ploty a dokonce
ignoruje i podmínky Generelu dopravy v pohybu pro MČ
Klánovice.
Postupně si tyto výhrady vzala za své i řada obyvatel žijících poblíž těchto ulic, nicméně poslední projektová dokumentace projektové firmy VsV toto následně opět nijak
nerespektovala. Proto jsem počátkem tohoto roku požádal kolegy z ČVUT – katedry silničních staveb o zadání diplomové práce na prováděcí stavební projekt na ulice
Blešnovskou a Lovčickou. Diplomant musí respektovat
všechny podmínky a zásady pro projektování obytných
ulic a musí rovněž jednat s obyvateli bydlícími podél
těchto komunikací o jejich požadavcích na parkovací
stání. Konzultantem projektu je zde ing. Kraus – autor již
zpracovaného generelu. Projekt bude odevzdán v prosinci 2014 a následně před komisí obhajován.
Klíčovým bodem pro nás bylo dohodnout s investorem
pražských komunikací (ZAVOS) možnost nahrazení pů-

vodního projektu novým. Dne 12. 11. 2014 jsme jednali
s ředitelem ZAVOSu ing. Přikrylem a příjemně nás překvapila jeho vstřícnost. V zásadě s naším návrhem souhlasí za podmínek bezproblémového napojení na ostatní
komunikace v rámci připravované III. etapy. Dokonce byl
předběžně vysloven souhlas k rekonstrukci ulice K Rukavičkárně s asfaltovým povrchem z důvodu výrazně nižší
hlučnosti .
Téhož dne jsme s diplomantem prohlíželi jeho projekt
a doladili několik detailů. Považuji tuto předběžnou dohodu zatím za největší úspěch, který jsme v novém složení zastupitelstva a rady dosáhli.
Ing. Karel Horníček,
starosta MČ Praha-Klánovice

Zpráva hasičů

Proč netopit plasty či jiným odpadem

Dne 28.října na státní svátek Dnevzniku samostatného československého státu drželi dva naši členové
Václav Musil a Michal Raiser čestnou
stráž u Památníku padlích zde v Klánovicích. Škoda jen, že přítomné by
spočítal i žák mateřské školy, který
umí do desíti.
V neděli 2.listopadu 2014 v 7.55 vyzvalo OPIS HZS hl.m. Prahy jednotku
SDH Klánovice k případu čerpání zatopeného okolí bytového domu v ulici
Slavětínská. Jednotka vyjela
v počtu 1+8 v 8:00 a na místo dorazila současně s jednotkou profesionálních kolegů ze Satalic. Příčinou
zatopení byla poškozená vodovodní
přípojka, tu jsme uzavřeli a odčerpali
vodu z okolí bytového domu pomocí
dvou plovoucích čerpadel. Na základnu jsme se vrátili v 10:01.
Radek Čihula, preventista
ŠŤASTNÉ, VESELÉ A HLAVNĚ
KLIDNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK PŘEJÍ
Hasiči Klánovice

Během topné sezony se často stává, že musíme dýchat vzduch prosycený kouřem z komínů. Obzvláště nepříjemný a dusivý vzduch se nachází v okolí domů,
kde někteří občané spalují odpady z domácností.
Tito lidé topí ve svých domech a bytech PET lahvemi a dalšími plasty, někteří používají jako palivo dřevotřísku, staré nalakované rámy od oken, barvou natřená prkna
a trámy nebo dokonce železniční pražce napuštěné olejovými látkami. Tím poškozují
zdraví druhých a vystavují se riziku přestupkového řízení a uložení vysoké pokuty.
Na území MČ jsou rozmístěny kontejnery na plastové lahve, sklo, papír, nápojové kartony a plechovky. Tříděný odpad je možno dále zpracovat a využít např.
jako výplně bund a spacáků, do autopotahů, pro výrobu laviček a dokonce i nábytku. Nejhorší variantou likvidace odpadu je jeho spálení doma v kamnech či
kotli. Teplota v takovémto zařízení je nízká a vzhledem k nedostatečnému přísunu
kyslíku, dochází k nedokonalému spalování a vzniká mnoho jedovatých i karcinogenních látek.
Při spalování PVC vzniká fosgen, kdy při vdechnutí dochází k reakci a fosgen se
rozkládá na kyselinu chlorovodíkovou (HCl), která leptá sliznice. Při nižších koncentracích způsobuje dýchací potíže, při vyšších dokonce i smrt. Fosgen se dříve používal jako bojová chemická látka!!! V případě, že se chceme zbavit v kamnech
koberců, tapet nebo dřevotřísky, uniká do vzduchu formaldehyd. Ten má na svědomí
rakovinné bujení, vývojové mutace, dráždí oči a plíce. Také způsobuje alergie.
Toto je pouze malý výčet následků neodborného domácího pálení odpadků. Jen
my sami rozhodujeme o svém zdraví a zdraví našich dětí. Není přece jen lepší
těmto zdravotním problémům předcházet a odpad třídit nebo rozměrné druhy odpadů zdarma uložit do sběrného dvora?!
Klára Svobodová, radní pro životní prostředí, kulturu
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Badmintonový turnaj v Klánovicích
V neděli 9. 11. proběhl v Klánovicích v Hale starosty Hanzala badmintonový
turnaj, který byl součástí projektu Zdravé Klánovice 2014 neziskové organizace
NADOSAH, o.p.s. Turnaje se zúčastnilo 48 amatérských hráčů. Naši ZŠ reprezentovalo 24 žáků 5-9 tříd. Byly vidět velmi pěkné sportovní výkony a hodně se fandilo. Turnaj ukončil a ceny rozdal mistr ČR
v badmintonu Petr Koukal. Děti z našeho školního badmintonového oddílu si měly možnost s Petrem Koukalem i zahrát. Během turnaje mohli sportovci i návštěvníci zavítat do zdravotního stanu.
Program poté pokračoval v KC Nová Beseda.Výtěžek z akce byl věnován Nadačnímu fondu Petra Koukala na prevenci rakoviny varlat.
Jsme velmi rádi, že v naší ZŠ je tento sport tak populární a že máme mnoho nadšených badmintonistů. Děkujeme NADOSAH, o.p.s., že k nám pozvala úspěšného českého sportovce.
Za školní badmintonový oddíl
Kateřina Kašparová
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Názory občanů
Na adresu úřadu městské části byl
doručen příspěvek pana Miroslava
Jarolíma s kritickými připomínkami k obsahu Klánovického zpravodaje č. 11, k úrovni některých informací a rozsahu inzerce. Pan Jarolím konstatuje, že zpravodaj
„chce změnu“ a vrací se k úrovni,
kdy v KZ působil Luboš Palata.
Připomíná také některé kauzy,
při kterých se rozcházely názory
občanů a představitelů obce.
Odpověď Ing. Karla Horníčka,
zastupujícího šéfredaktora
V současné době pracujeme na
nové grafické podobě Klánovického zpravodaje a obsahové koncepci pro rok 2015. Výsledem by
měl být čtenářsky přátelský, informačně obohacený a obsahově
vyvážený zpravodaj pro všechny
občany Klánovic. Rádi bychom,
aby se tato změna projevila již
v prvním čísle Klánovického zpravodaje 2015.
V rámci přípravy přicházíme proto s výzvou pro zájemce z řad
občanů Klánovic všech věkových
kategorií, kteří by se rádi podíleli na utváření zpravodaje, aby se
přihlásili a nabídli svoje schopnosti při tvorbě místního media.

Klánovice aneb Cesta tam a zase zpátky
17. 1. 2015
Vážení přátelé procházek a pochodů, tentokrát vás chceme pozvat na 4. ročník pochodu na okraj Prahy do Klánovic.Vloni se této akce zúčastnilo rekordních 447 lidí, z toho 31 dětí a několik čtyřnohých přátel.
Můžete též startovat od metra B Černý Most od 9.30 do 11.00 hod, odkud
vede trasa 13 km. I tento ročník startuje tradičně hned u nádraží před hotelem Smolík. Můžete si zde vybrat z několika tras. Od nejkratší trasy 7 km pro
rodiče s dětmi, po nejdelší trasu 33 km. Start nejdelší trasy 33 km je
od 9.00 hod do 10.00 hod., ostatní trasy od 10.00 hod do 13.00 hod.
Na startu obdržíte popisy trasy, překvapení, razítko startu. Můžete si s sebou
vzít i mapu okolí Prahy–východ. V cíli pak dostanete diplom, razítka, odměnu
a děti něco navíc. Tento pochod je zařazený mezi mezinárodní pochody IVV,
takže obdržíte razítko do záznamníku IVV, a patří i mezi 200 nejlepších vybraných pochodů v České republice, takže dostanete i speciální razítko do záznamníků Dvoustovky. A je zařazen i do cyklu pochodů Prahou turistickou.
Takže ta nejširší nabídka, jaká může u pochodů být. Ten z vás, který chce zjistit víc, může se podívat na stránky oddílu: www.kct-praha-karlovturban.webnode.cz. Těšíme se na vás! Zdrávi došli!
Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan

Prací proti
bezdomovectví
Městská část Praha-Klánovice
sice v současné době nemusí řešit
aktuální problémy spojené s bezdomovectvím vyjma letních měsíců, kdy se v okolních lesích
vyskytují osoby bez přístřeší,
přesto jsme se přihlásili do dotačního programu „Prací proti bezdomovectví“, kterou vyhlásil MHMP.
Byla nám přidělena dotace ve výši
55tis.Kč a přijali jsme 4 pracovníky,
kteří byli toho času bez zaměstnání. Výsledek, který projekt předpokládal,
se
nenaplnil. Tři
z přijatých skončili po několika
dnech a poslední pracovník,
s jehož činností jsme spokojeni,
odchází do jiného, trvalého pracovního poměru.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
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SETKÁNÍ
MLADÝCH - TAIZÉ
Na konci tohoto roku přijedou
desetitisíce mladých lidí - poutníků míru - ze všech evropských
zemí
do
Prahy
a zúčastní se zde evropského
setkání, které se uskuteční od
29. prosince 2014 do 2. ledna
2015. Toto setkání připravuje
komunita bratří z francouzského městečka Taizé, která
usiluje o smíření a návrat důvěry mezi lidmi, ve spolupráci s
místními církvemi a společenstvími křesťanů i s dalšími obyvateli Prahy a jejího okolí. Také
v Klánovicích jsou rodiny, které
se rozhodly ubytovat poutníky
ve svých domácnostech a těšit
se ze vzájemného obohacení. I
Vy, pokud bydlíte v Klánovicích,
Újezdě nebo v Kolodějích se
můžete zapojit do organizace
nebo pomoci s ubytováním
účastníků setkání. Budeme velice rádi, když nám o tom dáte
vědět na adrese taize.kolodeje@gmail.com nebo prostřednictví
formuláře
na
www.kolodeje.farnost.cz., kde
bude také uveřejněn program
místních aktivit v rámci tohoto
setkání. Více se dozvíte na
www.taizepraha.cz.
Za místní
přípravný tým,
Patrik Lindr

Knihy mimo žebříček (v naší knihovně)
Nedávno obdržel mladý český spisovatel Jan Němec Cenu Evropské unie za literaturu za nedávno vydanou knihu
Dějiny světla. Pro její zapůjčení je dobré vědět, že se jedná o literární zpracování životopisu nejrespektovanějšího
českého fotografa z doby I. republiky Františka Drtikola. Jeho život byl nesmírně zajímavý už tím, že po dosažení
absolutního mistrovství jako fotografa v polovině 30. let prodává atelier a věnuje se již zcela duchovnímu životu.
Stává se výsostným znalcem a překladatelem indické a tibetské mystické literatury. Uvedená kniha se však zabývá téměř výhradně první etapou jeho života od dětství, přes studia fotografie až po mistrovství v tomto oboru.
Je napsána velmi sugestivně a poutavě a díky tomu se i stala literární událostí roku. Bohužel druhá etapa jeho života je zde jen naznačena a čtenář se střihem dostává až do počátku 50. let jako závěru jeho života, kde se jako
starý pán cimrmanovsky setkává se svoji objevitelkou Annou Fárovou jako malou holčičkou.
Ing. Karel Horníček
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15 let klánovického dětského sboru Claireton Chorale
Klánovický dětský sbor Claireton Chorale byl založen
v září roku 1999 a v průběhu svého 15.letého působení
již zapojil do své činnosti více než 300 dětí, včetně dětí
z dětského domova.
Sbormistryní a zakladatelkou Klánovického dětského sboru je Světlana
Tvrzická,
absolventka
Moskevské konzervatoře
a "Ruské Akademie muzických umění Gněsiných", fakulta dirigování sborový zpěv, která pracovala do roku 1988 jako
sbormistr v "Dětské hudební škole sborového
zpěvu" a v "Dětském hudebním divadle" v Moskvě. Od ledna 1989
pracuje jako sbormistr
Kühnova dětského sboru.
V čase vánočním stojí za zmínku nahrávky, které sbor
sám či ve spolupráci se známými umělci natočil:
nahrávka CD a audiokazety "Vánoční písně a koledy",
které sbor v roce 2000 nazpíval společně s orchestrem
Radima Linharta vánoční CD "Šťastné Vánoce Vám
Všem…" a "Vánoční a Novoroční Přání", v roce 2003
ve vlastní produkci

Z historie rodu Klánů
Dne 5. listopadu letošního roku uplynulo 175
let od narození Václava Klána zakladatele
Klánovic. Dne 29. 9. 2014 byla odhalena
jeho busta na Slavětínské ulici. Při této příležitosti bych rád uvedl bližší údaje o jeho
osobě.
Úvodem krátce k historii rodu Klánů. První
dohledaný Klán Václav se narodil kolem
roku 1638 na Jinecku, zemřel v roce 1705,
měl 2 syny Václava a Jana. Jeho syn Václav zůstal na Jinecku, jeho potomci - Josef
a František tvoří jineckou větev, druhý syn
prvního Václava Jan tvoří zbraslavskou
větev, jeho potomky lze v 18. století nalézt
v matrikách Lahovic, Zbraslavi, Záběhlic,
Chuchle i Černošic.
Václav Klán, zakladatel Klánovic, patří
ke zbraslavské větvi, je sedmou generací
od prvního jineckého Václava. Narodil se
5. 11. 1839 v Černošicích. Jeho otec Josef
Klán, který se narodil v roce 1808 v Lahovicích, měl s Annou roz. Cicvárkovou celkem 10 dětí, z nich 4 zemřely brzo po narození. Vzhledem k mnohačetným rodinám

v 19. století se rod Klánů značně rozrostl,
avšak s největší pravděpodobností máme
společného předka Václava z poloviny
17. století.
Václav Klán na začátku 70. let 19. století pracoval jako písař u okresního soudu ve Zbraslavi. Tehdy mu jeho vzdálená teta odkázala
kus skalnatého pozemku u Radotína, který později odkoupila těžební společnost s cílem těžit zde vápenec. Díky tehdejšímu stavebnímu boomu v oblasti Smíchova a potřebě kvalitních stavebních materiálů, Klán
za prodej své skály obdržel pohádkovou
částku. Za peníze získané prodejem radotínské skály Klán koupil statek v Modřanech,
kde krátký čas hospodařil. Později projevili o jeho pozemky zájem Schwarzenbergové, kteří zde chtěli postavit parní pilu. Klán
opět svůj majetek výhodně prodal a přestěhoval se do Prahy.
V roce 1874 dal Chvalský universitní statek
do dražby veškeré dominikální pozemky
v Šestajovicích, neboť jejich správa spolu se
statky studijního fondu v Tuchoměřicích byla

nákladná a pohltila veškerý zisk. Tyto lesní pozemky sahaly v té době až k prvním domkům
v Šestajovicích. Vlastivědný sborník z roku
1923 uvádí, že v tomto roce 1874 Václav Klán,
pekařský mistr z Modřan, tyto pozemky koupil. Další část lesa zakoupil od knížete Lichtensteina. V březnu 1878 obdržel od místodržitelství v Praze povolení k rozdělení pozemku na 18 stavebních částí, nechal postavit
silnici a rybník, žádal i o povolení ke zřízení
železniční zastávky. Až do té doby se mu dařilo v obchodování s pozemky a nemovitostmi. Štěstí ho však opustilo, a když zkrachoval jeho obchod s rozsáhlými doly v Dalmácii, finančně se vyčerpal.
Václav Klán neměl přímé potomky, ani
není známo, zda byl ženatý. Zemřel chudý
a opuštěný v Českých Budějovicích 23. 7.
1903, v matrice zemřelých není žádný pozůstalý uveden. Místo jeho odpočinku mi zatím není známo, v Českých Budějovicích pohřben nebyl, zřejmě se o jeho ostatky postaral některý z jeho tehdy žijících bratrů.
Ing. Jiří Klán, Klánovice
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neplacená inzerce

14. 12. 2014 v 16 h

Kde? Tělocvična Beseda Klánovice
• zvonění, přivítání, promenáda masek
• divadlo “Vánoční pohádka” - Divadlo ze skříně
• hudba, tanečky, soutěže s odměnami

Na každé dítě čeká malý dárek od Anděla.
Cena……...100 Kč za osobu
Vstupenky jsou již k dispozici
každé úterý 10-12h ve volné herně v MC Klánovice

OMLUVA
Omlouváme se za chybu v KZ č.11 u článku „Změna
válce u školy“, kde bylo chybně uvedeno jméno autorky.
Autorkou je paní Denisa Brédová-Prenghyová.
Ivana Horská

PRONÁJEM BYTU

placená inzerce

Pronajmu byt-garsonku (28m2) v rod. domě
v Šestajovicích. Zařízený, předzahrádka,
vlastní vchod, 2 min. od MHD.
Telefon: 724 237 811

nebo úterý, středa a pátek 8-10 h
v MC Šestajovice.
Informace a objednávky
na tel. 604 315 231
nebo na
j.dlaskova@email.cz
placená inzerce

Psychoterapii a psychologické poradenství
v ob5žných životních situacích a v případě
psychických problémů nabízí psycholog.
PhDr. I. Waidingerová, Újezd nad Lesy, Kynická
2607, Praha 9, Tel. 603 804 895
e-mail: iveta.w@centrum.cz. Více na
www.psychologickeporadenstvi.blogspot.cz

KLEMPÍŘSTVÍ
Podmazávání hřebenáčů
-pokrývači, tesaři-střechy na klíč
Opravy a údržba střech-výškové práce
Nátěry žlabů,dřevěných štítů atd.
Drobné opravy

Telefon: 603723486
Profesionální zpracování účetnictví

Smart Agency s.r.o. nabízí zpracování účetnictví
právnických i fyzických osob, vedení daňové evidence,
mzdové účetnictví, daně a poradenskou činnost
v oblasti ekonomiky i financí.

Kontakt: info@SmartAgencyCZ.cz
mob: 774 461 072

KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a
př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da č

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

602 260 264
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 výcvik),
VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.
Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím, z Prahy východ a okolí
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
Šeﬂ- hairstyle 7 dní v týdnu.
Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)

Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00
Tel. 604 589 584
www.seﬂ-hairstyle.com
r.seﬂ@post.cz
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placená inzerce

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Klánovice, V pátém 502
OTEVŘENO
Pondělí-Pátek 16.00-19.00 hod
Sobota
9.00-12.00 hod

TEL. 721 763 987

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany, řezání, obrábění, ohýbání,
posilovací stroje
e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472
608 880 102

stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
*
*
*
*
*
*
*

rodinná firma s dlouholetou tradicí
kvalitní práce vlastními zaměstnanci
vyučenými v příslušném oboru
realizace staveb na klíč
pasivní domy, nízkoenergetické domy,
kryté soukromé bazény
rekonstrukce rodinných domů
rekonstrukce plochých střech,
balkonů a teras
zateplení rodinných domů, chodníčky, ploty

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

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

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

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ
Kancelář:
Dohalická ul. 1043, 190 14 Praha 9 – Klánovice
tel.: 286 588 963, mob. tel.: 603 413 180
e-mail: northtech@northtech.cz

www.northtech.cz

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Stálá služba:
602 429 913, 606 784 088
tel/fax.: 321 622 488

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
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placená inzerce

Velký výběr vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace, pokládka

I.P.R. Real Estate
Ing. Kateřina Černá
724 646 572, www.ipr.real.cz

PRODÁNO,
pozemek 2 488 m2

Pro solventní klienty hledáme
pozemky o výměře 800-2000 m2
a rodinné domy v Klánovicích
a okolí.
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PROGRAM prosinec 2014
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061
(každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

Výstava měsíce

MYSTICKÉ OBRAZY - KOLIK SCHODŮ, TOLIK HVĚZD

Výstava Dany Gregorové.

Filmový klub

1. 12. pondělí, 20:00

LEVIATAN

Leviatan je drsným zobrazením zkorumpovaného Ruska mezinárodně oceňovaným režisérem A. Zvjagincevem.

Kino

3. 12. středa, 20:00

POHÁDKÁŘ

Milostný příběh o vášni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění vznikl podle knihy spisovatelky B. Nesvadbové.

Akce

5. 12. pátek, 17:00-19:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Mikuláš, čert a anděl se po roce opět těší na Vaše děti. Nezapomeňte balíček a povídání pro Mikuláše.

Divadlo pro děti

7. 12. neděle, 16:00

O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI

Poetická pohádka o kouzelném vánočním čase. Divadlo Pro malý

Kino

8. 12. pondělí, 20:00

ŽELEZNÁ SRDCE

Válečný film z druhé světové války s Bradem Pittem.

Kurzy

9. 12. úterý, 19:00

ŠÁTKOMÁNIE 2

Dalších 12 neotřelých uzlů, které si vyzkoušíte uvázat v ničím nerušené předvánoční atmosféře kurzu.

Kino

10. 12. středa, 20:00

JAK JSME HRÁLI ČÁRU

Příběh desetiletého Petra, který je už sedm let "rukojmím" komunistického režimu.

Koncert

11. 12. čtvrtek, 19:30

BLUES JAM SESSION

Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

Kino pro děti

14. 12. neděle, 16:00

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína.

Kurzy

16. 12. úterý, 19:30 a 20:30 SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině

Kino

17. 12. středa, 20:00

INTERSTELLAR

Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším.

Koncert

18. 12. čtvrtek, 19:30 JAROSLAV SVĚCENÝ a prof. LADISLAV HORÁK / VE ZNAMENÍ TANGA

Emotivní hudba argentinského hudebního mága ASTORA PIAZZOLLY se stala leitmotivem nového alba J. Svěceného, který ke
spolupráci oslovil jednoho z nejlepších českých akordeonistů a bandoneonistů L. Horáka.

Kino

19. 12. pátek, 16:00 a 20:00 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD

Hobit: Bitva pěti armád oscarového režiséra Petera Jacksona je závěrečnou částí filmové trilogie.

Akce

21. 12. neděle 15:00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Tradiční vánoční akce. Přijďte si již počtvrté s lucerničkami pro Betlémské světlo, kterým si rozsvítíte své domovy.

Divadelní představení 21. 12. neděle 15:30

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Příběh plný recitací, zpěvu, živé hudby. Hrají: pražský hudební soubor Karamelija

Trubačské trio

21. 12. neděle 17:00

Vystoupení PRAŽSKÝCH KADETŮ

Zaposlouchejte se do loveckých skladeb na lesnice a společně si zazpívejte vánoční písně a koledy.

KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2015, 17:00-18:00 MODERNÍ YOYOVÁNÍ
KAŽDÝ ČTVRTEK do ledna 2015, 16:00-17:00 FOOTBAG (hakisak)
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz Změna programu je vyhrazena

KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
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ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

Výstava měsíce

IVAN ENGLICH: FOTOGRAFIE 1946-2000

Černobílá fotografie minulého století okořeněná snímky z prvého desetiletí divadla Semafor.

Filmový klub

5. 1. pondělí, 20:00

Tématem lednového Filmklubu je příběh pozoruhodné ženy. Naši členové budou moci vybírat mezi snímkem Příběh Marie
a Hledání Vivian Mayer.

Kino

7. 1. středa, 20:00

HODINOVÝ MANŽEL

Zkrachovalí provozovatelé veřejného bazénu se vydávají na cestu nepostradatelných pomocníků v domácnosti. Časem však plní
čím dál tím častěji i různá specifická přání svých ženských zákaznic. ČR/2014/komedie

Koncert

8. 1. čtvrtek, 19:30

BLUES JAM SESSION

Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

Kino

14. 1. středa, 20:00

FOTOGRAF

Film I. Pavláskové o životě Jana Saudka. ČR/2014/drama/přístupný od 15 let

Kino

18. 1. neděle, 16:00

PADDINGTON

Příběh ztraceného medvídka. GB, Francie, Kan./2014/animovaný/přístupný/v českém znění

Kino

18. 1. neděle, 18:00

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY

Ben Stiller jako hlídač muzea se vydává na novou dobrodružnou cestu. USA/2014/akční, komedie, fantasy/české titulky

Akce měsíce

19. 1. pondělí, 19:00

ÚDOLÍ VČEL

Beseda a vzpomínání s hostem JANEM KAČEREM. J. Kačer tímto večerem převezme patronát nad sochařským artefaktem
„Pozdravení“, který vznikl v rámci akce Sochání pro Hedviku a byl věnován Petru Čepkovi.

Kino

19. 1. pondělí, 20:00

ÚDOLÍ VČEL

Historický film F. Vláčila odehrávající se v drsných reáliích druhé poloviny 13. století. Československo /1967 / historický / v českém znění

Kino

21. 1. středa, 20:00

BIRDMAN

Dlouho očekávaný film A. Iňárritu, režiséra filmů Babel, Biutiful, 21 gramů. USA, Francie/2014/komedie, drama/české titulky

Divadlo

23. 1. pátek, 19:30

VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU

Divadelní hra tak trochu pro ženy, tak trochu pro muže, nejvíce však pro všechny, kteří se chtějí upřímně bavit a od srdce smát.

Divadlo pro děti

25. 1. neděle, 16:00

MALÉ DIVADÉLKO PRAHA: O SNĚHURCE

Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících. Představení je plné písniček s živým doprovodem houslí, kytary, zobcové
flétny a rytmických nástrojů.

Kino

26. 1. pondělí, 20:00

VYŠŠÍ MOC

Psychologické drama rodiny vystavené zkoušce důvěry. Šv.,Dán.,Nor./2014/drama/české titulky

Kino

28. 1. středa, 17:00

ČAROVNÝ LES

Čarodějnice v podání Meryl Street chce dát za vyučenou oblíbeným postavám dětských pohádek jako je Karkulka či Popelka.
USA/2014/muzikál, komedie, fantasy/v českém znění

KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2015, 17:00-18:00 MODERNÍ YOYOVÁNÍ
KAŽDÝ ČTVRTEK do ledna 2015, 16:00-17:00 FOOTBAG (hakisak)
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz Změna programu je vyhrazena

KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
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