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Pohádkový masopust opět rozzářil barvami masek poslední únorovou neděli a stává se milou tradicí.
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Výběr ze zpráv z jednání Rady městské části
• RMČ schválila ukončení nájemního
vztahu na pronájem bytu č.
3, Slavětínská ul. 173, Praha –
Klánovice a zveřejnění záměru
pronájmu tohoto bytu
• stanovila cenu za pronájem
cykloboxu ve výši 800 Kč. Smlouvy
budou uzavírány na kalendářní rok
od 1. 1. do 31. 12.
• schválila bezplatný pronájem
tělocvičny Beseda na den 28. 1. 2017
pro JSDH Klánovice
• na základě doporučení právního
zástupce MČ Praha – Klánovice
schválila zpětvzetí určovací
žaloby ohledně pracovní náplně
paní Havličkové
• schválila termín veřejného
zasedání ZMČ Praha – Klánovice
na den 16. 1. 2017. RMČ schválila
program tohoto jednání
• schválila „Programové
prohlášení Rady městské části
Praha – Klánovice“
• schválila předběžné termíny jednání
rady na I. pololetí 2017.
• souhlasila s úpravami bytu na vlastní
náklady nájemce bytu
• souhlasí s konáním akce
„Společenský večer místní
skupiny ČRS“ dne 18. 3. 2017
v tělocvičně Beseda
• schválila navýšení cen za pronájmy
o výši inflace 0,7 %
• pověřila starostu a člena rady pro
dopravu jednáním s firmou SP Černý
Most (firma zajišťuje zimní
• úklid komunikací) za účelem zlepšení
zimní údržby komunikací
• souhlasila s objednávkou dodávky
domku u společnosti Pila Golčův
Jeníkov, spol. s. r. o., IČ: 620 60 643,
se sídlem Golčův Jeníkov, za cenu
105 200 Kč včetně DPH, a to po
schválení rozpočtu MČ Praha –
Klánovice na rok 2017 jako zázemí
pro obsluhu Deponie
• schválila uzavření smlouvy na
výměnu oken v bytové části v ul.
Slavětínská 120 s firmou RI OKNA a.
s., se sídlem Praha 10, IČO 60724862
za cenu dle nabídky

• jmenovala s účinností ode dne 1. 2.
2017 předsedou komise výstavby Ing.
Pavla Vorlíčka, členy komise výstavby
Ing. Janu Martinovou, Bc. Pavla
Jaroše, Ing. Jana Procházku
• vzala na vědomí rezignaci Bc. Kláry
Svobodové na funkci předsedkyně
komise pro životní prostředí
a jmenovala s účinností od 1. 2.
2017 předsedkyní komise životního
prostředí Ing. Marii Mikušovou Csc.
• jmenovala s účinností ode dne 1. 2.
2017 členem komise pro dopravu
Mgr. Roberta Zoulíka
• pověřila právního zástupce MČ Praha
– Klánovice JUDr. Černého k podání
odporu proti elektronickému
platebnímu rozkazu ve věci soudního
sporu mezi MČ Praha – Klánovice
a paní Havličkovou
• uložila ÚMČ zaslat dotaz na TSK, zda
je nezbytné, aby svodidla, umístěná
proti výjezdu ze Šlechtitelské na
Slavětínskou ulici, byla v této části
instalována. Pokud ano, požádat
o jejich opravu
• schválila žádost společnosti Kompakt
s. r. o. o souhlas s užitím znaku na
Informačním plakátu Správního
obvodu Praha 21
• schválila s účinností ode dne 1. 3. 2017
změnu Organizačního řádu ÚMČ
Praha – Klánovice
• projednala žádost o spolupráci,
podporu a nabídku partnerství
– Koncert hudby hradní stráže
a PČR podanou nadačním fondem
Klánovické fórum a pověřila starostu
dalším jednáním
• Ing. Jana Martinová rezignovala
na funkci členky Školské rady při
Masarykově ZŠ Praha – Klánovice.
Rada s okamžitou platností
jmenovala Bc. Kláru Svobodovou
členkou Školské rady při Masarykově
ZŠ Praha – Klánovice
• schválila rozpočtové opatření č. 1,
na základě kterého bude upraven
rozpočet 2017 o částku 323 800
Kč z důvodu nákupu kotlů do kotelny
v budově Masarykovy základní školy
Praha – Klánovice, Smržovská 1

Výběr z jednání Zastupitelstva
městské části Praha–Klánovice
• ZMČ vzalo na vědomí
zprávu o činnosti finančního
výboru za rok 2016
• schválilo volební komisi,
tajnou volbu starosty, zástupce
starosty a členů rady.
• zvolilo MUDr. Ferdinanda Poláka,
Ph.D. starostou Městské části

Praha–Klánovice
• zvolilo Ing. Janu Martinovou
zástupkyní starosty Městské části
Praha–Klánovice
• zvolilo Ing. Marii Mikušovou
CSc. členkou Rady městské části
Praha–Klánovice
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• zvolilo Mgr. Roberta Zoulíka
členem Rady městské části
Praha–Klánovice
• stanovilo pravidelné měsíční
odměny pro neuvolněné
členy zastupitelstva
• schválilo v souvislosti s rezignací
Ing. Karla Horníčka na funkci
starosty MČ Praha–Klánovice

revokaci II. část usnesení č. 5/2016,
ze dne 18. 2. 2016, kterým jmenovalo
zástupcem MČ Praha–Klánovice
ve SMČHMP tehdejšího starostu
Ing. Karla Horníčka a jmenovalo
zástupcem městské části, který
bude jednat ve Svazu MČHMP za
MČ Praha–Klánovice starostu MČ
Praha – Klánovice.

Zpracovala Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
Veškeré zápisy a usnesení v plném znění jsou na webu městské části.

Otázky a odpovědi
V tiráži našeho Klánovického zpravodaje se mj. uvádí: „Šéfredaktor si
podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit.“ Resp. je předkládáno,
že příspěvek autora může být naší redakcí bez vědomí autora krácen a takto
upravený, smyslově pak i jinak dokladující, pod jménem takového autora otištěn.
Konstatuji, že tento přístup byl bez jakékoli dohody, souhlasu, předveden nejen
v mém případě. Naproti tomu např. Újezdský zpravodaj, konkrétně již č. 4/2010,
uvádí: „Redakce si vyhrazuje právo upravovat otištěné materiály pouze po stránce
gramatické, nikoli stylizační“. V těchto souvislostech předkládám dotaz, zda tento
přístup, který je v rozporu i se základní listinou lidských práv, vydrží našemu
početnému zastupitelstvu až do konce jeho volebního období. (Dotaz položil
Ladislav Hrabal)
Praxe s krácením nevyžádaných příspěvků je v tištěných médiích všeho druhu
zcela obvyklá. Podle mého názoru by měla zůstat i v KZ. Prostě místo je omezené,
papír i tisk něco stojí a stránky se musí sestavit tak, aby to k něčemu vypadalo.
Pokud článek nevyhovuje z hlediska délky grafické podobě, nebo rozsahu místa,
který mu můžeme dát k dispozici, musí se zkrátit. S upřímnou snahou o zachování
podstaty sdělení.
Pro občany, kteří by chtěli zaslat článek, je nejlépe se se mnou osobně domluvit
předem, nejlépe do 15. každý měsíc, jaký rozměr může jejich příspěvku věnován.
Záleží na mnoha věcech, od závažnosti, až prostě po to, kolik je v KZ volného místa.
Pro všechny autory jsem k dispozici na mailu kzsefredaktor@seznam.cz. Přednost
mají nepolitické příspěvky s přesahem na celou MČ. (Luboš Palata)
Klánovická základní škola a mateřská školka se dlouhodobě potýkají
s podvodním přijímáním mimoklánovických dětí s tím, že jejich rodiče pro
ně zřizují trvalý pobyt v Klánovicích u kamarádů apod., přestože v Klánovicích
nebydlí. Důsledkem toho jsou přeplněné třídy v ZŠ. Do MŠ se berou
mimoklánovické děti s falešným TP místo klánovických. Jak se k této zápisové
turistice staví ÚMČ Klánovice a zastupitelstvo?
Tento problém vnímá vedení Klánovic dlouhodobě. Na problematice spolupracuje
se svým právním zástupcem JUDr. Černým, dle kterého jsou vyčerpány veškeré
právní možnosti jak prokázat falešný pobyt. Argumentovali jsme i nálezem
Ústavního soudu ke zneužívání trvalého pobytu za účelem vzniku volebního práva
v určitém místě, vše je v současně platící legislativě marné.
Například jedno dítě bylo přihlášeno v neexistující zbourané nemovitosti,
a přesto bylo na základě rozhodnutí MHMP přijato do MŠ. Bezvýsledně se několik
let používalataké čestná prohlášení s poučením o následcích uvedení nepravdivých
informací jednakpro rodiče a jednak pro vlastníky nemovitostí. Možné řešení
přijde až se změnou legislativy – uvažovaného nového pojetí trvalého pobytu, kdy
obce budou moci trvalý pobyt na jejich území zrušit v případě, že osoba zde nebydlí
nebo pobyt zneužívá. ( Jana Martinová)
Pokračování na str.6

Slovo šéfredaktora
Před vlastním prahem
Bývaly doby, kdy jsem chodník
a pás trávníku se stromy před naším
domem považoval za svůj. Stála
tam vysoká bříza, pod kterou občas
vyrostl kozák, dvě višně každý rok
obsypané temně rudými plody
a ještě báječnější švestka. I chodník
byl „náš“, protože jsme ho s tátou
sami pokládali, dlaždice podsypávali
pískem a byli hrdí na to, jak byl rovný.
Pak nějaký dopravní architekt
od prkna v Praze namaloval naši
ulici jinak, místo asfaltu ji vydláždil,
všechny stromy dal bez mrknutí
oka vykácet a my jsme se tomu
nedokázali bránit. Pod okny už nám
sice po deštích nevzniká obří louže,
na které jsme jako děti pouštěli
lodě, nové javory jsou letech už
docela vzrostlé a vlastně hezké. Ale
už nikomu nemohu říci, že jsme
ten dům u břízy vpravo, chybí mi
švestka, višně. K „předzahrádce“
jsem a chodníku ztratil vztah,
už není „moje“.
Můj jedenaosmdesátiletý otec ho
neztratil. V létě, když je tráva příliš
vysoká, tak ji poseká, a v zimě, tak
deset minut poté, co padne první
vločka, začne uklízet sníh. Ví, že
trávu by měly posekat pracovníci
úřadu a o sníh, že by se měl úřad
postarat také. Ale jemu to nedá.
Pokud jde o sníh, nelze se s ním ani
soupeřit. Už jsem to zkoušel, přece
jenom je mu přes osmdesát. Jenže
než se já stihnu obléknout, tak už
má dvě třetiny hotovo a v padesáti
příštipkařit vlastnímu otci…
A tak si radši udělám kafe
a pozoruji z okna a tu „radost“ mu
nechám. Někde v podvědomí ale
vím, že on dělá správně. Uvědomuji
si, že bych už po těch letech měl i já
překonat odcizený vztah k prostoru
před naším domem a vyrovnat se ze
ztrátou „svých“ višní, švestky a břízy.
A že kdybychom to udělali všichni,
bude starostí se sněhem i trávou jen
půl. Možná by ale pomohlo, kdyby
starosta lidem jako můj tatínek
po zimě poděkoval. A nás ostatní
požádal, abychom se přidali.
Luboš Palata
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Téma čísla: Sníh a led Klánovice letos moc nezvládly
Zimní údržbu komunikací v Klánovicích má od podzimu loňského roku nově na starost firma SP Černý Most, s. r. o.
Mnozí obyvatelé Klánovic si však stěžovali na ledovku, která na některých silnicích vydržela i několik týdnů. Dočkáme se
zlepšení? Na dotazy odpovídal radní pro dopravu MČ Robert Zoulík.
Michael Bouška
Může za kluzké silnice pouze počasí,
nebo šlo podle vás něco udělat lépe?
Firma, která provádí zimní úklid
silnic přece musí počítat s nepříznivým
počasím. Za špatnou sjízdnost silnic
tedy nese odpovědnost úklidová
firma. Otázkou také je, do jaké míry za
situaci může úřad MČ, který vytvářel
poptávkové řízení.
Jak dlouho se smlouva připravovala?
Stará smlouva s bývalým
poskytovatelem služeb vypršela
v březnu 2016. Poptávka po dalším
zájemci byla vyhlášena až začátkem
září. Skoro půl roku se tedy nic nedělo
a do narychlo vypsaného řízení se
přihlásila jediná firma, což bývá důvod
pro vypsání poptávky nové. K tomu ale
vzhledem k časovému tlaku nedošlo…
Kdo měl poptávkové
řízení na starost?
Poptávkové řízení a smlouvu
připravovali bývalý radní za výstavbu
a tajemnice. Prodleva, se kterou
smlouvu připravili, je pro mě naprosto
nepochopitelná a určitě má velký vliv na
vzniklou situaci.
A v čem byla podle vás poptávka
špatně vytvořena?
Například v účtování práce podle
času, nikoli podle materiálu nebo
čtverečních metrů. To je špatné a velmi
snadno zneužitelné… Uvedu příklad:
V lednu firma vykázala 184 hodin
posypových prací Od 22. do 26. ledna
sypali údajně každý den 10 hodin. Za
celý leden jsme jen za posyp zaplatili
přes 120 000 korun a celkově 202 000.
Neúčtuje se za to, kolik silnic ošetřili, ale
jak dlouho to dělali. Tedy čím pomalejší
firma, tím dražší.
Další nepochopitelnou částí smlouvy
byl článek, podle kterého může část
prací vykonat subdodavatel bez vědomí
a schválení zadavatele. Tento text jsme
ale ihned změnili dodatkem. Ve smlouvě
také nebylo uvedeno, že se nesmí
v Klánovicích solit.
Jak by se podle vás měla nejlépe
řešit situace, kdy se oteplí, sníh
rozbředne a následně dojde
k opětovnému zamrznutí?

Takto vypadaly klánovické ulice během letošní zimy – častěji a déle než měly.
Foto Robert Zoulík
Samozřejmě břečka se musí
ihned odpluhovat, nikoli vzít smeták
a pokoušet se ji takto odstranit I toho
jsme byli svědky a zjevně to nefunguje.
Podle smlouvy mají být vozovky
uklizeny do 5 hodin po ukončení
sněžení. Je tato lhůta úklidovou
firmou dodržována?
V žádném případě není, což
můžeme doložit fotodokumentací
a záznamy. Firma píše úřadu MČ
vždy SMS zprávy při začátku a konci
údržby. Pětihodinový časový limit se
ale netýká posypu.
A probíhá nějaká další kontrola?
Za kontrolu je zodpovědný odbor
výstavby. Nějaké kontroly údajně
proběhly, cituji: vizuálně, což se
upřímně řečeno tak nějak předpokládá,
ale pořádné zápisy z nich nejsou. Pokud
vím, tak žádná pokuta udělena nebyla
a lednová faktura byla proplacena v plné
výši, a to dokonce aniž by o tom věděl
starosta nebo já.
Podle jakých priorit jsou
silnice odklízeny?
Součástí smlouvy je plán údržby,
kde jsou vyznačeny silnice, které jsou
prioritní. Logicky to jsou silnice v centru

a kolmé na Slavětínskou. Podle informací
od občanů však firma odklízela sníh
„hadovitým“ způsobem, takže vždycky
zůstaly kusy silnic neodklizené.
V jakém rozsahu mají být silnice
posypány štěrkem?
Záleží, jak určí úřad MČ. Pracovníci
úřadu řekli, že mají být silnice posypány
v celé své délce, což tu však nikdy
nebylo, není to ani potřeba a je to drahé.
Primárně by se mělo sypat hlavně
před křižovatkami.
Kolik vozů odklízí sníh?
Záleží na firmě. Jediná jejich
povinnost je začít odklízet sníh při
výšce 4, respektive 8 cm a odklidit jej
do 5 hodin od konce sněžení. Používá se
jedna multikára s úzkou radlicí, která
však úklid nemůže stihnout, protože
některé silnice musí pluhovat až
čtyřikrát, aby zaručila průjezdnost dvou
pruhů. V čestném prohlášení pan Baláž
dokládá, že bude uklízet vozem Iveco
Daily. Místo tohoto vozu používá menší,
tedy nedodržuje, co slíbil.
A v případě nedodržení lhůty na
odklizení sněhu dostala firma pokutu?
Měla by, ale podle faktury za leden
žádnou pokutu firma nedostala.
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Přejděme nyní od silnic
k chodníkům. Kdo má v Klánovicích na
starost jejich zimní údržbu?
Na rozdíl od silnic má chodníky
na starost skupina pracovníků MČ,
kteří disponují multikárou a menšími
traktůrky. Na užší chodníky se ale
muticar nedostane a traktůrek nemá
posypové zařízení. To bychom rádi
tento rok pořídili.

Máte hlášená nějaká
zranění chodců?
Naštěstí nemáme.
Dovolte mi jednoduchou otázku
na závěr. Budou silnice příští
zimu méně kluzké?
Určitě ano. Letošní stav byl opravdu
tristní a na jaře chceme vyvolat jednání
s firmou SP Černý Most.

Úklidová firma kritiku odmítá,
úklid sněhu prý zvládla dobře
Firma SP Černý Most, která má
zimní údržbu komunikací na starost,
trvá na tom, že zvládla i ve srovnání
s okolními obcemi odklízení sněhu
velmi dobře. „Držíme nepřetržitou
pohotovost, myslím, že jsme na novou
sněhovou pokrývku dokázali reagovat
velmi pružně. Odklízíme sníh tak,
aby byly místní komunikace sjízdné
a bezpečné dle určitých priorit.
Přednostně jsme čistili silnice kolem
nádraží, kolem školy a na komunikacích

s provozem autobusů,“ dodává zástupce
firmy Jozef Baláž.
Odklízení probíhalo dle jeho slov
i v nočních hodinách: „Zaměstnanci
byli obětaví a opravdu jsme udělali vše
pro to, aby byli obyvatelé spokojeni.“
Snahou prý bylo, aby silnice byly vždy
ráno průjezdné.
Na otázku, v jakém rozsahu prováděla
firma posyp komunikací štěrkem,
odpovídá, že firma nejprve sypala celé
komunikace, ale následně se dohodla
s vedením obce jen na sypání kolem
křižovatek. Odpověď jsme dostali i na
otázku, proč není na úklid použito
sjednané vozidlo Iveco Daily, ale
menší multikára: „V Klánovicích jsou
silnice i šest metrů široké, zároveň
jsou zde i velmi úzká místa. Údržbu
jsme prováděli multikárou, která je na
Klánovice ideální.“ Věří, že při příštím
sněžení zajistí, aby byly všechny cesty
sjízdné a bezpečné.
Firma však přiznává i určitý prostor
pro zlepšení. Zámkovou dlažbu chce do
budoucna vždy kartáčovat a také se chce
lépe orientovat v jednotlivých ulicích.
Michael Bouška

Foto Robert Zoulík

Pohled k sousedům
Šestajovický recept
Sousední Šestajovice jsou dávány
za příklad, jak by mohla být obec lépe
a dříve uklizena od sněhu. Zeptali
jsme se proto dlouholetého starosty
Šestajovic Romana Hrdlice, jak
v jejich srovnatelně velké obci úklid
sněhu funguje. Recept je jednoduchý.
Nespoléhat na najatou firmu, ale
udělat si vše vlastními silami. „Máme
technické služby, v kterých je dnes
zaměstnaných osm lidí. Máme jeden
velký traktor na ulici a dva menší
traktory a zameták na chodníky.
Velký traktor nám stahuje silnice
a menší uklízí chodníky, jeden
zametá,“ říká Hrdlic.
Hlavní výhodou je, že se sníh
uklízí hned, když začne padat.
„Když sněží, tak se vyráží na úklid
třeba i v půl druhé, v půl třetí ráno
a hned se začíná odklízet,“ popisuje
šestajovický starosta základní recept,
proč se v Šestajovicích stihne úklid
ještě před ujezděním ulic. Šestajovice
nikdy nenajímaly externí firmu.
„Vždycky jsme šli svoji cestou. I proto
zaměstnáváme osm lidí. Můžeme je
mít i proto, že provozujeme i vodu
a kanalizaci, což je velká výhoda,“
vysvětluje Hrdlic. Oněch osm lidí
se podílí vedle úklidu sněhu i na
údržbě zeleně, výstavbě chodníků
a dalších věcech.
Když nasadí Šestajovičtí všechny
stroje, zvládnou uklidit většinu
obce daleko dříve, než je zákonem
nařízený 24hodinový, respektive
dvoudenní limit úklidu ulic a silnic.
„Když traktor jezdí do dvou od
rána, tak v deset, v jedenáct hodin
má kompletně uklizenou celou
obec,“ vysvětluje starosta. „Jenom
pluhujeme, sypeme jen kopečky a to
nejjemnějším štěrkem. Solí se jen
u zastávek autobusů. Když bylo ale
náledí, tak jsme prošli obec a posolili
jsme všechny chodníky.“
Zadarmo to není. Jeden traktůrek
s pluhem vyjde na 150 000, traktor
stál 700 000, zametací vůz stál 1,7
milionu, ale díky dotaci EU platila
obec jen 200 000.
Luboš Palata
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Informace ÚMČ
Rozdělení gescí v Radě MČ

Od ledna letošního roku pracuje
Rada naší MČ v novém personálním
složení, přičemž každý z radních
má na starosti některou z oblastí,
které se prioritně věnuje. Zde je
přehled rozdělení oblastí (gescí)
mezi členy Rady:
• Ferdinand Polák, starosta MČ
– finance, bezpečnost, sport,
zdravotně–sociální oblast
• Jana Martinová, zástupkyně
starosty MČ – výstavba, grantová
a dotační politika
• Klára Svobodová, radní –
školství, kultura
• Marie Mikušová, radní – veřejná
zeleň a úklid v městské části
• Robert Zoulík, radní – doprava
Rada zasedá zpravidla jednou
za dva týdny, dle potřeby častěji.
Představení jednotlivých členů Rady
MČ najdete v příštím čísle KZ.
Ferdinand Polák

Místní poplatek ze psů

Upozorňujeme, že místní poplatek
ze psů se platí do 31. března 2017.
Poplatek můžete zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně Úřadu MČ
Praha–Klánovice
b) na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo popisné,
do zprávy pro příjemce uveďte
příjmení a jméno majitele psa a ulici.
Úhradu místního poplatku ze psů
na účet je třeba zaslat tak, aby částka
byla připsána na účet MČ Praha–
Klánovice do 31. 3. 2017.
Výše poplatků zůstává nezměněna.

Jubilanti
Březen
Květoslava Šenfelderová
Vlasta Jarolímová
Jiří Korger
Štefan Šuhajda
Marie Vidiečanová
Jiří Černický
Eva Buchmannová
Eva Slavíková
Daniela Wagnerová
Alena Čermáková
Zdeněk Zvoníček
Stanislav Selix
Všem oslavencům gratulujeme!
V úterý 22. února 2017 se konalo
další setkání a posezení vedení
MČ s občany Klánovic, kteří slaví
svá životní jubilea. Posezení se
neslo, jako vždy, ve velice přátelské
a milé atmosféře. Ještě jednou
všem jubilantům blahopřejeme
k jejich narozeninám“.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Hydepark
Všude okolo ještě leží sníh, ale ranní
kosí zpívání a průvody sýkorek u ptačí
budky jsou neklamnými znaky blížícího
se jara. Zima se letos asi nedá jen
tak snadno, ale stejně nevyhraje. My
spolu s úřadem již plánujeme pořádný
jarní úklid, aby se dohonily resty
z podzimu a Klánovice do nové sezony
krapet prokoukly. Učíme se pracovat
s pasportem zeleně, který pro městskou
část v rámci projektu spojeného
s revitalizací parku u kostelíčku
zpracovala firma Safe trees a který

by nám měl pomoci lépe rozvrhnout
a plánovat údržbu zelených ploch
i stromů nejen v centru Klánovic, ale
v celé městské části. Každý z nás se také
díky tomu může podívat na webových
stránkách www.stromypodkontrolou.cz
na stromy rostoucí v jeho okolí nebo na
ty, které ho z nějakého důvodu zajímají,
a najít o každém informace o stavu
a provedených zásazích.
Klára Svobodová
(Spolu pro Klánovice)

Další oslovení zastupitelé příspěvek nezaslali

Otázky a odpovědi
Dokončení ze str. 3
Je pravda, že v proluce mezi Klánovicemi a Šestajovicemi, po levé straně při
výjezdu z Klánovic, má být nájezd na dálnici? Jestli je to pravdivá informace, jak
se k ní staví ÚMČ a co v této věci podniká?
Ano, v územním plánu, středočeského kraje (!) je tato tzv. klánovická spojka
zanesena. Měla vést hned vedle krychlových bytových domů v Šestajovicích. Ten,
kdo dával povolení pro jejich výstavbu, zřejmě tuto „drobnost“ přehlédl, takže nyní
dojde k jejímu posunu na katastr Klánovic. V této chvíli by bylo nejhorší pasivně
čekat, jak bude silnice zakreslena do metropolitního plánu. Proto zastupitelstvo
formou usnesení zaslalo žádost na změnu ÚP a magistrální výbor pro územní
plánování v lednu tohoto roku doporučil zadaní této změny. V rámci tohoto procesu
máme velkou možnost ovlivnit podobu a umístění této komunikace. Vedeme
jednání na IPR MHP za účelem prosadit zklidněnou, zelení opatřenou ulici co
nejblíže původní trasy. Je ale potřeba říct, že se jedná o komplexní problém. Celé
toto území je v soukromých rukou a plánuje se zde zástavba. Dohoda z vlastníkem
tedy bude nutností. Spojka bude důležitá pro dopravní obslužnost tohoto území, ale
může také mít pro Klánovice negativní dopad (to je můj osobní názor, z provedené
studie to neplyne), pokud nebude současně vybudována nová silnice Jirny–Úvaly
(část plánovaného obchvatu z Říčan do Brandýsa), a hlavně přeložka Újezda, na
který by tato silnice potom navazovala. V roce 2016 podepsaly ŘSD, Středočeský kraj
a Magistrát HMP memorandum o spolupráci na realizaci mimoúrovňové křižovatky
Beranka na D11 a včetně přilehlých komunikací s předpokládaným stavebním
povolením v roce 2018. (Robert Zoulík, radní pro dopravu)
Úřad městské části vypsal konkurz na asistentku starosty. Co je důvodem
vytvoření této nové pozice? Jaké budou náklady na toto pracovní místo pro
rozpočet Klánovic a bude i potom „neuvolněný starosta“ znamenat pro Klánovice
v celkovém součtu úsporu?
Hlavním důvodem je potřeba přípravy kvalitních podkladů na různá jednání
(např. na MHMP). Každý vedoucí (ředitel, starosta atd.), který nese odpovědnost za
nějaký celek (já zde za naši MČ), si logicky organizuje způsob práce sebe a svých
podřízených. Já jsem zvolil model, kdy jsem se při své nezměněné odpovědnosti
dobrovolně a sám od sebe vzdal části svého „platu“ a za „tyto“ peníze jsem se
rozhodl přijmout na částečný úvazek na úřad asistentku. Mohu všechny své
příznivce uklidnit, že tato organizační změna vyjde Klánovice ročně o cca 50–100
000 korun levněji, než kdybych si pro sebe nechal celý plat uvolněného starosty,
jak to měli moji předchůdci. Nicméně stál bych si za touto organizační změnou
i v případě, že by tam ta úspora nebyla, protože jsem přesvědčen, že je z hlediska
efektivního využití pracovního času starosty správná. A opakuji – to, že jsem
neuvolněným starostou, nijak nesnižuje moje pracovní nasazení a rozhodně ze mě
nijak nesnímá plnou odpovědnost za Klánovice. (Ferdinand Polák)
Většinu otázek i za vás pokládal Luboš Palata. Svoje podněty a tipy na otázky
zasílejte prosím na: kzsefredaktor@seznam.cz
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Událost měsíce: Pohádkový masopust

Zprávy ÚMČ
Výstavba ulic
V průběhu měsíce března
2017 bude zahájena stavba „č.
0196 TV Klánovice, etapa 0003
Komunikace III, část 1“, kterou
realizuje sdružení firem POHL cz,
a.s. a GEOSAN GROUP a.s. Součástí
této zakázky je výstavba dešťové
kanalizace a komunikací v ulicích
K Rukavičkárně, Sendražická,
Lovčická a Blešňovská. Výstavba
bude probíhat od března do
listopadu letošního roku. Před
samotnou výstavbou zhotovitel
provede vytyčení sítí, kácení
stromů, pasportizace komunikací,
plotů a rodinných domů (sklepů,
studní), které budou v bezprostřední
blízkosti stavby.
Jako první začnou práce v ulici
Blešňovská cca 50 m pod odbočkou
na Nové Dvory směrem k ulici
Lovčická. O pokračování výstavby
vás budeme průběžně informovat
v dalších vydáních.

Hledáme korektora
Klánovičtí i stovky přespolních ukázali při už tradičním masopustu, že
se dokážou bavit.
Foto KZ – Jakub Oubrecht a Štěpánka Čtrnáctá

V neděli 26. 2. se uskutečnil
v Klánovicích již 3. ročník
Pohádkového masopustu, který
uspořádala o. p. s. Pohádkové
Klánovice ve spolupráci s MČ Praha
Klánovice a ZŠ Klánovice. Na své
si přišli děti, jejich rodiče i další
příchozí. Radostné odpoledne si podle
odhadu organizátorů užilo na 450
našich i přespolních.
K vidění byly masky tradiční
i neobvyklé, strašidelné, legrační,
ale všechny krásné. Velkou atrakcí
byl povoz tažený koňmi plný dětí
v kostýmech a s doprovodem „panem
otcem“ ředitelem MŠ Matějem Žákem.
Dospělí i děti mohli ochutnat
masopustní dobroty (klobásky, jitrničky,
jelítka nebo luxusní zabijačkovou
polévku jako od maminky, pro děti
byly k mání koláče, vdolky a jiné sladké
dobroty, na zahřátí svařené víno
a další teplé nápoje).

Rej víl, vodníků, Spidermanů,
čarodějnic a dalších pohádkových
postav se poté vydal na tradiční
pochod Klánovicemi. V navštívených
domácnostech se účastníci průvodu
mohli občerstvit vynikajícími koláčky
a dalšími dobrotami, pro dospělé bylo
k mání i něco ostřejšího. Hospodyně
si za doprovodu kapely zatančily
s medvědem a uvidíme, zda se naplní
proroctví, že tento tanec do roka
přinese do domácnosti potomka.
K tanci a poslechu hrála kapela Péro
za kloboukem, celým programem velmi
vtipně provázel herec a moderátor
Vladimír Kryštof Maliňák, omlazovací
branou pobavili také chůdaři z divadla
Studna. Jak se na masopust patří,
nechyběla ani soutěž o nejlepší masku,
porcování medvěda a tombola.
Věřme, že Pohádkovým masopustem
se v Klánovicích rodí nová tradice.
Štěpánka Čtrnáctá

Městská část Praha–-Klánovice
vyhlašuje výzvu na obsazení pozice
– korektor Klánovického zpravodaje.
Pracovní poměr bude sjednán
formou dohody o provedení práce.
Platové podmínky: 1000 Kč/
jedno číslo KZ. Místo výkonu práce:
Praha–Klánovice.
Předpokládaný nástup: 20. 3. 2016.
Písemné přihlášky zašlete nejpozději
do 9. 3. 2017 do 15.00 hodin na
adresu: Úřad městské části Praha 9 –
Klánovice k rukám tajemnice ÚMČ.
U Besedy 300, 190 14 Praha 9 –
Klánovice nebo mailem na adresu:
horska@praha-klanovice.cz
Zde se dozvíte i další náležitosti
přihlášky. Tel. č. 281960216, 733738286

Oznámení
Z důvodů rekonstrukce sálu bude
během března kulturní centrum
včetně kavárny Beseda Café
zavřené. Těšíme se na vás s bohatým
programem od 31. 3.
Děkujeme za pochopení.
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Z klánovické školy
Zápis do školy nově
O naši základní školu je poměrně
velký zájem, což se v posledních
letech negativně projevovalo velkým
návalem u zápisu do prvního
ročníku. Loni tak některé děti přišly
na řadu po více než dvou hodinách
čekání. Bylo jasné, že takhle to dál
nejde. Rozhodli jsme se systém
zápisu zásadně přepracovat.
V první řadě jsme se vrátili
k jednodušší, hravé formě zápisu
z dřívějších let. Nechceme děti
zbytečně stresovat. Nové pokyny
ministerstva školství jsou jasné:
zápis k základnímu vzdělávání
nesmí připomínat přijímací zkoušky.
Přípustnými kritérii přijímání jsou
pouze „trvalé bydliště ve spádovém
obvodu“ (tj. Klánovice) a „sourozenec
ve škole“. „Výkon u zápisu“ je
nyní kritérium nepřípustné,
což respektujeme. Pokud nám
zbude místo i pro přespolní
děti (což není zdaleka jisté!),
budeme z nich buď losovat, nebo
použijeme jiné přípustné kritérium,
objevíme-li nějaké.
Zápis (5. dubna) tedy bude kratší,
hravější a veselejší, bez pocitu,
že dítě může vlastní vinou selhat.
Pokud se nakonec do naší školy
nevejde, určitě to nebude jeho
„špatným“ výkonem.
Velmi zvědavi jsme ovšem na
druhou změnu. Po vzoru např. bank
připravujeme ve spolupráci s jednou
softwarovou firmou rezervační
systém, v němž každý rodič přihlásí
své dítě předem přes internet na
konkrétní hodinu. Budoucí prvňáček
tak bude čekat nanejvýš pár
minut, než přijde na řadu. Systém
navíc za rodiče vyplní přihlášku
a automaticky jim ji odešle na jejich
e-mail. Oni si ji pouze vytisknou,
doplní některé body a podepsanou
vezmou s sebou k zápisu.
Pokud si někdo termín
nerezervuje, zapíšeme ho
pochopitelně také, jen bude
pravděpodobně čekat podstatně
déle. Předpokládáme ale, že zájemci
sledují naše webové stránky www.zskl.cz, takže těchto neinformovaných
rodičů bude minimum.
PaedDr. Michal Černý,
ředitel ZŠ Klánovice

Ze života Klánovic

Klánovice v Českém poháru modelářů
Pomalu nám začíná nová modelářská
sezona 2017, která navazuje na úspěšnou
sezonu 2016, ve které se naši mladí
modeláři zúčastnili mistrovství světa
v Makedonii, kde Ondřej Dvořák
obsadil celkově 4. místo a družstvo
ve složení Ondřej Dvořák, Kateřina
a Martin Fišerovi obsadilo celkově
8. místo. Sezona 2016 byla poslední
juniorskou sezonou pro Ondřeje
Dvořáka a Kateřinu Fišerovou, kterým
bych chtěl touto cestou poděkovat za
vzornou reprezentaci České republiky
a Klánovic. V letošním roce se naši
junioři Anna a Martin Fišerovi budou

účastnit mistrovství Evropy, které se
koná opět v daleké Makedonii.
Letos opět pořádáme dvě soutěže
Českého poháru v kat. F1ABC, první
soutěž se létá o putovní pohár městské
části Klánovice. Obě soutěže proběhnou
25.–26. 3. 2017 na letišti Hořice
Domoslavice. Naši činnost sponzorsky
podporují firmy MailStep, Lacnea
a.s., Pumex s.r.o., Zelený domov s.r.o.
a v rámci grantu Městská část Klánovice.
Na závěr chci našim modelářům popřát
úspěšnou sezonu 2017.
Miloslav Fišera
předseda MK Klánovice p. s.

Hasiči bilancovali
V sobotu 28. 1. 2017 proběhla Výroční valná hromada SDH Klánovice. Tento
večer se zhodnotila práce za uplynulý rok a stanovil se plán práce pro rok
letošní. Valné hromady se zúčastnili: Starosta MČ Klánovice MUDr. Ferdinand
Polák, starosta Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy Bc. Martin Wágner,
zástupce oddělení krizového managementu Magistrátu hl. m. Prahy Naděžda
Hájková, zástupci okolních sborů. Po valné hromadě následovala hasičská
zábava s bohatou tombolou. Dovoluji si říci, že celý večer se podařil.
Začátek roku ve znamení technických zásahů
V pondělí 30. 1. 2017 v 15.02 vyjela jednotka k případu zabouchnutých dveří do
ulice Šlechtitelská. Objekt byl otevřen a předán majiteli bez poškození.
Po návratu na základnu v 15.54 byl vyhlášen další výjezd. Tentokrát do ulice
V Soudním v lese. Šlo o vyproštění nákladního vozidla, které kvůli náledí zapadlo
do příkopu. Po úspěšném vytažení vozidla se jednotka v 16.30 vrací na základnu
a konečně se rozchází domů.
Dne 15. 2. 2017 v 14.58 je jednotka požádána o otevření dveří v ulici U Besedy.
Jednotka se vrací na základnu v 15.13.
Radek Čihula Preventista SDH

Místní organizace Svazu tělesně postižených
V lednu a únoru jsme program
omezili pouze na cvičení na židlích,
zrušili jsme i lednovou přednášku
– všechno vzhledem k počasí
a neschůdnosti místních chodníků.
Docházeli pouze odvážní, a to jsme ještě
všichni vyslechli rozhořčená hodnocení
péče o klánovické cesty.V polovině
února se situace zlepšila, a tak na

přednášku dr. Hornišové z Lékařů
bez hranic bylo nabito. Již dlouho
jsme si neužili tak pěkné odpoledne
a tak paní droktorce Hornišové ještě
jednou mockrát děkujeme. Na měsíc
březen plánujeme výroční členskou
schůzi – opět ve školní jídelně místní
hotelové školy.
Za výbor MO STP Olga Paplhamová

Pozvánka na výroční členskou schůzi MO STP
Místní organizace Svazu tělesně
postižených v Klánovicích
zve všechny své členy na výroční
členskou schůzi, která se koná
v úterý 14. března 2017 od 15 hod. ve
školní jídelně místní Střední školy
hotelnictví a gastronomie.
Program: zahájení, uvítání hostů,

zpráva o činnosti organizace za rok
2016, zpráva o hospodaření
a revizní zpráva diskuse, vystoupení
hostů kulturní program, občerstvení.
Na schůzi je možno se přihlásit na oba
výlety (se zálohou á 50 Kč). Těšíme se
na bohatou účast.
Výbor MO STP
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Z klánovického sportu

Klánovický fotbal se hraje i v zimě
V zimním přípravném období
klánovický fotbal nespal. Aktivní byli
nejen fotbalisté od těch nejmladších
až po A-tým, který dokonce vyrazil na
zimní soustředění.
Prostor mezi posledním podzimním
a prvním jarním zápasem většinou
bývá pro trenéry stěžejním z pohledu
nabráním nové energie a kondice pro
závěrečnou část sezony. I proto jezdily
mládežnické výběry na všemožné
turnaje a zimní ligy, kde čerpaly další
zkušenosti a herní praxi.
Turnajů v tělocvičně se účastnili
i nejmladší fotbalisté z přípravek,
z nichž pravidelně vozí medaile.
Výjimkou nebyla ani letošní zima, kluci
si užili spoustu pozitivních emocí ze
vstřelených gólů a všichni už netrpělivě
čekají začátek jarní sezony.
Zajímavé zpestření si do přípravy

naordinoval klánovický A-tým, který
absolvoval tříapůldenní soustředění
v areálu Sport life v severočeském
Rumburku. Áčko nabíralo nezbytnou
fyzickou kondici, tmelilo kolektiv,
a dokonce si zkusilo hrát fotbal na
sněhem a ledem pokrytém vrcholu
nechvalně známého kopce Dymník. Po
příjezdu zpět do Prahy již muži začali
s herní částí přípravy a odehráli tři
utkání na tradičním turnaji v Uhříněvsi.
Výsledkově se turnaj tolik nevyvedl,
Klánovice končily s bilancí jedné výhry
a dvou porážek, nejlepším střelcem
přípravy se stal středopolař Jan Vojtíšek.
Velmi pozitivním jevem je bližší
spolupráce s MÚ jako s majitelem
zařízení, přínos nového tréninkového
hřiště s umělým trávníkem je pro
fotbalisty nezměrný. V tomto ohledu
byla finanční podpora MÚ a Magistrátu

placená inzerce

ÚKLIDOVÁ FIRMA
Mgr. Jaroslav Šafařík
- Úklid RD, bytů, zahrad
- mytí oken, podlah
- montáž a servis klimatizací
- stroj. čištění koberců
- mokrou metodou
- sekání trávy, sběr listí

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

info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz

TENIS KLÁNOVICE zve na valnou
hromadu tenisového spolku Tenis
Klánovice z. s., která se uskuteční
v úterý 28. 3. 2017 od 18.30 hodin
v restauraci Olymp v Klánovicích.
Prezence členů TK bude probíhat
od 18.15 hodin do 18.30 hodin v místě
konání valné hromady.
Michal Kutzendörfer
Předseda TK z. s.
hlavního města Prahy opravdu
trefou do černého.
Na klánovický fotbal se budete moct
těšit samozřejmě i v následujících
měsících. Od března začnou venku
trénovat postupně všechna mládežnická
družstva, k dispozici budou mít
hlavní plochu i tréninkové hřiště
s již zmíněným umělým trávníkem.
Všechny termíny tréninků a zápasů,
reportáže a fotografie najdete na webu
www.fkklanovice.cz
Matěj Nejedlý
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Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certiﬁkované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou.
Prodejna je otevřená od září 2016 v Centru Blatov vedle
lékárny a tanečního sálu Danceport.
Našim cílem je vždy poradit a poskytnout maximální servis
ohledně výběru botiček správného typu, střihu a velikosti.
Dobře zásobený sklad zaručí, že si vždycky vyberete.
Širokou nabídku kvalitní zdravé obuvi od velikosti bot 17
do 42 – výběr z několika desítek druhů bot. Celoroční
nabídku doplňují domácí obuv, holínky a další druhy obuvi,
v současnosti aktuální dětské sněhule.
U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi:
Superﬁt, Richter, Primigi,Merrell, Pegres, Protetika, Fare,
DPK, Jonap, Kornecki, Befado, Demar, Maximo a další...
A maminky si zde bude budou moci vybrat něco i pro sebe.
Nabízíme dámskou obuv značek Tamaris, Caprice, Ara, Högl,
Rieker, Hujo, Fiore punčochy ponožky atd.,
sportovní obuv Merrell a New Balance.
Samozřejmostí jsou i kabelky, peněženky,
a rukavice jako doplněk v barevné
kombinaci s obuví.
Kabelky různých značek
(Tamaris, Laskara, Verde, Capaciolle atd).
Vánoční sleva
20 % na vybranou
dámskou obuv.

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

Klára Tumpachová
Realitní makléřka RE/MAX Well
pro tuto oblast

775 069 068
klara.tumpachova@re-max.cz
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ING. JARMILA DUBOVÁ
realitní makléř senior
+420 724 221 948
jarmila.dubova@4property.cz
www.4property.cz

PROPERTY a. s., Donská 275/9, 101 00 Praha 10

a9

568
– 18,00

císlo 3 | 2017

12

Café Galerie Zelený Dům
si Vás dovoluje pozvat
na

Vernisáž

Vladimír Kočička

Obrazy
Mateřská
škola FIALKA Klánovice

Lovčická 322 nabízí Příměstské tábory na léto 2017

Zdena Bočarová
Třebětínská 591, Praha9
Újezd nad Lesy
Kontakt: +420 608 943 568
Otvírací doba Út – So 14,00 – 18,00

Café Galerie Zelený Dům
si Vás dovoluje pozvat
na

Vernisáž

Vladimír Kočička
Obrazy

Zdena Bočarová
Obrazy

Dne 05.04.2017 od 18,00 hod.

Lucie Dlabačová
Slavětínská 9
190 14 Praha 9
Klánovice

Po - Pá: 9:00 - 18:00
So:
9:00 - 15:00
Ne:
9:00 - 15:00
Najdete nás na facebooku Květiny
Lucka Klánovice
Tel.: 737 481 293
obchod@kvetinylucka.cz
www.kvetinylucka.cz

STAVEBNÍ PRÁCE
CELKOVÉ REKONSTRUKCE
I DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY, SÁDROKARTONY,
OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ PRÁCE, HODINOVÝ MANŽEL

NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY
604 690 317

Tábor
je pro děti od 3-10 let – registrace na
Obrazy
j.lightburn@seznam.cz tel 775 614 778

Dne 05.04.2017 od 18,00 hod.

Kapacita je omezená

ČERVENEC 2017

SRPEN 2017

10.7 – 14.7.
Sportovní tábor cena 2 500,Týden je plný her v lese, plavání
každé dopoledne v tělocvičně,
program je připraven tak, aby si
děti užily co nejvíc legrace

7. 8. – 11. 8.
Tábor s koňmi cena 3 500,Povídání o koních a jiných
zvířatech na farmě, poznáváme
koně a práci kolem nich, jízda na
koních, výlety do přírody, spousta
her a zábavy

24. 7. - 28. 7.
Vaření s dětmi cena 2 500,Děti se naučí samostatnosti
a kromě vaření i rozpoznávat
bylinky a jak správně prostřít stůl

14. 8. – 18. 8.
Anglický tábor cena 3 500,Tvořivé dny plné zábavy, zpívání,
hraní a procházek a to celé
v doprovodu anglicky mluvícího
vedoucího

RIZIKOVÉ KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ
STŘECHY, OKAPY, FASÁDY A JINÉ
VÝŠKOVÉ PRÁCE
MARTIN BALCAR,
TEL.: 603 326 965
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PRODEJ – průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul. Jirny,
cena 49.000.000,-Kč
PRONÁJEM - průmyslový areál
na pozemku 3603 m2, skladová
hala 1751 m2, kanceláře 560 m2,
manipulační plocha 880 m2,
Brandýská ul., Jirny,
cena 305.000,-Kč/měsíc + poplatky

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 REMAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
rez

ce
e rva

PRONÁJEM - Luxusní, kompletně zařízená novostavba 5+kk s garáží a terasou,
pozemek 411 m2, Štefánikova ul., Zeleneč
cena 3.115.420,-Kč

pozem
í volný
Posledn lokalitě
v

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 8.400.000,-Kč

cena 31.635.000,-Kč

PRODEJ – zasíťovaný pozemek 12.178 m2,
Božídarská ul., Praha 9 – H. Počernice
cena 14.990.000,-Kč

ek

PRODEJ – zasíť. staveb. pozemek p.č.
160/57 o výměře 1078 m2, Stránčická ul.,
Všestary, okr.Praha-východ

www.zdiradpekarek.cz

PRODEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,
Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

PRODEJ - RD 6+kk/2G/T + bazén,
podlah. plocha 333 m2, pozemek 1.283 m2,
Trnková ulice, Šestajovice

14
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PROGRAM březen 2017

31. 3. pátek, 20:00

4. 4. úterý, 18:30

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 5. NAROZENINY KC NOVÁ BESEDA!

BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Zpěvák Dan Bárta, držitel celé letky zlatých andělů, vnímá a tvoří
muziku všemi smysly. Cit, emoce a rozum se
v jeho písních vyvažují. Česká populární hudba v něm našla přirozený
idol, respektovaný kritikou a uznávaný posluchači. Na přelomu
tisíciletí Dan Bárta, věrný jen sám sobě a hudbě, zavedl posluchače
do světa Illustratosphere. Na podiu v Besedě vystoupí s Filipem
Jelínkem a Miroslavem Chyškou.
Vstupné: 560,- VIP / 490,- Kč

NOVINKA!!! AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDA
S TEREZOU BOUČKOVOU
Máme velkou radost, že naši novou aktivitu, autorské čtení, můžeme
odstartovat právě s Terezou Boučkovou. Tereza bude předčítat ze
svého nového románu Život je nádherný, který svým způsobem
završuje volný a neplánovaný triptych jednoho příběhu, v Indiánském
běhu vše začíná, v Roku kohouta graduje a Život je nádherný ho
uzavírá, končí.
Vstupné: 90,- Kč

KC Nová Beseda po tolika letech provozu potřebuje nový kabát, aby byla i nadále příjemným místem pro setkávání a kulturní vyžití. Díky
dotaci, kterou schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, ﬁnanční podpoře MČ Praha - Klánovice a ﬁnanční spoluúčasti společnosti NADOSAH,
o.p.s. dojde k úpravě elevace sálu, opravě podlahy a výměně koberce, instalaci nových sedadel a výměně ostění. Na vše však peníze
nestačí. Je potřeba doﬁnancovat část koberce, dodělat ostění na jevišti, vyměnit kryty topení, opravit všechny nedostatky (např. lišty na
elektriku, oprava zvukové a světelné aparatury), dokoupit komponenty na osvětlení jeviště, osvítit celý sál a pořídit novou oponu.
Samy to však nezvládneme....

Pomůžete nám dokončit rekonstrukci Nové Besedy, aby nám všem v ní bylo ještě lépe?
Pro více informací sledujte: www.startovac.cz (startujeme druhý týden v březnu)
Příznivci BESEDY sobě!
Tým provozovatelek KC Nová Beseda moc děkuje všem, kteří přispějí na její rekonstrukci.
Vaší podpory si velice vážíme.

Z důvodů zmíněné rekonstrukce sálu bude během března kulturní centrum
včetně kavárny Beseda Café zavřené.
Těšíme se na vás s bohatým programem od 31. 3.
Děkujeme za pochopení.
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu
hudebních, ﬁlmových a divadelních představení pro děti i dospělé.
www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den v otvíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300,
tel. 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 3: 3. 3. 2017. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Michael Bouška, Jana Jochová, Pavla
Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce:
Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk: Grafotechna plus, s. r. o. Registrační
číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 15. 3. 2017. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Tip na výlet

Žijí v Klánovicích

Rožďalovice, městečko vonící knihami
Ke čtení knihy patří klid, soukromí
a jistá komorní uzavřenost do sebe
sama. Přesně taková atmosféra dýchne
na návštěvníka polabského městečka
Rožďalovice, ležícího mimo hlavní
silniční tahy a rušné komunikace.
A není to náhoda. Genetický kód města
stále uchovává v živé paměti zdejší
knihařskou tradici, která pochází z dob
nejvýznamnějšího rožďalovického
rodáka Jiřího Melantricha z Aventýna
(1511–1580). Místní mu zde věnovali celé
muzeum, v roubeném domě ze 17. století
sídlí vyhlášená Galerie Melantrich
a další samostatné muzeum knihařství
je otevřeno v dílně zdejšího uměleckého
knihaře Jendy Rajmana. V jeho
prostorách si můžete prohlédnout
vzácné tisky, vyzkoušet si ruční vazbu
a nadýchat se neopakovatelné vůně
papíru, klihu a tiskařské černě. Pro ty,
kterým nepřirostlo k srdci obracení
stránek prstem na dotykovém displeji,
hotový balzám na duši. Kousek
za náměstím se na návrší nachází
barokní zámek a kostel s dvěma
monumentálními věžemi, které
dodávají vyvýšenému komplexu staveb
majestátnost, pro kterou místní občané
oprávněně nazývají tuto podívanou

jako rožďalovické Hradčany. Severně
od Rožďalovic se táhne pás smíšených
lesů s více než dvacítkou rybníků. V této
chráněné oblasti se vyskytuje množství
různých ptáků, z nichž nejvzácnější
je dravec moták pochop, jehož jméno
zní trochu jako pánská omluva. Na
výlet dlouhý 6 km se vydáme po zelené
značce, která nás dovede k Bučickému
mlýnu. Dnes je zde stylový pension
s restaurací a terasou přímo nad vodní
hladinou. Pokračovat budeme po žluté
značce k železniční zastávce Mlýnec.
Odsud nás doveze motoráček zpět do
Melantrichových Rožďalovic.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Sushárna s Pho
S restauracemi nabízejícími japonské
suši v poslední době jako by se roztrhl
pytel. Ta, která vznikla nedávno kousek
od Penny v Újezdě nad Lesy, se na první
pohled od mnoha jiných příliš neliší.
Pokud jde o suši, nabízí slušný standard,
který najdete i v mnoha restauracích
v centru Prahy. Jen cenová hladina je
v Újezdu přece jen přijatelnější.
Suši si můžete nechat přivézt domů,
od 250 korun, tedy přibližně dvou porcí
levnějších druhů suši, je dovoz také
do Klánovic zdarma. Můžete si sem
zajít i na oběd či na večeři, byť v tomto
směru jinak hezké, moderní zařízení
připomíná spíš bufet než místo, kam
zajít na slavnostnější večeři či oběd.
Ale udělat si nákup v Penny a okolních
obchodech a zaskočit na rychlé
jídlo, proč ne.
Sušárně určitě pomohlo rozšíření
nabídky o vietnamské speciality.
Vyzkoušeli jsme slavnou vietnamskou
polévku Pho a za cenu 125 korun dostali
skutečně královské jídlo, které je
plnohodnotným obědem. I vietnamské

speciality, jejichž cenová relace je
mnohem příznivější než u suši, přitom
také rozvážejí. Obsluha je tu milá,
ochotná, pozorná a rychlá, lze platit
kartami, stravenkami ale nikoli.
Luboš Palata
Sushárna
Oplanská 2614
Újezd Nad Lesy
tel. 725 830 383
po–so: 11–20.30, ne: 11–19.00

★ ★ ★ ★ ★

Petr Václavek

Možná jste o nich už zaslechli
nebo ještě spíš jste je viděli… Říká
se jim dubánci a za necelé dva roky
se stali hitem internetu. Jejich autor,
pan Petr Václavek, vystudovaný
softwarový a datový inženýr, který
dnes pracuje především jako grafik,
je začal vyrábět se svými dětmi
nedlouho poté, co se nastěhoval
do Klánovic a kousek lesa měl i na
zahradě. Bylo to vlastně z nouze – ten
rok se urodilo málo kaštanů, z nichž
se tradiční postavičky nejčastěji
vyrábějí, a tak ho napadlo, že by
mohl použít žaludy. Tak začal vznikat
svět dubových lidiček a stále se
rozrůstá – dubánek cyklista, rocker,
potápěč, lyžař, skejťák, hokejista,
dubánek jde do školy, na houby, pije
kávu, koleduje nebo sedí na toaletě
a čte noviny… S dalšími a dalšími
postavičkami autor stále více
propracovával i aranžmá, kompozici
fotografií a jejich grafické zpracování.
Protože na Facebooku a na Twiteru
měly postavičky velký ohlas, začal
autor hledat jejich další využití.
Tak vznikly již dva kalendáře,
pexeso, několik sad pohlednic nebo
dubánčí betlém. Motivy dubánků
se také tisknou na trička. Nejnověji
se připravuje knížka dubánčích
příběhů, na níž pan Václavek
spolupracoval se svými přáteli
a která by měla vyjít v dubnu tohoto
roku v nakladatelství Albatros Media.
Zaujala prý natolik, že ji vydavatelství
zařadilo do potenciálních bestsellerů
pro 2. kvartál 2017. Jak říká autor
dubánků – postupně se ze zábavy pro
děti stala zábava a relax pro tatínka.
Jistě si říkáte, co je na postavičkách
ze žaludů zajímavého. Podívejte se
sami (http://dubanci.cz).
Štěpánka Čtrnáctá

