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Práce na modernizaci aleje Hany Benešové běží naplno.
FOTO KZ – Radomír Kůla
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Slovo starosty

Radostná zpráva
Z aktuálních radostných zpráv,
o které bych se s vámi rád podělil, je nedávný rozsudek obvodního
soudu pro Prahu 9 ve sporu s bývalým stavebním technikem panem
Benešem. Jednalo se o identickou
smlouvu jako v případě bývalého
tajemníka ing. Duška, podepsanou
bývalým starostou panem Losertem. V tomto případě nám dal
soud za pravdu v argumentaci, že
starosta neměl právo tuto smlouvu podepsat namísto tajemníka.
I tak nás oba procesy velmi finančně zatížily a deprimující je i to, že musíme téměř bezmocně řešit pochybení našich dávných předchůdců.
Děkuji i MUDr. Polákovi, který mě na
tomto soudním stání zastoupil.
Doufám, že podobně vyřešíme i další soudní spory, které Klánovice
v současné době vedou (bazén na
koupališti, UBM, spor s bývalou pracovnicí paní Havličkovou) a budeme
se moci věnovat jen běžné práci.
Ing. Karel Horníček
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Zprávy z jednání Rady Městské části a zastupitelstva
• schválila program jednání ZMČ dne 3. 9.2015
• schválila komisi pro otevírání obálek
s nabídkami na realizaci jurty
• schválila komisi pro hodnocení nabídek
na realizaci jurty
• na základě usnesení zastupitelstva projednávala návrh zásad zápisů z jednání ZMČ

•

z jednání RMČ ze dne 3. 9. 2015
• RMČ schválila opravu místních komunikací:
1) ulice Vodojemská v úseku od Libřické do
Smidarské, délka úseku 90 m šířka 4 m,
celkem 360 m2
2) ulice Smidarská v úseku od Vodojemské
do Malé Smidarské, délka úseku 196 m
šířka 4 m, celkem 784 m2
3) ulice Slatinská v úseku křižovatky s ulicí
Jeníkovickou a cyklostezkou, délka úseku 70 m šířka 4 m, celkem 280 m2
• RMČ souhlasila s doporučením hodnotící komise a schválila podpis smlouvy na
výstavbu jurty v MŠ Praha – Klánovice
s nejvýhodnější nabídkou
• RMČ souhlasila se zřízením sídla pro Svaz
tělesně postižených v ČR, o.s. Místní organizace Klánovice, IČO 75097630 na adrese úřadu městské části, U Besedy 300,
190 14 Praha – Klánovice

Z jednání RMČ ze dne 14. 8. 2015 z jednání RMČ ze dne 11. 9. 2015

• RMČ schválila úpravy rozpočtu
• starosta informoval členy rady o dalších
jednáních ohledně parkování u nádraží.
• RMČ převzala záštitu nad konáním akce
„Výstavy betlémů“, která se koná dne
6. 12. 2015
• vydala souhlas s dělením pozemků
č. par. 742 a 741 v k.ú. Klánovice o celkové výměře 1638 m2.
• schválila uzavření nájemní smlouvy na
byt v majetku MČ
• schválila vypsání poptávkového řízení na
ořezání vrby rostoucí na pozemku par. č.
1301/2, ul. Libčanská
• rozhodla, že bude objednána oprava celé
ulice Jeníkovické a dokončena oprava ulice Šlechtitelské za maximální cenu
100 000 Kč včetně DPH
• souhlasila s podpisem objednávky oplocení pozemku ul. Smidarská v délce cca 42 m
za maximální cenu 30 000 Kč bez DPH
• projednala předložený návrh na zveřejnění „Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Ekonomické a technické poradenství pro účely rozhodnutí o přípravě, realizaci, financování přípravy a provozu nového
„Domu seniorů“. RMČ rozhodla o odložení tohoto bodu na září 2015
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• RMČ neschválila návrh na schválení
vypsání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Analýza potřeb a komplexní poradenství
pro účely rozhodnutí o přípravě, realizaci, financování přípravy a provozu nového zařízení pro potřeby seniorů (dále jen
projekt – Senior centrum)“.
• RMČ doporučila vyhlášení zakázky malého rozsahu „Analýza poptávky, právních
a finančních aspektů péče o seniory
MČ Praha – Klánovice“ dále jen Analýza poptávky). Analýza poptávky bude
zpracovávat poptávku péče o seniory ve
všech možných typech a podobách.
RMČ doporučuje vyhlásit Analýzu poptávky samostatně. Další postup a případné objednání ekonomické a technické studie na stavbu vhodného zařízení
RMČ stanoví na základě posouzení výsledků Analýzy poptávky.
• RMČ schválila zadání poptávky na „Zadání specifikace školní jídelny v ZŠ“ pro
výběr dodavatele projektových prací
u společnosti Atelier Vyšehrad, se sídlem
Praha 4, IČO 29146429 za cenu
40 000 Kč bez DPH (jedná se o uznatelný náklad z dotace MHMP).
• RMČ schválila v rámci uznatelných ná-

•

•

•

•

•

•

kladů z dotace uzavření smlouvy na autorský dozor – vegetační část „Revitalizace
aleje Hany Benešové“ uzavření smlouvy
s Ing. Barborou Eismanovou, se sídlem
Kokořov, IČO 73721891, za max. Cenu
40 000 Kč včetně DPH (450 Kč/hod.).
RMČ schválila v rámci uznatelných nákladů z dotace uzavření smlouvy na autorský dozor – stavební část „Revitalizace aleje Hany Benešové“ uzavření smlouvy s Ing. arch. Martinem Šafránkem, se
sídlem České Velenice, IČO 72128674,
za max. Cenu 60 000 Kč včetně DPH
(650 Kč/hod.).
RMČ rozhodla o úhradě dlužné pohledávky za nájemné včetně úroku z prodlení
u nájemce prodejny potravin Bazar o posledním konečném termínu do 30. září
2015. Pokud do tohoto termínu nebude
uhrazena celková dlužná částka, ukládá
rada ÚMČ předat právnímu zástupci MČ
k ukončení nájemní smlouvu a uvedení
prostor prodejny do původního stavu.
RMČ souhlasila na základě doporučení
komise výstavby s posunutím hranice pozemků 642/1 a 642/2, ulice Krovova a Malšovická (investor p. Kroupa) a s dělením
pozemku Krovova 153/34, parcela 642/1.
RMČ se seznámila se závěry dopravní
komise ve věci řešení parkování automobilů v ulicích poblíž železniční zastávky
a zároveň s přípravou ankety mezi občany. RMČ vzala na vědomí zápis z jednání dopravní komise. RMČ pověřila
starostu, předsedu komise Ing.Voleše a
člena komise MUDr. Beka v záležitosti
projednání dlouhodobé strategie parkování u nádraží s ohledem na možnost
vybudování parkovacího domu, kontaktovat komisi z Újezdu nad Lesy.
RMČ schválila uzavření smlouvy na výrobu Klánovického zpravodaje s firmou
GRAFOTECHNA Plus, s.r.o., se sídlem
Praha13 – Stodůlky, IČO 24318507, za
cenu 15 784,20 Kč bez DPH s účinností od 1. 12. 2015.
RMČ schválila po dodržení smluvní výpovědní lhůty ukončení smlouvy na výrobu
Klánovického zpravodaje s firmou BETIS
s.r.o. se sídlem Praha 9, IČO 60202785.
RMČ schválila prominutí úhrady platby ve
výši 3 tis. Kč firmě CITY BB s.r.o., se sídlem Praha 3, IČO 24655902 za pronájem
pozemku na bývalé Deponii Smidarská,
a to z důvodu znemožnění užívání pronajatého pozemku ze strany pronajímatele z důvodu jejich směny. RMČ
vzala na vědomí ukončení nájemní
smlouvy ke dni 31. 8. 2015.
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z jednání RMČ ze dne 18. 9. 2015
• RMČ schválila „Provozní podmínky
Deponie MČ Praha – Klánovice, ulice
Smidarská.
• RMČ schválila zaslání objednávky
na likvidaci pařezové hmoty.
• RMČ schválila úhradu za zemní práce
spojené s vybudováním dětského hřiště
na Nepasickém náměstí, Praha – Klánovice.
• RMČ s okamžitou platností a účinností
pověřuje starostu MČ Praha – Klánovice k podpisu objednávek do výše
20 000 Kč bez DPH.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha – Klánovice na
svém jednání dne 3. 9. 2015
• schválilo úpravy rozpočtu
• schválilo výsledek VŘ na zakázku „Revitalizace aleje Hany Benešové“
• souhlasilo s uzavřením smlouvy na zakázku „Revitalizace aleje Hany Benešové s fir-
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mou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
• jmenovala pracovní skupinu na přípravu
pravidel přidělování grantů pro rok 2016
• schválilo revokaci usnesení ZMČ
č. 72/2015 ze dne 27. 7. 2015.
• schválilo převod finančních prostředků ve
výši 200 000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Praha – Klánovice do jejího investičního fondu, převod finančních prostředků ve výši 570 000 Kč,- z investičního
fondu Mateřské školy Praha – Klánovice do
rozpočtu Městské části Praha – Klánovice
a pověřilo RMČ zapojením částky ve výši
570 000 do rozpočtu MČ Praha – Klánovice rozpočtovým opatřením do kapitoly 04 –
školství na stavbu jurty
• schválilo výstavbu jurty ve výši
820 800 Kč bez DPH na pozemku Mateřské školy Praha – Klánovice č. 97/5 dle
nabídky od firmy Ondřej Adam,
IČO:74643380
• schválilo poděkování JSDH Klánovice za
její činnost a reprezentaci městské části.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Otázky a odpovědi
Mnozí klánovičtí občané – především v ulici K Rukavičkárně – shrabují listí
na zelených plochách. Starají se tak o veřejné prostranství a usnadňují tímto
práci technickým pracovníkům Úřadu. Jakým způsobem a koho mají žádat
o urychlený odvoz hromad spadaného listí?
V první řadě patří poděkování občanům, kteří hrabou listí na veřejných prostranstvích. Jsme vděčni za každou pomoc a snažíme se toto úsilí trochu vracet tím,
že vyvezeme veškeré shrabané listí, včetně větví a někdy i listí ze zahrad. Svoz
listí je prováděn minimálně dvakrát v týdnu. Stačí telefonicky sdělit na úřad nutnost
svozu shrabaného listí. Určitě každý rozumný člověk pochopí, že nemůžeme jezdit obratem pro každou hromádku, ale mohu slíbit, že se budeme snažit svážet co
nejrychleji. Telefon na ÚMČ Praha – Klánovice: 281 960 216. Ivana Horská, tajemnice ÚMČ (tajemnice Ivana Horská)
Cesta kolem železniční tratě na újezdské straně, která vede od klánovického
nádraží směrem ku Praze, byla jako turisticky značená cesta velmi frekventovaná, a to jak cyklisty, tak místními lidmi. Momentálně je značně zdevastovaná
kvůli rekonstrukci tratě. Bude tato cesta znovu obnovena?
Na cesty na újezdské straně by byl asi kompetentnější pan starosta Újezdu. Ale obecně
– v závěrečném souhlasném stanovisku procesu EIA byla striktně stanovena podmínka, že pro rekonstrukci koridoru nesmí být používány lesní cesty. Již několikrát
jsme odchytávali příslušnou stavební dopravu v Klánovickém lese. Nyní trvá slib firmy
STRABAG, že během tohoto podzimu dá zničené lesní cesty do pořádku. Doufáme,
že totéž proběhne i na druhé straně kolejí. (starosta Ing. Horníček)
Některá místa klánovického lesa jsou už delší dobu pokryta větvemi, která jsou
produktem těžby nebo prořezávky odvětvením kmenů, a ty už nebyly odklizeny.
Jedná se typicky o průměry větví menší než 8 cm. Je možné obdržet povolení,
aby toto dřevo mohlo být sbíráno klánovickými občany k použití na palivo, což
by pomohlo vyčistit les? Pokud ano za jakých podmínek?
Potěžební zbytky (nehroubí do průměru 7 cm), které jsou na pasekách, se dále
zpracovávají na energetickou štěpku. K tomu dochází z ekonomických důvodů
většinou ke konci roku, kdy je již provedena veškerá mýtní těžba. Zbytky z prořezávek je možno odkoupit za 30 Kč za prostorový metr. Žádosti lze zasílat na
adresu: Staroklánovická 79, Újezd nad Lesy. Ze zákona č. 289/1995Sb. §19 odstavec (1) je možno sbírat jednotlivou suchou klest do 7 cm.
(Josef Sedláček, revírník Lesy ČR, s.p.)
Ptala se Marie Mikušová
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz.
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Slovo šéfredaktora

Kdo nic nedělá,
nic nezkazí
Je to jedna z největších změn za poslední léta, která může Klánovice
zase o něco víc rozsvítit. Alej Hany
Benešové je naší chloubou, něčím,
co Klánovice charakterizuje. Je jedním z posledních míst, která nám
zbyla ze starých velkolepých časů.
Hlavně poté, co jsme si na konci
osmdesátých let nechali bez většího
odporu zbourat lázně.
Přestavba aleje a parku kolem školy vzniká narychlo, ale to není vina
Klánovic. Je to kvůli způsobu, kterým
se v této zemi nakládalo s dotacemi
EU, za něž se tu vytvořilo méně, než
mohlo, a které se dokonce mnohdy
nevyužily. Jde o mnoho a mnoho miliard, za něž se tu dala postavit
spousta skvělých věcí. Možná i v Klánovicích, ale to už je co by, kdyby.
Podstatné je, že jsme teď, když se
Česko snaží proinvestovat alespoň
část z miliard, které jinak propadnou,
strčili nohu do dveří a o milionovou
dotaci, na dlouhou dobu poslední peníze svého druhu, jsme se poprali
a vyhráli. A šli do toho i s rizikem, že
se to nemusí podařit. Že firma nemusí dostavět projekt rekonstrukce
včas a my o ty peníze, EU financuje přes devadesát procent projektu,
můžeme přijít.
Někomu se může zdát projekt trochu
předražený, jiný se třeba bude ptát,
zda se přestavba nemohla pojmout
ještě avantgardněji, avšak to jsou
pouze „ale“. Teď si musíme hlavně
držet palce, aby se všechno zvládlo v souladu s podmínkami dotace,
protože je to „na krev“.
O to víc je však nutno říci – díky za
odvahu těm, kteří si neřekli, že je to
moc rizika, zbytečných starostí
a vděk stejně žádný. A kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdyby k tomu
takto přistupoval před už skoro sto
padesáti lety Václav Klán, Klánovice
by nevznikly. Ani jemu se v životě vše
nepovedlo, ale tato čtvrť nese stále
jeho jméno. Alej Hany Benešové
přejmenovávat nemusíme. Stačí,
když těm, kteří se zasloužili o to, že
to tu bude zase o něco hezčí, řekneme obyčejné: „Děkujeme“.
Luboš Palata
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Téma měsíce

Revitalizace klánovické avenue
Obyvatele zvyklé využívat cestu pod lipovým stromořadím mezi Smiřickou a křižovatkou u školy uvítaly
na začátku září bílo-červené pásky natažené mezi kmeny a značky „přejděte na druhý chodník“. Byla
zahájena revitalizace aleje Hany Benešové. Co všechno ale tento projekt obnáší?
„Myšlenka opravit asfaltovou cestu po
pravé straně Slavětínské ulice je stará
už řadu let,“ říká radní Ing. Jana Martinová, která projekt revitalizace připravovala a předkládala na zastupitelstvu. „Nebyla totiž zahrnuta do žádné
z etap rekonstrukce komunikací a její
stav už byl hodně žalostný,“ dodává na
vysvětlenou. Podaná žádost o grant
z operačního programu Praha konkurenceschopnost, se však neomezuje
pouze na alej Hany Benešové, ale
jsou do ní zahrnuty i oba parky u školy. „Tato důležitá změna umožnila zapojit
se do prioritní osy Životní prostředí daného programu. Nejedná se tedy jen
o opravu chodníku, ale o celkovou revitalizaci a ochranu přilehlého území,“
vysvětluje zastupitelka. A jak vyplývá
z jarního anketního průzkumu na více
než sto respondentech, revitalizaci
této frekventované lokality vítá téměř
90 % z nich. Vysloveně nespokojených se současným stavem aleje bylo
60 % dotázaných, resp. 55 %, pokud
jde o situaci v parcích. Jako hlavní příčinu své nespokojenosti dotázaní uvádějí stav cest a zeleně.

Doufejme, že už v listopadu se na místě značky „Zákaz vstupu“ objeví nový
chodník a cyklostezka. FOTO KZ – Radomír Kůla
odpadové hospodářství s.r.o. s na- pěší, zatímco asfaltová část bude vybídkou 6 023 tisíc bez DPH za rea- užívána jak chodci, tak i cyklisty nebo
lizaci celé akce. Stavba musí být dle bruslaři. Nový asfaltový povrch dostanou
podmínek poskytnuté dotace vyho- i obě parkoviště u samoobsluhy a před
tovena do konce října tohoto roku. Olympem. Dojde ke sjednocení vjezdů
Spoluúčast obce na celkové ceně k parcelám, na které budou použity začiní 7,5 %, takže Klánovice přijde re- travňovací tvárnivitalizace 12 000 m2 plochy na cca ce. Využitím to450 000 korun.
hoto opatření se
zvýší vsakovací
schopnost půdy a
Hlavní změnou podél Slavětínské ulice zamezí se tvorbě
bude kompletní rekonstrukce chodníku, kaluží. Pokud jde
který bude vyhotoven ze dvou materi- o mobiliář, budou
álů, z okrově probarveného asfaltu a na u žulového pásu
straně přiléhající k plotům z žulových umístěny nové
kostek o velikosti stran 8 cm. Tento zahradní lavičky
Nové koše
pás bude sloužit k bezpečné chůzi pro z tropického dře– archiv KZ

Jak se žádalo a kolik Alej Hany Benešové
to bude obec stát?
Žádost o dotaci musela být připravena během necelých dvou měsíců
na jaře tohoto roku. Vlastní projekt se
skládá ze dvou částí, z vegetačních
úprav, tuto část projektu zpracovala
mladá krajinářská architektka Ing.
Barbora Eismanová (držitelka
2. místa v soutěži Park roku 2013,
spoluautorka zámeckého parku s labyrinty v Loučni) a z části stavební,
kterou zpracoval Ing. arch. Martin
Šafránek. Dotace byla na Magistrátu
schválena v červnu ve výši cca 9,5
milionu bez DPH. V srpnu proběhlo
výběrové řízení, ve kterém zvítězila
mezi 13 uchazeči firma AVE CZ

Architektonická vizualice nové podoby aleje – archiv KZ
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Propojení revitalizace Slavětínské se
sochami je ideálním řešením. Finální
dohoda k dnešku (25. 10.) s MČ není,
ale věřím, že se v krátké době dohodneme.
Jaký tedy bude osud dosud hotových a v příštích ročnících vytvořených soch?

Architektonická vizualice nové podoby aleje – archiv KZ
va jatoba a podobně laděné odpadové kostek. Dalším propojovacím prvkem
koše. Vegetační úpravy zahrnují radi- uvnitř parku, jakýmisi svorkami mezi
kální regeneraci trávníku, jeho vyple- jeho jednotlivými částmi, budou 4–5
velení, dosazení a doplnění kvalitním metrů dlouhé dřevěné lávky určené
substrátem s příměsí písku. Všechny k běhání, sezení či ležení. Vedle již
lípy projdou zdravotním a bezpečno- zmíněných laviček a košů zde budou
stním řezem a stromořadí bude dosá- u kruhové sedačky okolo stromů. Výzeno šesti vzrostlejšími stromy.
znamným nově vegetačním prvkem
území je výsadba tvarovaných tisových
bloků, 80–150 cm vysokých paravánů,
situovaných v blízkosti odpočivadel.
Dalším clonícím prvkem bude živý plot
oddělující park od autobusové zastávky a rušné silnice. Oba parky prozáří květinové záhony s narcisy a hortenziemi.
Robert Zoulík
Tak by měly vypadal lavičky
– archiv KZ

Parky u školy
Značných úprav doznají i oba parky
u školy. Na místech, kudy se často prochází, budou použity mlatové povrchy
(směs hrubšího a jemnějšího kameniva používané např. na cestách v zámeckých parcích) zbarvené do stejného okrového odstínu jako asfalt na
navazující cestě. Zámková betonová
dlažba před školou bude vyměněna za
kombinaci žulového povrch a mlatu.
Oba parky bude sjednocovat přesah
této cesty do vedlejšího parku v podobě „kapky“ vysázené ze žulových

Zmizí z nové aleje Hany
Benešové sochy?

Na další osud soch jsme se v souvislosti s rekonstrukcí Aleje Hany
Benešové zeptali předsedy správní rady nadace Klánovické fórum
Ing. Petra Kubíčka. Klánovické fórum zaštiťuje každoroční Sochání
pro Hedviku.
Na Slavětínské a v okolí školy proběhne do konci roku zásadní přestavba aleje Hany Benešové. Počítá nová podoba aleje s postupným
doplňováním dalšími sochami ze
Sochání pro Hedviku?

Architektonická vizualice parků u školy – archiv KZ

Tři sochy budou přemístěny. Socha
Dlouhý, Široký a Bystrozraký bude přemístěna na hranici mezi koncem ulice
V Soudním a lesem. Stejně tak socha
Splněné přání. Součástí projektu bude
i drobný posun pozice sochy Otesánka a Krále a královny v parku. Nové sochy budou umisťovány v ulici V Soudním a na Slavětínské. Architekti nyní
připravují návrh nových pozic, které
pak musí MČ schválit.
O umístění soch probíhalo v minulých měsících jednání s komisí
Městské části Klánovice. Jak hodnotíte celé jednání a jeho výsledek?
Trošku emotivní, ale v podstatě takové, jaké jsme čekali.
Bude Sochání pro Hedviku v příštích letech pokračovat a dozná nějakých změn? Uvažujete o variantě,
že by si mohli sponzoři sochy umístit před své domy?
Pokračovat bude a myslím, že bez zásadních koncepčních změn. Pro nás je
důležitý především princip sdílení projektu s MČ a jeho veřejný charakter .
MČ je čistým beneficientem projektu,
sochy dostává darem a sochy mají
sloužit veřejnosti. Nikoli výzdobě soukromých prostor. Když nebudeme cítit pozitivní zpětnou vazbu od lidí a MČ,
tak projekt ukončíme. Uvažovali jsme
o „přechodu do disentu“ – tedy umisťování soch na soukromé zahrady, ale
zatím jsme to zamítli.
Uvažujete o vydání publikace, která by sochařskou výzdobu Klánovic
vzniklou při Sochání pro Hedviku
zmapovala?
Ano, ale nejdříve tak v roce 2017.
Měla by to být spíše mapa či průvodce stezkou pro návštěvníky Klánovic.
Bude záležet, zda budeme vnitřně
motivováni rozvíjet tento projekt ve
prospěch Klánovic. Třeba kouzelné
motivační slůvko děkuji jako by někteří lidé vůbec neznali.
Luboš Palata
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Hydepark
Očekávali jsme v tomto roce rozsáhlejší výstavbu nových komunikací – dokončení II. etapy ulicí
V Pátem a začátek III. etapy úseky
ulic Lovčická, Blešnovská, Sendražická a K Rukavičkárně. Bohužel
současný stav je takový, že zahájení stavby ulice V Pátem je téměř
jisté. Zbytek již velmi nepravděpodobný. Důvodem je petice občanů
proti výstavbě Blešnovské, která
byla myšlena dobře, ale na magistrátu přípravný proces zřejmě
zablokovala. I když jsem na jaře
sesbíral téměř ode všech petentů
její zpětvzetí, můžeme nyní jen
doufat v její výstavbu v příštím
roce. Z věcného hlediska jsme
místo psaní petic původní kontroverzní projekt nahradili projektem
vlastním – diplomovou prací
z ČVUT, která zřejmé nedostatky
projektu obytné zóny odstranila.
Není to asi žádná tragédie, ale celá
řada výstavby našich zoufalých ulic
se tím o rok zpozdí.
Karel Horníček,
SPOLU pro Klánovice

X X I V. r o č n í k

Během léta se nám mj. podařilo prosadit vymalování a celkové zútulnění
klubovny místních seniorů (hned
v červenci už zrealizováno!) a podat
na MHMP investiční záměry na nové
SeniorCentrum a rekonstrukci šaten
na fotbalovém hřišti. Náš člen dopravní komise Jiří Bek velmi úspěšně
jednal s náměstkem pražské primátorky Petrem Dolínkem ohledně vybudování nového P+R parkování
u nádraží. Podmínkou je souhlas
Klánovic a jejich obyvatel. V této souvislosti připomínám dlouhodobý
názor Klánovické pravice a ODS, že
současnou děsivou situaci parkování
u nádraží nevyřeší jen restriktivní
opatření typu zákazu parkování nebo
„modrých zón“. Nezbytné je navýšení
parkovací kapacity. Jsme si vědomi
toho, že vlak nevyužívají a u nádraží
neparkují jen občané Klánovic, ale
máme-li tu spádovou železniční zastávku, nemůžeme strkat hlavu
do písku a parkování jen blokovat.
Divoké parkování totiž potom nejvíce
odnášejí právě naši občané!!! Závěrem bych vás chtěl všechny pozvat
na říjnový 1. ročník Klánovického terénního půlmaratonu (25. 10.).
Ferdinand Polák (ODS)
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Nepopřávejme sluchu škarohlídům
Sklenice je poloprázdná, nebo poloplná. Ano, je to totéž, a přesto
není. Poloprázdnou sklenici vidí
pesimista, který si stěžuje, že už
nemá co pít, zatímco optimista se
raduje, že mu ještě polovina nápoje zbyla. Podobně rozdílně se
můžeme dívat prakticky na cokoli
kolem sebe. Nejde totiž o to nač,
ale jak se díváme. A tak zatímco
jedni se těší na nové krásné chodníky a park ve Slavětínské ulici,
druzí kritizují, jak to bude drahé,
zatímco jedni se radují, že stavba
jurty v zahradě MŠ zajímavě obohatí program školky a rozšíří kapacitu, škarohlíd bude hudrat, že se
stavba stejně nevyužije. Ne, neodmítám kritiku a kritiky, protože jen
v debatě se tříbí názory a nalézají
řešení. Zlobí mě ti, kteří kritizují
všechny a všechno už jaksi z principu. Málokdy přijdou s nějakou
zajímavou novou ideou, zato přesně vědí, že to vaše řešení je
špatné. Nenaslouchejme jim, jen
otravují vzduch a málokdy ho
osvěží nějakým svým nápadem!
Štěpánka Čtrnáctá,
SPOLU pro Klánovice

Pan Jindřich Lukáš (STAN Klánovice) a paní Marie Jágrová (Sdružení LES, Piráti, NK) příspěvek nezaslali

Z dopisů redakci

Jak je jednoduché (těžké) rozšířit kapacitu o 11 dětí aneb jurta á la zahradní altán.
Kdo se zajímá o dění v mateřské škole,
ví, že se v posledních třech letech snažíme s vedením Klánovic o maximální
rozšíření kapacity mateřské školy, aby
se konečně v Klánovicích mohlo říci, že
každý, kdo chce a je starší tří let, má
možnost chodit do místní mateřské školy.
Po předloňském rozšíření o 15 dětí
v současných prostorách školky se zrodila myšlenka založení lesní třídy na
rozlehlé přírodní zahradě školky. Filozofie lesní třídy totiž nejen odpovídá ekologickému zaměření klánovické školky, ale
navíc představuje její zřízení relativně minimální náklady. Současné zákony se
však zas tak přívětivě k lesním třídám nestaví. Kde máte teplou vodu? Kde jeden
splachovací záchod na pět dětí? Kde je
předepsané osvětlení ?
Následuje řešení – provést rekonstrukci
bývalého bytu v prostorách dvora úřadu
a na zahradě postavit jurtu. Byt má od-

povídající záchody, osvětlení a dostatečné
metry. Lesní třídě proto může sloužit
jako základní požadované zázemí, slouží
také jako prostory pro kroužky mateřské
školy. Zbývá už jen postavit jurtu na zahradě. Následuje řada konzultací s odborníky a výsledkem je jasné dop oručení.
Na zahradě pod stromy, kde nesvítí slunce celý den, je životnost plachty klasické
plátěné jurty maximálně dva roky. Proto
se z jurty se stává více zahradní domek,
který potřebuje stavební povolení.
Proběhlo výběrové řízení, cena se vyšplhala přes 1 mil Kč. Řešila se úprava
stavby, materiálů při zachování všech
ekologických požadavků na tuto stavbu.
Vybraný uchazeč si však podpis smlouvy rozmyslel.
Proběhlo tedy další výběrové řízení
a výsledná cena je 820 800 Kč bez
DPH. Realizace již začala, maximálně do
poloviny listopadu bude postaveno.

Možná si někdo řekne: není tato částka
moc pro jedenáct dětí? Ale počítejte se
mnou: Každá klánovická rodina, která
umístí své dítě do státní mateřské školy,
ušetří minimálně 7000 korun měsíčně na
školném v soukromém zařízení, tj. za deset měsíců 70 000. Jedenáct dětí tedy
ušetří za rok 770 000. Za dva roky máme
tedy tuto investici i s rekonstrukcí bytu bohatě splacenou. A konečně si můžeme
v klidu říci, že v Klánovicích se dostaly
do školky všechny děti, kterým byly do
srpna 2015 tři roky. A ještě důležitá poznámka na závěr. Polovinu peněz poskytl
Magistrát HMP a polovinu hradila mateřská škola ze zisků z vedlejší hospodářské činnosti. Na tento projekt si tři
roky šetříme a náš zisk jsme ze zákona
nuceni do školky investovat.
Klánovický rozpočet toto rozšíření nestálo ani korunu.
Matěj Žák, ředitel mateřské školy
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Z úřadu Městské části

Ulice v obytné zóně
V Klánovicích máme několik ulic vybudovaných jako obytné zóny a připravují se další. Tyto ulice jsou značeny velkou modrou tabulí s dítětem kopajícím
do míče. Příkladem je nyní zejména Mechovka. Pro řidiče a pěší je dobré vědět,
jak se na těchto ulicích chovat
• řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h,
• řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí
ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo,
• stání je dovoleno jen na místech
označených jako parkoviště,
• chodec smí využívat obytnou zónu
v celé její šířce,
• jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru,
• chodci i hrající si děti musí umožnit
vozidlům jízdu,
• při vjíždění z obytné zóny na jinou
pozemní komunikaci musí dát řidič
přednost v jízdě.
Karel Horníček, starosta MČ

ÚMČ informuje

KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD

KONTEJNERY NA LISTÍ
A ROSTLINNÝ ODPAD
budou přistaveny

v neděli od 13 hod.

v sobotu 24. 10. 2015

pouze do doby, kdy bude kontejner
naplněn a odvezen, nejpozději
do 16 hod. na těchto místech:

od 9.00 hod. do 13.00 hod.

11. 10. 2015

roh Medinské a Smiřické
(u bytových domů)

Křižovatka Lovčické a Malšovické
Křižovatka Medinské a Smiřické
(u bytových domů)

roh Kuchařské a Aranžerské
(u separovaného odpadu)

18. 10. 2015

budou přistaveny

Křižovatka Dobřenické a Voňkovy
Křižovatka Želkovické a V Cestkách

Jubilanti
V říjnu slaví narozeniny:
Jan Douša
Marie Soprová
Marie Vlasáková
Jiří Jandera
Marie Hendrychová
Růžena Duffková
Jan Brabenec
Helena Kocourková
Věra Hrabáková
Václav Fereš
Všem oslavencům gratulujeme!
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Klánovický kaleidoskop
Během k automatické závlaze
Klánovice jsou plné běžců, tak proč
se jednou nerozběhnout … Stačí přijít v sobotu 10. 10. ve 14 hod.
ke KC, odkud se poběží na konec fotbalového hřiště. V cíli bude zajištěno
občerstvení mimo jiné v podobě
dobrot z grilu a burčáku. Dobrovolné
startovné bude použito na financování automatické závlahy fotbalového hřiště.
Les plný zvířátek
Oddíl Stopa pořádá pro nejmenší děti
z Klánovic a okolí akci Les plný zvířátek, která se bude konat dne 11. října od 14 do 16 hod na dětském lesním sportovišti a asfaltové cestě
směrem k bývalému vojenskému
objektu.
Žabák Valentýn
V neděli 18. 10. v 16 hod. se na vaše
děti v Kulturním centru Nová Beseda
těší Rozmazlený žabí chlapeček Valentýn, který uteče od maminky a tatínka za princeznou do světa.Tam na
něj číhá spousta nepřátel nejen v podobě čápů... A jak Valentýnova cesta dopadne, už ví jen divadlo Buchty
a loutky.
Burza dětského oblečení
V Mateřském centru Klánovice, ul. Ke
Znaku, se koná v sobotu 24. 10.
od 8 do 12 hodin tradiční podzimní
burza sezonního oblečení, sportovních věcí, hraček, knih a potřeb pro
miminka. Příjem věcí do prodeje
(max. 20 ks/os) se uskuteční v pátek
23. 10. od 16 do 18 hod. a výdej bude
v sobotu 24. 10. od 15 do 16 hodin.
Rybářské závody
Na nově zrekonstruovaném rybníku
na Placinách proběhnou v sobotu
24. 10. dětské rybářské závody. Začátek akce, kterou pořádají klánovičtí
rybáři spolu s Českým rybářským
svazem MO Žižkov II., je naplánován
na 8 hodin. Mladší i starší děti si budou moci vyzkoušet chytání ryb,
práci s rybářským náčiním, techniky
lovu a dozví se i spoustu zajímavých
věcí. Registrace je bezplatná, pro
všechny účastníky bude připraveno
občerstvení a na ty nejúspěšnější čekají zajímavé ceny.
Olga Karásková

X X I V. r o č n í k
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Událost měsíce

Klánovičtí hasiči oslavili pětaosmdesátiny
Největší událostí měsíce nejen pro
klánovické hasiče byla oslava kulatého výročí založení sboru. Dne
5. září jsme uspořádali oslavy 85. výročí založení SDH Klánovice spojené
se zábavným odpolednem s hasiči.
Akce začala spanilou jízdou přítomné
techniky. Hned po návratu začaly
i soutěže pro děti. Po celý den probíhaly ukázky hasičů, psovodů městské
policie, děti si mohly vyzkoušet jízdu zručnosti, byl pro ně připraven skákací
hrad a trampolína.
Na akci zavítal i náměstek pro bezpečnost hl. m. Prahy pan Bc. Libor Hadrava, starosta MČ Ing. Karel Horníček, velící důstojník směny CHZS
Mgr. Miloš Němec, zástupce MSH Pavel Mráz a další. Všem zúčastněným
tímto děkujeme.
Děti po absolvování všech úkolů čekala odměna. Na dvacet vylosovaných
i hodnotné ceny, z nichž první tři děti získaly dort. Ještě jednou velké díky
všem, kteří tuto akci připravili a podíleli se na ní při přípravě a průběhu.
Poděkování patří Městské části Klánovice za spolupořádání, všem sponzorům, bez kterých by se akce nedala uskutečnit, kolegům s HZS hl. m. Prahy
a JSDH Škvorec, Tuklaty, Újezd nad Lesy, Dubeč, Kbely, Kunratice, Horní Měcholupy, Běchovice, Historické hasičstvo Dobročovice, Městské policii hl. m.
Prahy, oddíl psovodů a prevence, Policie ČR MO Újezd nad Lesy, zástupců
ČČK a klánovických rybářů.
Nedá mi to, a přidám malou připomínku. Že kvůli oslavám nejsou trhy a doslechnu se „Proč si hasiči neudělají oslavy na hřišti jako jinde?“ Osobně si
myslím, že si jednu sobotu za pět let,
kdy výročí oslavujeme, zasloužíme
a že „mrkev vám požár neuhasí“.
Za zmínku stojí, že za období 1. 1.–
20. 9. 2015 má jednotka SDH Klánovice na svém kontě 58 zásahů. Více na
http://www.sdhklanovice.estranky.cz či
https://www.facebook.com/SDH-Klánovice
Radek Čihula, Preventista SDH
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Můžete se těšit
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Ze života Klánovic

V Klánovicích se v říjnu
poběží půlmaraton
Klánovický les je doslova rájem pro běžce,
a tak bylo jen otázkou času, kdy si ho vybere
nějaký organizátor pro pořádání velkého běžeckého závodu. 25. října se v něm konečně dočkáme prvního ročníku Klánovického půlmaratonu.
A tím organizátorem není nikdo jiný než naše místní sdružení Tři pro zdraví, které pořádá nejen Klánovický MiniAdventure, ale také Újezdský duatlon a Velkou
cenu města Úval.
„Spousta z nás v našem sdružení běhá a objiždí také různé běžecké závody,“
říká Ondřej Brouček, ředitel závodu. „Chodíme trénovat do klánovického lesa, a protože poskytuje obrovské možnosti na sestavení různých délek tras, tak jsme si
na jaře řekli, že je škoda, že se tu nepořádá žádný půlmaraton. A tak jsme se vrhli
na přípravy.“
Závod je jedinečný tím, že povede stoprocentním terénem. Běžci mají na výběr
10 nebo 21 km dlouhou trať. Jak bývá na závodech „Tři pro zdraví“ zvykem, jsou
vypsané i dětské kategorie, které začínají už od těch nejmenších. Na své si tentokrát přijdou také pejskaři. Součástí Klánovického půlmaratonu je totiž canicross
(běh se psem). Psi vyrazí se svými páničky na pětikilometrovou trať.
Závody pořádající „Tři pro zdraví“ provází pohodová atmosféra, skvělá organizace
a bohatý doprovodný program. O závodníky bývá vždy perfektně postaráno, samozřejmostí jsou šatny, sprchy, úschovna zavazadel, občerstvení i výherní tombola. Zázemí bude tvořit sportovní hala u základní školy, start závodu bude v ulici V Soudním a celá trasa povede v lese, většina po naučné stezce.
Akce se koná pod patronací MČ Klánovice a záštitou místostarosty pana Ferdinanda Poláka. Na startovní listině je už mimo jiné i vítěz pražského půlmaratonu mezi Čechy Pavel Dymák.
Už nyní je přihlášeno přes 350 účastníků, chcete-li běžet s nimi, zaregistrujte se
raději hned na www.klanovickypulmaraton.cz. Kapacita závodu bude totiž co nevidět naplněna.
Ondřej Brouček

Skvělá hra v KC Nová Beseda
Zveme vás na velmi oblíbenou a diváky navštěvovanou divadelní autorskou hru „Víkend s Bohem“, která je
zamyšlením nad věcmi vážnými i nevážnými a o tom, co by se stalo, kdyby u nás zaklepal nečekaný návštěvník. Otázky, odkud přicházíme, kam
kráčíme, po čem toužíme, jakou cestu si máme vybrat… to jsou právě
otázky, které si klade každý z nás.
Je jasné, že naše životní peripetie je
potřeba brát s humorem a nadhledem.
A pokud jsme ochotni naslouchat, pomoc a odpověď na naše otázky vždycky přijde. Pokud chcete, změňte svůj
život, dokud je čas. Neztrácejte nikdy
naději…
KC Nová Beseda

Autobus, který proveze
nástrahami puberty
Puberta je náročné období pro všechny zúčastněné. Pro samotné dospívající je obdobím hledání sebe sama
a smyslu svého života. Její prožívání může být někdy tak bouřlivé, že si
s tímto přechodem z dětství do dospělosti mladí ani jejich blízcí včetně
širšího okolí – sousedů, školy – neví
rady. Proto se hodí vědět, na koho, jak
a kdy, je možné se obrátit.
V Klánovicích pomocnou ruku mládeži, případně i celým rodinám, nabízí terénní program Autobus, organizovaný běchovickým občanským
sdružením Neposeda. Jeho cílovou
skupinou jsou dospívající a mladí lidé
od 11 do 26 let, kteří jsou zasaženi
nějakou tíživou životní situací a potřebují se v ní zorientovat. A to může
být i třeba strach z domácího úkolu.
Sociální pracovníci, sami mladí lidé,
kteří ještě na své dospívání úplně nezapomněli, se s mládeží sejdou a popovídají si o všemožných problémech.
Klánovice bohužel nemají vhodný
prostor na pravidelné scházení, takže tito průvodci dospíváním se dají
potkat každé pondělí a středu od 14
do 19 hodin, kdy pravidelně procházejí klánovické ulice mezi nádražím,
školou, kostelem a dětských domovem, kde se mládež potřebující pomoc často vyskytuje. Vyhledávání
potřebných probíhá buď náhodně,
nebo ten, kdo o pomoc stojí, si může
říct o schůzku předem.Tu lze domluvit
na telefonu 778 538 265 nebo případně i na facebookových stánkách
NkTp Autobus. Na telefon se mohou
obrátit i rodiče či učitelé, kteří třeba
mají pocit, že by zrovna nějaké jejich
konkrétní dítě takovou pomoc potřebovalo. Mládež si také může domluvit setkání v kontaktní místnosti, která je k dispozici ve vedlejším Újezdě
nad Lesy na multifunkčním hřišti.
Nízkoprahový klub, kam je také možné přijít, byl nedávno přesunut z Běchovic do Jahodnice, kam se ještě
sice pořád dá dojet linkovým autobusem, ale bohužel je to od Klánovic už přece jenom dál a s přestupem.
Jana Jochová

Klánovický zpravodaj
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Klánovický
Svaz tělesně
postižených
Po letních prázdninách jsme začali
hned 1. září s pravidelnou činností,
vycházkami a cvičením.
Všichni členové s radostí prohlíželi
čisté a nově vymalované místnosti
našeho klubu. Ještě jednou proto děkujeme všem pracovníkům MÚ, kteří se o zvelebení místností zasloužili.
Hned první týden v září jsme odjeli
na ozdravný rekondiční pobyt do Štikova u Nové Paky.
Rekondice proběhla bez komplikací,
nikdo neonemocněl, žádný úraz se
nestal, všichni odjížděli spokojeni
a se zlepšenou kondicí. Celé dopoledne jsme věnovali ozdravným procedurám, cvičení na židlích a masážím, odpoledne se pak konaly
procházky po okolí. Jedno půldne
jsme vyjeli na výlet do Miletína, kde
jsme navštívili muzeum amatérského divadla, potom místní katakomby
a rodný domek Karla Jaromíra Erbena. Na náměstí jsme pak zakoupili Miletínské modlitbičky, což jsou
místní perníčky. Závěr odpoledne
patřil návštěvě hradu Pecka. Koncem
týdne jsme odpoledne vyslechli přednášku dr. Papežové o změnách v občanském zákoníku. Zodpověděla
všechny dotazy ohledně problému
dědictví, závěti apod. Celý pobyt se
vydařil a hned v pondělí po návratu
jsme začali s cvičením.
Informace o další činnosti v letošním podzimu uvádíme vždy na vývěskách – jak v klubu, tak i u stanice autobusu.
Pro ty, kteří si z různých důvodů nemohou informace přečíst, uvádím
stručně program:
každé pondělí od 16 hod.
cvičení na židlích
12. 10. a 9. 11. 2015 od 16 hod.
přednáška /téma bude upřesněno/
V prosinci plánujeme vánoční posezení.
Těšíme se na bohatou účast.
Za MO STP Klánovice
Olga Palhamová

X X I V. r o č n í k
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Ze života Klánovic

Modelklub Klánovice
Mistrovství Evropy juniorů 2015
Skvělá zpráva pro modelářský klub Klánovice. Letošního ročníku mistrovství Evropy juniorů v leteckém modelářství v rumunské Salontě se
zúčastnili za Českou republiku tři reprezentanti z našich řad. V kategorii
F1 B soutěžili Ondra Dvořák, Kačka Fišerová a Martin Fišera.
Všichni tři úspěšně hájili barvy České republiky i Klánovic v dalekém Rumunsku 10.–16. 8. 2015. V jednotlivcích obsadil Ondra Dvořák 10. místo,
Kačka Fišerová 17. místo a Martin Fišera 23. místo, v soutěži družstev
obsadili naši reprezentanti krásné 6. místo a obhájili loňské umístění.
Za MK Klánovice Miloslav Fišera

Na Nepasickém náměstí se již brzy
otevře nové hřiště pro děti
V průběhu října se na Nepasickém náměstí na Hornopočernicku otevře nové
dětské hřiště. Vzniklo ve spolupráci městské části a soukromého sponzora,
který daroval na jeho realizaci krásné dřevěné herní prvky. Tímto mu velmi děkujeme. Na děti v areálu čeká nové pískoviště, houpací hnízdo, hrací věž a další
zábavné prvky. Letos zde ještě plánujeme osázet živý plot podél sousedů a zasadit několik stromů. A až trochu povyroste tráva, bude hřiště připraveno k otevření a provozu. Přesný termín bude včas oznámen na webových stránkách
obce. Doufáme, že se nové herní hřiště stane dalším oblíbeným místem
pro děti, kterých v této oblasti Klánovic každoročně přibývá.
V blízké budoucnosti plánujeme v obci otevřít ještě další dětské hřiště a vybíráme pro něj vhodnou lokalitu, kde rodičům a jejich dětem nejvíce chybí.
Máte-li nápad na vhodnou lokalitu, ozvěte se nám.
Děkujeme za spolupráci.
Klára Svobodová

Klánovický zpravodaj
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Klánovický sport

Dopisy čtenářů

Hřiště nemáme – hrajeme golf
Golfová společnost Újezd nad Lesy–
Klánovice (GSUK) je sportovní spolek,
jehož náplní je golfová hra přátelsky vyladěných golfistek a golfistů, kteří vesměs začínali se svou hrou na drivingu
(cvičné louce) na místě bývalého prvorepublikového hřiště v Klánovicích.
Postupem času a s pomocí veřejného
mínění byla jakákoli obnova polovičního, tedy devíti jamkového hřiště,
úředně zastavena a lesní jamky byly
ponechány osudu, připravenému rozoráním hřiště v padesátých letech minulého století. Možnost provozovat buržoazní sport na klánovickém hřišti dostal
druhou a poslední ránu. Čas od času jsou slyšet i bývalí odpůrci golfu, kteří
nyní i litují, že se golf neobnovil.
Litují toho i členové GSUK, golf je jejich záliba a hrají tedy nikoli „doma“, ale
u cizích. Spolek je členem České golfové federace a navazuje na generačně
starší hráčskou základnu sportovců z Újezdu a Klánovic, tvořících historii
sportu v tomto místě. Jen namátkou – Míša Fuchs, kluci Vostárkovi či Dadulu
Hradeckou a jejího syna Tomáše. Někteří z nich se stali legendami a byli uvedeni do golfové síně slávy.
Členů GSUK je více než 40 a je příznačné, že na svou činnost nežádali ani
korunu mimo příspěvků svých členů.
Naopak, jak se můžete přesvědčit i na webu www.gsuk.cz, jejich činnost zahrnuje i charitativní akce a za poslední tři roky z charitativních akcí dokázali
vybrat a předat finanční prostředky potřebným (pro výcvik asistenčních psů,
dětským domovům aj.) ve výši přesahující 100 000 Kč.
Dokonce na jedné soukromé zahradě člena klubu vybudovali malou cvičnou
plochu, na které pořádají golfové turnaje ve velmi malých formátech a vždy je
spojují s příjemným posezením.
Celoroční program je rozdělen na pořádání turnajů venku, letos deset akcí,
a v zimě hrají na golfových simulátorech tzv. zimní túru.
V závěru si dovolím zmínit soutěžní aktivity jak pánské, tak i dámské části.
Dámy hrály i letos II. ligu soutěží družstev ČGF a skončily v druhé polovině
tabulky. Muži hráli o soutěž níže – krajskou soutěž a dosáhli stejného umístění jako ženy.
Členství je otevřeno golfistům, jejichž bydlištěm je Česká republika. A jejich čestnými členy jsou s jejich osobním souhlasem významní profesionální golfisté
Darren Clarke (kapitán evropského týmu pro Ryder Cup) a Lee Westwood.
Rozhovor vedl Daniel Stangl,
informace poskytli představitelé klubu Ing. Machalíček a JUDr. Křížek

Mistrovství klánovického klubu začátkem září v Alfrédově
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Foto Jiří Křížek

Klánovice
– pražská oáza kol
Téma měsíce minulého Klánovického
zpravodaje byla otázka možnosti rozvoje cyklistické dopravy v Klánovicích.
Souhlasíme s tím, že Klánovice i okolí jsou svým rovinatým charakterem
a přírodními podmínkami mimořádně
vhodné k tomu, aby se staly pražskou
oázou cyklistické dopravy…
Zatímco nejen v zahraničí, ale
i v Česku přibývají města, kterým
se daří tuto otázku úspěšně řešit
i realizovat, v Klánovicích si musí cyklistickou dopravu řešit pouze sami
cyklisté. Někdy ji řeší poněkud riskantní jízdou po velmi frekventované
Slavětínské nebo jiné klidnější, ale
úzké komunikaci, jindy jízdou po
chodníku, k nemalé radosti některých
chodců, a zatím tolerovanému přehlížení dopravních předpisů. Současné řešení před místní školou lze
pak, při přimhouření obou očí oznámkovat maximálně známkou dostatečná. Do řešení nejen tohoto problému, ale i již dlouhou dobu diskutovaného projektu „bezpečná cesta
do školy“, by se měla zapojit jak
městská část, škola, školská rada,
tak i občané.
Rozvoj cyklistické dopravy v Klánovicích je, na rozdíl od jiných předcházejících úmyslů a projektů, prospěšný životnímu prostředí i místním obyvatelům. Navíc je nyní mimořádně vhodná doba se tomuto tématu vážně věnovat vzhledem
k možnosti získat finance na budování cyklostezek a zón z vyčleněných
prostředků z fondu dopravy. Doufáme, že řešení cyklistické dopravy na
frekventované Slavětínské ulici bude
nyní realizováno při její revitalizaci za
11 000 000 Kč.
Pokud má být řešení rozvoje cyklistické dopravy v Klánovicích prospěšné pro většinu obyvatel, bylo by dobré, aby se našlo alespoň pár ochotných a schopných občanů všech věkových kategorií z řad cyklistů, kteří by
se dané problematice chtěli věnovat.
Rádi se k nim připojíme.
Vladimír Sršeň
Přírodní park Klánovice o.s.,
ppk@ginseng.cz
Kráceno KZ

Klánovický zpravodaj
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Nově otevřený TIME BAR
(bývalý nonstop) Bar
s velkou nabídkou nápojů
(106 druhů), koktejlů.
Hamburger menu od 89 Kč
po celou noc (dle otevíracích
hodin) i na objednávku

na tel 603 934 058
Šipky.
Soukromé akce, večírky.
Pá- So music párty
NE-ČT 18-02 ?
Pá-SO 18-04 ?

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.
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JUDr. Hana Korkeila,
samostatná advokátka
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poskytuje právní služby zejména v oblas5 práva
občanského, pracovního, správního, práva nemovitos6,
soudní vymáhání pohledávek, sepisování smluv včetně
ověřování podpisů a to nově na adrese:
Jirny, Samota 24, tel: 602 441 958
email: hana.korkeila@seznam.cz

Klánovický zpravodaj
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STAVEBNÍ PRÁCE

CELKOVÉ REKONSTRUKCE I DROBNÉ OPRAVY,
DLAŽBY, SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ PRÁCE, HODINOVÝ MANŽEL
NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY

604 690 317

strana

13

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. RICHARD MINDŽÁK
Tel. 775263322
Přijímáme nové pacienty
Oplanská 2665, Újezd nad Lesy

KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264
KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
MgA. Květoslava ŠAMAJOVÁ, učitelka
anglického jazyka a autorka projektu Pocta siru
Wintonovi, hledá ubytování v Klánovicích
(nutno přestěhovat i s nábytkem). Lze i u starší ženy, které bude
navíc pomáhat s úklidem a nákupem. Důchod 12.130,- Kč
(lze platit za nájem a služby 8.500,- Kč). Dosud žiji v Praze.

Kontakt: Kveta.Samajova@gmail.com

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Klánovice, V pátém 502
OTEVŘENO
Pondělí-Pátek 16.00-19.00 hod
Sobota
9.00-12.00 hod
TEL. 721 763 987

KADEŘNICTVÍ V PLHOVSKÉ

(Újezd nad Lesy, napro Penny, v ulici u 2 činžáků)

Po návratu Lucie z mateřské dovolené

ROZŠIŘUJEME PRACOVNÍ DOBU

Po-Pá……………….10 – 19 hod.
Jiný termín …….. na objednání

Tel: 281 97 02 21

www.radkakadernictvi.cz
"Hledám paní na úklid rodinného domu
v Klánovicích, 3x týdne (PO-STŘ-PÁ)
na cca 5 hodin. Telefon: 606 674 147,
požaduji spolehlivost a důslednost"

Dále nabízím

pronájem KOSMETIKY

Na půl úvazku cca 11 dní v měsíci
Vlastní klientela vítána+25+

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

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.

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

k
k
k
k
k
k
k

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

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz
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PROGRAM říjen 2015
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz, tel: 245 019 061
Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den
v otevíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
… VÝSTAVA MĚSÍCE
"SUMMER IN THE CITY"
Zveme vás na výstavu grafik s motivy Klánovic "Summer in the city"
klánovického výtvarníka, básníka, novináře a válečného reportéra
Luboše Palaty. Výstava je prodejní a potrvá do konce října.
…. DIVADLO
3. 10. sobota, 19:30
DOMÁCÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní hra Vlastimila Venclíka, komedie o významu umění,
s hudebním doprovodem Stamicova kvarteta. Domácí představení je
metaforou o nebezpečí, jež člověku v konzumní společnosti přináší
stoupající životní úroveň, pokud ji chápe jen v omezeném slova smyslu
uspokojení svých materiálních potřeb. Účinkují: Nina Divíšková, Táňa
Fišerová, Jan Kačer a další. Vstupné: 220 / 250 Kč
23. 10. pátek, 19:30
VÍKEND S BOHEM
Odkud přicházíme, proč jsme zde, kam kráčíme, po čem toužíme, jakou
cestu si máme vybrat.To jsou otázky, které si klade každý z nás. Pokud jsme
ochotní naslouchat, pomoc a odpověď na naše otázky vždycky přijde. Pokud
chcete, změňte svůj život, dokud je čas. Neztrácejte nikdy naději. Účinkují:
Mário Kubec, Matouš Ruml, František Kubec. Vstupné: 320 / 290 Kč
… KONCERT
BLUES JAM SESSION
8. 10. čtvrtek, 19:30 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Aparatura je zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj - kytaru,
basu, saxofon, foukací harmoniku či bubenické paličky. Zpěváci
a zpěvačky jsou vítáni!
16. 10. pátek, 20:30
FORTY TWO
Další úžasný koncert skupiny Forty Two s frontmanem Vlastou Červem.
Vstupné: 200 / 100 Kč
… AKCE PRO DĚTI
KINO
4. 10. neděle, 16:00
HURÁ NA FOTBAL
Amadeo přivede k životu figurky z jeho milovaného fotbálkového stolu
a tím odstartuje neobyčejné dobrodružství. Argentina, Španělsko / 2015
/ animovaný, rodinný, sportovní/106 min. Režie: J. J. Campanella. Hrají:
B. Thorne, A. Grande. Vstupné: 130 / 110 Kč
25. 10. neděle, 16:00
PAN
Pan opouští ve své fantazii neutěšitelné místo sirotčince a ocitá se ve
fantaskním světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi
- Nezemi. USA / 2015 / fantasy, rodinný. Režie: J.Wright. Hrají: C. Delevingne,
A. Seyifried, H. Jackman, R. Mara, G. Hedlund. Vstupné: 130 / 110 Kč

… KINO
7. 10. středa, 20:00
GANGSTER KA
Kriminální thriller, který natočil režisér Jan Pachl podle námětu Jaroslava
Kmenty, autora knihy Padrino Krejčíř. ČR / 2015 / krimi, drama / 100 min
/ přístupný mládeži od 12 let. Režie: J. Pachl. Hrají: H. Čermák, P. Bjelac,
V. Svátková, F. Čapka, A. Pyško. Vstupné: 130 / 110 Kč
12. 10. pondělí, 20:00
CESTA VZHŮRU
Dokumentární film o kariéře nejslavnějšího českého horolezce Radka
Jaroše. Česko / 2015 / dokumentární, sportovní / 100 min / nevhodný
mládeži do 12 let. Režie: D. Čálek. Hrají: R. Jaroš, J. Trávníček, P. Mašek,
L. Výborná. Vstupné: 130 / 110 Kč
14. 10. středa, 20:00
MLÁDÍ
Nový film Paola Sorrentina, tvůrce Velké nádhery. Itálie, Francie,
Švýc.,GB / 2015 / drama / 118 min / nevhodný mládeži do 12 let. Režie:
P. Sorrentino. Hrají: M. Caine, H. Keitel, R. Weisz, J. Fonda, P. Dano.
Vstupné: 130 / 110 Kč
19. 10. pondělí, 20:00
MARŤAN
Matt Damon jako vesmírný trosečník ve sci-fi Ridleyho Scotta. USA / 2015
/ sci-fi, akční, dobrodružný / 134 min / nevhodný mládeži do 12 let. Režie: R.
Scott. Hrají: M. Damon, K. Mara, J. Chastain, K. Wiig. Vstupné: 130 / 110 Kč
21. 10. středa, 20:00
WILSONOV
Česká detektivní komedie, která je natočena ve stylu slavných filmů
Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu v Karpatech. V hlavních rolích
J. Macháček, V. Dyk, T. Pauhofová. ČR / 2015 / komedie, krimi / 115 min.
Režie: T. Mašín. Hrají: V. Dyk, J. Macháček, T. Pauhofová, J. Kraus,
R. Stanke. Vstupné: 130 / 110 Kč
26. 10. pondělí, 20:00
STÁŽISTA
Robert de Niro se stává jako čerstvý 70letý vdovec stážistou módního
webu, který provozuje Anne Hathaway. USA / 2015 / komedie / 121 min
/ mládeži přístupný. Režie: N. Meyers. Hrají: R. De Niro, A. Hathaway,
R. Russo, N. Wolf. Vstupné: 130 / 110 Kč
…PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
LIDSKÉ VĚDOMÍ JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN VESMÍRU
15. 10. čtvrtek, 19:30 Zabývejme se společně schopností zdánlivě
samozřejmou, většinou zapomenutou a s radostí znovu objevenou,
schopností sebeuvědomění. Přednáší: Vlasta Červ. Vstupné: 100 Kč
30. 10. pátek, 19:00
SPOLEČNÁ VĚC
Vodnářský zvon jako hudební nástroj má schopnost harmonizovat naše
tělo a naladit naše nitro na vnímání onoho posvátného, které je
obsaženo v každém z nás. Pozvání přijal pan Tomáš Pfeiffer, další z řady
mimořádných osobností. Vstupné: 140 / 100 Kč

DIVADLO
18. 10. neděle, 16:00 a 19. 10. pondělí, 9:00 a 10:30 ŽABÁK
VALENTÝN „Kvak, kvak na mě tak díváte?! Já jsem princ!" prohlásí
jednoho dne rozmazlený žabí chlapeček a uteče od maminky a tatínka
za princeznou do světa, kde číhají žabí nepřátelé: hadi, ježci, ale hlavně
- čápi. Však také Valentýn malé ptáče Isabelu, které cestou potká, před
čápy varuje a chrání až do chvíle... jé... neříkejte to... vždyť Isabela je
čáp! A přece zároveň nejlepší kamarád. Jak je to možné? Přijďte se
podívat kvak. Hraje: divadlo BUCHTY A LOUTKY. Vstupné: 130 / 110 Kč

… KURZY NEJEN PRO KLUKY
KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2016 17:00-18:00 MODERNÍ YOYOVÁNÍ
Hlavním cílem kurzu je seznámit děti s moderní podobou yoya a ukázat,
že už se nejedná pouze o hračku, ale o smysluplné trávení volného času,
které zlepšuje představivost, kreativitu a pomáhá poznávat nové lidi.
Lektor: Adam-David Hutchinson Cena celého kurzu: 1.500 Kč

… FILMOVÝ KLUB
5. 10. pondělí, 20:00
MALLORY
Po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a Katka
přichází dokumentaristka Helena Třeštíková s novým filmem, v němž
13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých životních
peripetiích odhodlaně snaží vrátit do běžného života. Třeštíková získala
za tento film na MFF Karlovy Vary hlavní cenu v kategorii nejlepší
dokument. ĆR / 2015 / dokumentární / 101 min / mládeži přístupný /
v českém znění. Režie: H. Třeštíková. Vstupné: 110 / 90 Kč

…KURZY
27. 10. úterý, 19:30 a 20:30 SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit?
Máte pocit, že nejste stále dost dobří a že Vám "něco" chybí? Přijďte se
přesvědčit, že se domluvíte, a vyzkoušet si anglickou konverzaci
"nanečisto" s Monikou. Monika bude jako mentor, facilitátor a živý
slovník, korekce výslovnosti, poradce.
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí
a pokročilí. Vstupné: 120 Kč / 60 min a jeden drink na baru
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Klánovický zpravodaj

Bydlí v Klánovicích

Karel Huth
Vídám ho chodit
naší ulicí už více
než dvacet let. Je
stále stejný. Štíhlý
muž v kabátě a
s baretem na hlavě, pod pěstěným
knírkem dýmající cigareta, lehce v předklonu pod tíží velkého pouzdra s violoncellem, které
nese na zádech. Hudebník pan Karel
Huth (1944) je symbolem klánovických dobrých časů, kdy se na pozdrav
odpovídalo „má úcta“ a nadzvedávaly se klobouky. V současné době působí tento muž s bohatou profesní kariérou violoncellisty jako člen a organizační vedoucí Parnas Quarteta.
„Existujeme již od roku 1990 a pořád
spolu rádi hrajeme,“ říká s úsměvem,
„náš repertoár je široký, zahrnuje populární skladby a je to čistá radost
z muzicírování a potěšení z hudby.“
Karel Huth také rád hudbu pro kvarteto upravuje. „Snažím se, aby sdělení
skladatele nebylo narušeno, aby to
k posluchači šlo s tím emotivním nábojem, který tam autor dal,“ vysvětluje
a jako příklad uvádí druhou Uherskou
rapsodii od Ference Liszta. Karel
Huth se narodil v Poděbradech do rodiny, kde se pěstovala hudba a divadlo. „Člověk, který ve mně probudil lásku k muzice v tom nejčistším tvaru, byl pan profesor Kotora z hudební školy,“ vzpomíná pan Huth. Již
během studií byl přizván do Československého komorního orchestru,
následoval Filmový orchestr, Pražský
barokní soubor a další. Hraní střídal
s výukou na pražské konzervatoři
a poslední dekádu před důchodem
strávil v Orchestru národního divadla. „To byla nejkrásnější léta mého muzikantského života, když jsem byl
později v hledišti jako divák, měl jsem
vždycky chuť přeskočit dolů do orchestřiště.“ Do Klánovic se přistěhoval po svatbě roku 1964 do rodiny klánovických patriotů. Jeho tchán – pan
Antonín Hendrych – byl známou
osobností místního Sokola a díky
němu, jak říká violoncellista Karel
Huth, se seznámil s mnoha vynikajícími lidmi a brzy se stal nefalšovaných
Klánovičákem.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Země tvrzí
Unikátní svět středověku
mezi Klánovicemi a Kolínem
Země vod, země hor, půlnoční či skvostná
Hradenín, ruina unikátní tvrze
země. Podobnými přívlastky se v pohádkách
s vodním příkopem FOTO archiv
označují romantické a neobyčejné kraje či tajemná království. Jedno takové království – zemi tvrzí – máme přímo pod nosem i my.
V rovinatém terénu na východ od Prahy si místní šlechta od 12. století budovala na
svých panstvích věžovitá opevnění, ve kterých lépe čelila okolním nepřátelům. Na relativně malé ploše se zde nacházela téměř stovka tvrzí, z nichž se do dneška dochovalo
v různých podobách asi pětadvacet. Vydáme-li se silnicí od Úval do Tuklat a staneme na vyvýšenině nad rybníkem v centru obce, budeme u první tvrze. Jestliže ji nebudete moci najít, možná stojíte přímo u ní. Byla totiž barokně přestavěna na zvonici nedalekého kostela. Severně odsud ve vsi Vyšehořice se skrývá v areálu zemědělského družstva ruina raně gotické tvrze, z níž se dodnes dochovaly pouze mohutné
hradby svědčící o významu této památky. Připomíná malé koloseum. Pokračujemeli směrem k Českému Brodu, narazíme v obci Tuchoraz na nejzachovalejší kamennou věž v okolí. Jedná se o vstupní bránu do bývalého hradu, dříve tvrze, takže ji můžeme směle do našeho seznamu také zahrnout. Uvnitř věže se zachovaly gotické hvězdicovité klenby, které jsou v Čechách architektonickou raritou. Na východ odsud se
nachází Hradenín, jedna z nejrozsáhlejších ruin vodní tvrze ze 14 století. Robustní
věž stojí na skalnaté terase, pod níž je hluboký vyzděný příkop s hradbou. Směrem
na Kolín ještě nesmíme minout tvrz v Lošanech s gotickým portálem, střežící rodný
statek generála Mašína, nebo tvrz Pašinka s přistavěným barokním křídlem, kde pobýval malíř Václav Radimský, když maloval své imprese z Polabí.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Špičková česká klasika v Babiččině Besedě
Přijela vám návštěva z ciziny, obchodní partner, nebo někdo z rodiny slaví
něco významnéh? Pak je Babiččina Beseda tou správnou volbou. Kvalita, kterou tu dostanete, odpovídá vysokému standardu v centru Prahy, s tím, že vy
se nemusíte nikam trmácet a ušetříte za taxíka.Na jídle ani nápojích ale neušetříte, Babiččina Beseda je sice jednoznačně to nejlepší, co lze z české
kuchyně v Klánovicích dostat, ale současně i to nejdražší. A to i když zabrousíte do denní nabídky, která však je plnohodnotná stálému menu. Babiččina Beseda však dokázala dát za poslední rok do poměru „cenu a výkon“,
takže pocit předraženosti, který tu člověk dříve občas měl, už dnes neplatí.
Pokud jde o chutě, tak do Babiččiny besedy jděte, pokud máte chuť na českou klasiku v mírně moderním provedení. Kulajda, jelení kýta na smetaně
s karlovarským knedlíkem, konfitované kachní stehno s čerstvým zelím a vídeňským knedlíkem nebo řízek z vepřové panenky s letním bramborovým salátem, to jsou sázky na jistotu s uspokojivým výsledkem. Zvláště pokud si
k tomu objednáte počernickou jedenáctku, se všemi parametry kvalitního klasického piva z malého lokálního pivovaru.
V Babiččině Besedě si ale můžete i zaexperimentovat. Například jídly z koniny,
která v české kuchyni tradičně byla a dnes se do ní opět vrací. Můžete si dát
koňský guláš nebo vyzkoušet luxusní steak z koňské svíčkové. Do experimentů
se ale pouští i denní menu, které bylo na přelomu září a října orientováno
na husu a nabízelo třeba zadělávané husí žaludky s rajčaty a květákem.
Není toho příliš, co by se dalo Babiččině Besedě vytknout. Snad jen vinný lístek je poněkud chudší a chybí v něm červená vína z Nového světa. A také, že
„počernice“ docházejí častěji, než by bylo milé.
HHHHI
Luboš Palata¨
Babiččina Beseda, Slavětínská 120, tel. 281 008 211
otevřeno: po–ne 11.00–23.00

