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K L Á N O V I C K Ý

Volby a místní referendum
V tomto
čísle najdete:
- Výsledky voleb a místního
referenda

- Poděkování voličům

- Slovo starosty

- Klánovický kaleidoskop






• Pozvánky
• Zajímavosti

- Informace nádraží

- Zprávy hasičů, upozornění
k začátku topné sezony

- Společenské, sportovní
a kulturní informace

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ





Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do Zastupitelstva
městské části Praha-Klánovice. Z celkového počtu 2612
oprávněných voličů, kteří byli zapsáni ve výpisech ze stálého
seznamu voličů a jeho dodatků, ve volbách hlasovalo 1557 voličů,
tj. 59,80%.

Počty mandátů pro jednotlivé volební strany
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Nově zvolené zastupitelstvo
Martinová Jana Ing.
Horníček Karel Ing.
Svobodová Klára Bc.
Voleš Ondřej Ing. Ph.D.
Zoulík Robert Mgr.
Čtrnáctá Štěpánka Mgr.
Soukup Petr Ing.
Jágrová Marie MUDr.
Lukáš Jindřich
Ročeň Milan MUDr.
Starčevičová Zorka Mgr.
Jaroš Pavel Bc.
Rychtařík Zdeněk Ing.arch.
Polák Ferdinand MUDr. Ph.D.
Huser Stanislav
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Ve stejných dnech proběhlo také místní referendum k otázce:
„Souhlasíte s napojením klánovických komunikací na nově vzniklé
urbanistické celky na katastrálním území Horní Počernice sousedící
s Klánovicemi?“. Na tuto otázku odpovědělo 94,82 % občanů
Klánovic NE.
Ivana Horská
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
čtyři roky uběhly jako voda a zvolili jsme nové zastupitele, kteří budou dne 3.11.2014 rozhodovat
o novém vedení Klánovic. Chtěl
bych při této příležitosti poděkovat
za Vaši účast ve volbách a poděkovat minulým zastupitelům za jejich práci pro Klánovice. Novému
vedení chci popřát mnoho sil
a úspěchů při správě a rozvoji
Klánovic.
Petr Soukup
Městská část Praha-Klánovice
v září obdržela od Magistrátu
hl. m. Prahy dotaci ve výši
55 tis. Kč v projektu „Prací proti bezdomovectví“.
Tento projekt je zaměřen na získání pracovní zkušenosti pro pracovníky, kteří těžko nachází pracovní uplatnění. Tito pracovníci
posílí technické pracovníky úřadu
a budou se především věnovat
údržbě zeleně a úklidu.
Petr Soukup

Výsledek místního referenda
- 56,66% občanů odpovědělo NE
Občané odpovídali na otázku:
„Souhlasíte s napojením klánovických komunikací na nově vzniklé urbanistické celky na katastrálním
území Horní Počernice sousedící
s Klánovicemi?“
Počet hlasovacích lístků
1564
59,76%
Počet platných hlasů celkem
1534
pro odpověď NE
1483
94,82%
pro odpověď ANO
51
3,26%
Ivana Horská
MČ děkuje sdružení KIánovice
2020 za informační kampaň
k místnímu referendu.
Speciální
poděkování
patří
ing. Petráčkové a ing. Půlpánovi.
Petr Soukup

Svoz biopopelnic
končí 17. listopadu.
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Dle §61 odst.1 a §92 zákona č. 131/2000Sb.,o hlavním městě Praze
v platném znění

SVOLÁVÁM
Ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva Městské
části Praha-Klánovice, které se koná dne 3. listopadu
2014 od 19.00 hod. ve Střední škole hotelnictví a gastronomie, Slavětínská ul. 82, Praha-Klánovice.
V Klánovicích dne 22. 10. 2014
Ing. Petr Soukup
starosta Městské části Praha-Klánovice

Změna válce u školy
Denisa Brédové-Brenghyová darovala městské
části svůj návrh na
úpravu válce u školy. Na
tomto návrhu se rovněž
významně podílela fotografka paní Věra Davidová, poradce klánovickou historií byl pan
Jindřich Lukáš a technické provedení zajistil
pan Jiří Grohman. Dětské kresby dodala paní
Táňa Macholdová.
Především oprava válce a zdařilé instalace návrhu panem Jiří Grohmanem
si zaslouží velké uznání.
Autorka návrhu paní Denisa Brédová-Brenghyová k samotné realizace uvádí:
„ Když jsem přemýšlela nad tím, jaké téma na válec dát, nejvíce se mi líbil nápad představit Klánovice jako zajímavé místo pro život. Grafiku jsem rozdělila do tří částí. Ve vrchní části válce jsou ve fotografii zachyceny současné
krásy Klánovic, prostřední část se věnuje zajímavostem z historie a nejspodnější představuje Klánovice očima dětí. Některé fotografie se shodují s kresbou dětí. Jelikož Je válec taková skládačka z panelů, bylo by zajímavé využít
možnosti po čase jednotlivé panely obměňovat a měnit tím i téma válce“
Součástí designu je i vědomostní kvíz "Znáte dobře svůj domov?" K těmto
otázkám se vztahovala i soutěž o nejrychleji doručené správné odpovědi.
Tuto soutěž vyhráli Ondra Bukáček a Adéla Reicholdová. Odměnou za
tuto snahu byla projížďka hasičským vozem místního sboru
dobrovolných hasičů
za účasti velitele sboru
pana Husera a zástupce velitele pana
Jaroše.
Společně s autorkou
designu Vám přeji,
aby se Vám grafika líbila a našli jste v ní
zajímavé informace.
Petr Soukup
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Zprávy z úřadu

Dokončovací práce nádraží
Vážení občané Klánovic,
chtěl bych vás opět jménem vedení stavby „Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly“ stručně seznámit s dalším postupem výstavby v měsíci listopadu 2014.
V prostoru železniční zastávky finišují práce ve 2.koleji, tedy na straně u Klánovic. Je dokončováno nové úrovňové nástupiště, jeho zastřešení a probíhají
dokončující práce v kolejišti.
Ukončení nepřetržité výluky koleje č. 2 je plánováno na 10. 11. 2014 v 16:40.
Od 11. 11. 2014 do 30. 11. 2014 v době od 8:45 do 16:40 budou následovat
denní výluky koleje č. 2, ve kterých bude dokončena demolice zbývající části
využívaného stávajícího nástupiště a dokončena protihluková stěna ve směru
na Prahu. V době denních výluk bude cestujícím k dispozici nově zřízené provizorní sypané nástupiště, které bude posunuto blíže k podchodu, tedy
do úrovně nově vybudovaných nástupišť.
Pokračuje se na výstavbě nového podchodu a jeho zastřešení. Zde bohužel
musím potvrdit zpoždění prací a zatím nejasný termín předání do provozu.
Naším cílem je předat podchod bez vad a s veškerým vnitřním vybavením.
Předpokládaný termín je 27. 11. 2014.
Pro cestující směřující do Prahy je nutné stále používat přístup k provizornímu nástupišti ulicí „U Trativodu“ a dále průchodem přes lesík, na jehož konci
je též umístěn označovač jízdenek. Další označovač jízdenek a prodejní automat je umístěn u vstupu do provozní budovy.
Občany Klánovic žádám, aby zvážili alternativní variantu přístupu, a to ulicí
„Bydžovskou“ a dále ulicí „Aranžerskou“. Prostor před stávajícím a novým podchodem bude značně omezen z důvodu dokončování prací na podchodu, respektive na jeho zastřešení a také výstavbou protihlukové stěny v tomto
prostoru.
Žádám Vás, abyste v rámci svojí bezpečnosti při průchodu staveništěm dbali
zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny zástupců stavby.
Závěrem bych rád poděkoval zástupcům městských částí, Policii ČR, Městské
Policii i Vám občanům za vstřícnost a pochopení při realizaci této velké stavby.
Ředitel stavby
Tomáš JOHN
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Kontejnery
na objemný odpad
budou přistaveny

v sobotu 22. 11. 2014
od 9.00 hod. do 13.00 hod.
na místech:
Všestarská ul.
(křižovatka s ul. Krovova
za restaurací SAMOS
u transformátoru)
Medinská x Smiřická
(u bytových domů)

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
Barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čistící
prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky můžete odkládat obsluze sběrového vozidla

11. 11. 2014 (úterý)
na těchto místech:
ul. Votavova
(u nákupního střediska)
17.40 hod. – 18.00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18.10 hod. – 18.30 hod.
Přimské nám.
(u autobusové zastávky)
18.40 hod. – 19.00 hod.
Alena Janoušková

Odstranění přesahujících větví ze soukromých pozemků
V poslední době se na Úřadě MČ začaly množit podněty k ošetření dřevin, které nadměrně zasahují do chodníků
a ulic a znemožňují bezpečný pohyb chodců, cyklistů i vozidel.
Chtěli bychom Vás požádat o prohlídku dřevin na Vašich pozemcích a jejich úpravu tak, aby pohyb na chodnících,
v ulicích a především na křižovatkách byl bezpečný a nedošlo k dopravní nehodě nebo úrazu. Také např. vozidla
svozových společností vyvážejících komunální a tříděný odpad obtížně ulicemi projíždějí a přerostlé větve ve vyšších patrech dřevin lámou. Děkujeme.
Alena Janoušková

KZ dodatečně uveřejňuje příspěvek pana Hrabala. Za nezveřejnění v č. 10 se omlouváme.
Ve svém posledním příspěvku z funkce zastupitele nemohu opomenout „dění“ kolem domu seniorů. Připomínám,
že v roce 2007 jsem získal cca 0,5 mil.Kč, které Magistrát (OMI) prostavěl (lze dokladovat) na základě projektu prosazeného p.Hanzalem, takže se fakticky stále jedná o rozestavěnou stavbu na Kavrisu, pro optimální počet 30 zájemců. Bohužel 10 mil.Kč. z prodeje Švestkovy vily místo na dům seniorů byly tímto zastupitelstvem rozhospodařeny.
Samozřejmě s pochlubením, zvládli jsme „vyrovnaný“ rozpočet. Vážení spoluobčané, buďme méně lhostejní, zejména vůči starším lidem. Znovu vyzývám, pomozme ve volbách Klánovicím, obměňme co nejvíce současné zastupitelstvo. A nezapomínejme - demokracie není perpetuum mobile a bez aktivity občanů degraduje!
Ladislav Hrabal, OK
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Rád bych touto cestou poděkoval klánovickým voličům za jejich účast na senátních, komunálních volbách i na referendu, kde jsme již tradičně dosáhli nadprůměrné účasti. Je zřejmé, že zájem našich občanů o věci veřejné je
stále vysoký. Zvláště v úspěšnosti referend se Klánovice staly republikovými šampiony. Za volební sdružení Spolu pro Klánovice nás výsledek voleb nesmírně zavazuje k naší práci pro obec a pokusíme se vašI důvěru nezklamat. Pro úspěšné spravování obce budeme ale potřebovat spolupráci všech aktivních občanů tak, abychom se udrželi mezi nejhezčími místy ke spokojenému životu.
Karel Horníček
Děkuje Vám za Vaši účast ve volbách a na místním referendu. Vaše důvěra nás potěšila a motivuje nás prosadit
naše sliby.
• Návrh na podporu dětských skupin se setkal se souhlasem a věříme, že usnadní návrat do práce současným
a nastávajícím maminkám.
• Budeme se zasazovat o urychlené vyřešení nevyhovující situace při parkování u klánovického nádraží. Budeme se zasazovat o to, aby byla situace řešena ve prospěch klánovických občanů.
V rámci našeho působení v novém zastupitelstvu se budeme snažit o vylepšení péče o zeleň a hledat efektivnější způsoby pravidelné údržby. Klánovice v září obdržely dotaci, která umožní provést podzimní úklid velmi důkladně
a provést údržbu zeleně v daleko širším rozsahu než bylo v minulých letech obvyklé. Na tento grant se budeme
snažit navázat i v budoucnosti.
STAN Klánovice.
Chceme především poděkovat všem občanům, kteří nám dali hlas a ocenili naši důslednost a snahu vylepšit Klánovice a společně s nimi se radujeme z výsledku referenda. Musíme zároveň přiznat, že náš pokus o
prosazení mladé tváře se bohužel nezdařil. Marketingový projekt „spolu“ vyhrál volby a teď je na něm dokázat, že neumí pouze voliče oslovit, ale své sliby umí i splnit. Úspěch „spolu“ se dal předpokládat, vzhledem
k tomu, že toto seskupení vedlo skoro nepřežitě celé 4 roky volební kampaň, také prostřednictvím tohoto zpravodaje, kde často šířilo i velmi nekorektní informace. Slavíme osobní úspěch Giuseppa Maiella, kandidáta
do zastupitelstva Prahy. Jeho mladí kolegové budou, stejně jako my, stále dohlížet na to, aby byla vždy uplatňována transparentnost a rovný přístup, nikoli klientelistické praktiky.
Chtěli bychom vás všechny pozvat na debatu o budoucnosti Klánovic ve čtvrtek 27. listopadu v 18.30 do
restaurace Olymp.
Marie Jagrová, Zorka Starčevičová
„Vážení občané Klánovic,
dovolte, abychom vám touto formou poděkovali za aktivní účast jak v klánovických komunálních volbách, tak především v referendu. Děkujeme za vaše hlasy pro kandidáty HLASu Klánovic. Díky vám jsme získali dva mandáty z
patnácti zastupitelů. S touto vahou hlasů budeme usilovat o uplatnění našeho volebního programu „Klánovice pro
lidi“. Nebude to jednoduché, neboť uplatnění našich myšlenek a přístupů k řešení problémů Klánovic bude podmíněno dohodou s ostatními zvolenými zastupiteli. Budeme se snažit, aby váš i náš HLAS byl slyšet a byl respektován.
Ještě jednou děkujeme za podporu.
Bc. Pavel Jaroš a Stanislav Huser, zvolení zastupitelé za HLAS Klánovic – ČSSD a nezávislí“
Vážení voliči,
děkujeme za vaši podporu a důvěru, kterou jste nám vyjádřili v říjnových komunálních volbách. Výsledek 13,4% znamená zisk
dvou zastupitelských mandátů, které díky „preferenčním“ hlasům obsadí ing. arch. Zdeněk Rychtařík (bezpartijní) a MUDr.
Ferdinand Polák, Ph.D. (ODS Klánovice). Oba naši zastupitelé jsou připraveni realizovat maximum možného z našeho volebního
programu tak, aby Klánovice lépe hospodařily, prospívaly a rozvíjely se. Za naše hlavní priority nadále považujeme zdravé financování, vyřešení parkování u nádraží a zabránění výstavby na hornopočernickém poli. Aktuálně probíhající koaliční
jednání rozhodnou, v jaké pozici budeme moci pro Klánovice a jejich občany pracovat. Pevně věříme, že spolupráce s ostatními zastupiteli bude konstruktivní a úspěšná.
Klánovická pravice
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Klánovický kaleidoskop

Akce v listopadu
Český farmářský trh srdečně zve své zákazníky v sobotu 29. 11.
na již tradiční vepřové hody. Přijďte na jitrnici, jelítko, prdelačku a další
… a na kus řeči.
ZDRAVÉ KLÁNOVICE 2014, KC NOVÁ BESEDA
7. 11. - pátek Klánovický svařák - Vše, co chcete vědět o zdraví
a bojíte se zeptat. Od 20:00
9. 11. - neděle Badmintonový turnaj pro děti a dospělé za účasti
Petra Koukala 7násobného mistra ČR. Od 14:00
Od 19:00 navazuje beseda s Petrem Koukalem a promítání filmu:
CESTA SNU o Petrově boji s rakovinou varlat. Výtěžek akce bude věnován Nadačnímu fondu Petra Koukala.
11. 11. - úterý Cestou vědomí - jak poznat sebe sama Přátelské
popovídání s Vlastimilem Červem. Od 19:00
13. 11. - čtvrtek Beseda s Jaroslavem Duškem. Výtěžek akce
bude věnován na akci Sochání pro Hedviku. Od 19:30
Ve Střední škole hotelnictví a gastronomie SČMSD v Praze Klánovicích se ve dnech 22. - 23. října uskutečnilo 1. regionální kolo soutěže Gastro Junior - Bidvest Cup 2014/2015. Škola připravila tuto
prestižní soutěž budoucích kuchařů, cukrářů a číšníků z pověření
Asociace kuchařů a cukrářů ČR již potřetí za sebou.
Zveme Vás na III.

BENEFIČNÍ PLES MŠ LODIČKA ŠESTAJOVICE

22. 11. 2014 od 20 hod. Výtěžek z plesu je určen pro děti z MŠ Lodička – na nákup
didaktických a tělocvičných pomůcek, stavebnic, hraček atd. K zábavě a tanci v Kulturním
domě Jirny bude hrát kapela Dekameron Band. Ples je nekuřácký. Společenský oděv
podmínkou. Čekají Vás zajímavá vystoupení, tombola, slosovatelné ceny, dražba.
Prodej vstupenek: v MŠ Lodička po dohodě na tel. 725 019 917, nebo na OÚ Šestajovice u místostarosty obce, tel. 724 963 162. Cena vstupenky 250 Kč. V ceně vstupenky
je slosovatelný kupón o hodnotné ceny.
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Badmintonový turnaj
v Klánovicích
Projekt Zdravé Klánovice 2014 neziskové organizace NADOSAH, o.p.s. vrcholí a my jsme
rádi, že k nám v jeho rámci zavítá náš badmintonový olympionik a mistr ČR Petr Koukal.
V neděli 9.11. 2014 od 15:30 hodin pořádá
školní badmintonový oddíl v Hale starosty
Hanzala turnaj amatérských hráčů. Své síly
zde změří děti ze ZŠ i dospěláci. Petr Koukal
turnaj ukončí exhibicí s vybranými hráči. Přijďte se podívat na skvělé výkony našich sportovců a hlavně …přijďte fandit!
Po celou dobu turnaje Vám bude v prostorách
haly k dispozici zdravotní stan společnosti
Santé, s.r.o., jehož součástí je měření BodyFat, stanoviště s ukázkou kompenzačních
cviků po sportovních aktivitách, ukázka dentální hygieny na modelu, předvedení první
pomoci u dětí, ukázky obvazových technik
a další. Také zde získáte podrobné informace
k preventivní prohlídce pro muže - STK pro
chlapy.
Program poté pokračuje v KC Nová Beseda,
kam Vás srdečně zveme v 20:00 hodin na besedu s Petrem Koukalem. Na závěr besedy
promítneme film Cesta snu Petra Koukala o
Petrově boji se zákeřnou rakovinou varlat. Výtěžek z celé akce bude věnován Nadačnímu
fondu Petra Koukala.
Kateřina Kašparová, Petra Kollerová

Klánovický zpravodaj

Modelklub
Klánovice
V září náš klub již po sedmé
otevřel kroužek leteckého
modelářství
pro
kluky
a holky.
Ke stávajícím členům přibyli tři
noví, kteří se zapojili do činnosti
klubu. Vzorem jim může být například Ondřej Dvořák, který se
na přelomu července a srpna
zúčastnil mistrovství světa juniorů v kategorii F1B v Rumunské Salontě, kde obsadil
24. místo.
Další mladí modeláři soutěžili
v rámci českého poháru v kategorii F1A a mistrovství republiky mládeže, kde např.
Martin Fišera vylétal 2. místo
v kategorii žáků. Podzimní
a zimní měsíce věnují pak
kluci a holky stavbám nových
modelů letadel, aby byli přichystaní na novu leteckou sezonu, která začíná v březnu.
Činnost
klubu
podporuje
ing. Miloš Král, který mimo jiné
zdarma poskytuje prostory Kolomazné pece. Pravidelně se
tu scházíme každou středu
od 17:00 do 19:00 hod.
Miloslav Fišera
předseda klubu
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Školy, školičky

Smíškovský vánoční jarmark
Rok se s rokem sešel a Vánoce se už chystají opět zaklepat na naše dveře.
Dříve, než však vstoupí, čeká nás ještě spousta práce - pečení, dárky, velký
úklid... A tak mamky odložte na chvilku prachovku a knihu s recepty a přijďte
si odpočinout do Smíškova (Lovčická 322) na 2. vánoční jarmark, který se
bude konat 1. 12. 2014 od 15:00 hod.
Při poslechu koled můžete ochutnat výborné vánoční cukroví (i bezlepkové),
zakoupit si originální vánoční přáníčka, adventní věnce a jiné vánoční dekorace. Společně s dětmi si můžete vyrobit voňavé mýdlo v naší dílničce a komu
bude chladno, může se zahřát lahodným punčem z naší kuchyně. Přijďte
s námi strávit příjemné odpoledne a potěšit se kouzelnou atmosférou blížících se Vánoc. Těšíme se na Vás.
Mgr.Petra Klapáková
ředitelka MŠ Smíškov,s.r.o.

Den v mateřské školce tak trochu jinak….
V rámci našeho projektu o řemeslech a povoláních jsme se rozhodli, že děti
vezmeme do opravdické velké kuchyně. Využili jsme vstřícnosti a ochoty zdejších provozovatelů restaurací a Ti nám umožnili se k nim vypravit na návštěvu.
První zastávka byla U Daschů , kde nás přivítal pan vedoucí Míra Ptáček
a provedl nás po svém království. Dětem vše ukázal a na zahradě nám připravil malé pohoštění. Děti byly nadšené a my také, neboť pan Ptáček byl
úžasný.
Druhá návštěva
byla do pizzerie Samos, kde nám velmi
ochotně ukázali pec
na pizzu, hnětač na
těsto a jiné zajímavé věci. Na konci
prohlídky nás na zahrádce čekala pizza, kterou jsme
snědli v rekordním
čase.

Moc děkujeme oběma
restauracím
za trpělivost
a vřelé přijetí.
Ne každý si
pozve do kuchyně pytel
blech
Alenka,
Ilonka,
holky
a kluci
ze Žiraf

Klánovický zpravodaj

11

XXIII. ročník

strana

7

Výjezd hasičů

Hasiči

Prevence před topnou sezónou
Právě začínající topná sezóna jistě opět přinese mnoho požárů způsobených
nesprávným provozem topidel a nedostatečnou údržbou komínů. Právě proto
je potřeba dodržovat základní pravidla pro uskladnění paliv, instalaci topidel,
péči o komíny a chyby v průběhu samotného topení.
Náležitou opatrnost je potřeba věnovat stavu a umístění topidel. Topné těleso
na tuhá paliva by mělo být zabezpečeno ochranou – nehořlavou podložkou
pod topidlem. Ochranná podložka by u všech spotřebičů na pevná paliva měla
přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím otvorem
a 30 cm na bočních stranách, v případě spotřebiče k vaření se jedná
o 60 x 30 cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější 80 x 40 cm.
Pokud se jedná o plynové vytápění, je nutné dodržovat lhůty revizí plynových
spotřebičů a pravidelně kontrolovat, zda správně fungují. Uživatelé plynového
kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu,
čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
U elektrických topidel je nutné dávat pozor např. na v koupelnách často používané infrazářiče. Ty se rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály by
se proto v jejich blízkosti (asi 1 metr) neměly vůbec vyskytovat.
Topidla se samozřejmě nesmí po „domácku“ upravovat.
Typicky zimními příčinami vzniku požárů však je vznícení sazí a požáry způsobené jiskrami uniklými z komína. Tyto příčiny jdou jednoznačně na vrub zanedbáním čištění komínu a kontrol jeho stavu. Zanesený komín přitom nepřináší jen
riziko vznícení sazí a popraskání komínu, ale i špatné hoření, je proto dobré mu
věnovat dostatečnou pozornost. Dále do komínového tělesa nesmí ústit žádné
hořlavé konstrukce a všechny nosné dřevěné konstrukce od omítnutého líce komínu musí být vzdáleny nejméně 5 cm. Do vzdálenosti alespoň jednoho metru
od komínového tělesa by neměly být skladovány hořlavé materiály. Taky netěsné
vymetací otvory mohou být příčinou požáru. Proto musí být zabezpečeny proti
náhodnému otevření a vypadnutí žhavých jisker. Všechny vymetací otvory musí
být uzavřeny těsnými dvojitými betonovými nebo plechovými dvířky.
Od 1. ledna 2011 platí nové nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové NV
počítá s povinností u topidel s výkonem do 50 kW nechat vyčistit a zkontrolovat komín od odborné firmy nejméně jednou ročně, ale možnost čistit komín
svépomocí častěji za splnění určitých podmínek.
Pavel Jaroš

Dne 3. 10. 2014 v 15:58 byla jednotka SDH Klánovice spolu s jednotkou HZS Praha stanice Satalice
vyslány do ulice Axmanové k požáru lesa. Jednotka vyjela s vozidly
CAS 25 Liaz a CAS 32 Tatra 148
do uvedené lokality. Na místě zjištěn požár lesa v rozsahu cca
2x2 m ve špatně přístupném terénu cca 200 m od lesní cesty. Hasiči Klánovice provedli likvidaci
požáru vodou od cisterny. Jednotka
HZS Praha nezasahovala. V 17:01
se jednotka vrátila na základnu. Poděkování patří houbařce, která si
všimla požáru v zárodku a ihned
požár oznámila na linku 150. Tímto
jednáním zachránila velkým škodám, ke kterým by došlo, nebýt
včasného zásahu hasičů.

Důležitá tel. čísla na hasiče
Starosta SDH Václav Musil
602 333 860
Velitel JSDH Stanislav Huser
603 578 405
Zástupce velitele Bc. Pavel Jaroš
607 551 670
Strojník Raiser Michal
723 693 816
Strojník Lukáš Tvrdý
605 143 621
Případně tísňová linka
150 či 112

placená inzerce

OBCHODNICE S REALITAMI
Do našeho týmu hledáme ženy s obchodním duchem,
které chtějí být úspěšné. Nabízíme pozici obchodnice
s realitami v kanceláři v Úvalech.
Pro bližší informace volejte

604 700 022
Zkušenost v oboru není podmínkou.

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

Klánovický zpravodaj
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KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pad • pí s ek • š t ěr k • z em in a • ků r a
př e v o z s t r oj ů • t e r é nn í úpr av y • na kla dač

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

602 260 264
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Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím, z Prahy východ a okolí
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
Šeﬂ- hairstyle 7 dní v týdnu.
Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)

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

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany, řezání, obrábění, ohýbání,
posilovací stroje
e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472
608 880 102
Min. 7000 zapl. za zl. ruský 10 rubl a i jiné zlaté mince - zl.
šperky s brilianty i bez nich, stř. stolní příbory a st. šavle.
Koupíme starý obraz lokomotivy od Ronka nebo Kreibicha
dále obraz moře, lodě, přístavu - sing. Jos. Svoboda, obrazy
od E. Famíry Barneta aj.
INTERANTIK Praha 9, Pod pekárnami 3, Modrý dům,
naproti metru B - Vysočanská
út-pá po 10 h.
T - 283 893 334, 605 829 440, 604 477 771

Privátní stomatologická ordinace
Šestajovice, Trnková 955

MUDr. Petra Tlusťáková

oznamuje zahájení provozu od 1. 11. 2014.
Přijímáme nové pacienty.
tel. 723 561 307

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

TEL. 721 763 987

8

Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
PRO PSY A VÝCVIK PSŮ.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.

Klánovický zpravodaj
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placená inzerce

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

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

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

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

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

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

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

Klánovický zpravodaj
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NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
MÍSTO VÝKONU PRÁCE PRAHA 9 - BĚCHOVICE

Asistent obchodního manažera
Náplň práce:

aktivní oslovení firemních klientů, akvizice a komunikace s klienty, péče
o stávající klienty, nabídku nejvhodnější služby pro klienta, zodpovězení
dotazů klienta, doplnění dat do PC a CRM.

Požadujeme:

SŠ vzdělání, dobré komunikační a obchodní schopnosti, znalost MS Office,
vhodná i pro absolventy, zkušenosti s prací v call centru vítána.

Nabízíme:

Pracovní doba úterý, středa, čtvrtek 6 hodin denně, odpovídající platové
ohodnocení, motivující odměny za výkon, flexibilní pracovní doba.

Obchodní manažer/analytik
Náplň práce:

REZERVACE,
pozemek 2 488 m2
Klánovice

• Kvalitní služby
• Video prohlídky nemovitostí
• Hledám pozemky, domy
a byty v této lokalitě.

poradenství a odborné konzultace v oblasti dotací se zaměřením na
strukturální fondy EU, jednání s klienty a prezentace dotačních možností,
vyhledávání vhodných žadatelů o dotace a uzavírání smluv, péče o stávající
klientelu, komunikace a řízení klientů, zajišťování komunikace s partnery.

Požadujeme:

SŠ/VŠ vzdělání, praxe v obchodní činnosti minimálně 2 roky, výborný
písemný a mluvený projev, komunikativnost, samostatnost, flexibilita
a kreativita, ochotu učit se nové věci, vysoké pracovní nasazení.

Nabízíme:

zajímavou tvůrčí práci v mladém kolektivu, rozšíření praktických
zkušeností v oblasti dotačního poradenství, odpovídající mzdové
ohodnocení založené na motivačním principu.

V případě zájmu u některých z pozic nám zašlete životopis
na email fricova@granty-dotace.cz, Tel: 724 377 412.

Klánovický zpravodaj
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PROGRAM listopad 2014
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061
(každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

Výstava měsíce

MYSTICKÉ OBRAZY - KOLIK SCHODŮ, TOLIK HVĚZD

Výstava Dany Gregorové. Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. 11. v 19:00.

Filmový klub

3. 11. pondělí, 20:00

ZTRACEN 45

Deníky Jarmily Čapkové nám dávají nahlédnout do jedné z nejvýznamnějších uměleckých rodin 20. století.

Kino

5. 11. středa, 20:00

MAPY KE HVĚZDÁM

Pohled do děsivých tajemství jedné obyčejné Hollywoodské rodiny. Kanada, USA/2014/drama/111 min/české titulky

Akce

7. 11. pátek, 20:00

KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK

Čtěte příbalový leták!

Divadlo pro děti

9. 11. neděle, 16:00 a 10. 11. pondělí, 9:00 a 10:30 INDIÁLNI ZE ŠUPLÍKU

Také jste někdy bojovali s luky a šípy, krotili koně, sbírali skalpy, stopovali divokou zvěř, kouřili dýmku míru a tančili kolem totemu?
Jestli ne, my vás to naučíme!

Akce

9. 11. neděle, 14:00

BADMINTONOVÝ TURNAJ ZA ÚČASTI PETRA KOUKALA

V průběhu turnaje se můžete nechat vyšetřit ve stanu preventivní zdravotní péče společnosti Santé. Od 19:00 na-vazuje beseda
s PK a promítání filmu Cesta snu o Petrově boji s rakovinou.

Kino

9. 11. neděle, 19:00

CESTA SNU PETRA KOUKALA

Dokument sedminásobného mistra ČR v badmintonu, Petra Koukala, o jeho boji se zákeřnou rakovinou varlat.

Kino

10. 11. pondělí, 20:00

BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ

Černá komedie nadchne diváky skvělým scénářem a nádhernou norskou krajinou. Norsko/2014/krimi, komedie

Přednáška

11. 11. úterý 19:00

CESTOU VĚDOMÍ - JAK POZNAT SEBE SAMA

Kino

12. 11. středa, 20:00

INTIMITY

Sedm příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. ČR/2014/romantický, komedie/104 min/přístupný od 12 let
Přednáška
13. 11. čtvrtek, 19:30 JAROSLAV DUŠEK - OTEVŘENÉ SETKÁNÍ
V rámci příprav IV. ročníku sochařského sympozia Sochání pro Hedviku jste srdečně zváni na večer se známým českým divadelním
a filmovým hercem, člověkem nevšedních názorů Jaroslavem Duškem.

Koncert

14. 11. pátek, 20:30

Koncert oblíbené kapely FORTY TWO

Záznam opery

19. 11. středa, 20:00

TOSCA

Záznam Pucciniho opery z Metropolitní opery v New Yorku. Nového nastudování Toscy se chopil divadelní a operní režisér Luc
Bondy. USA/2013/záznam opery/2 hod 30 min včetně jedné přestávky/české titulky

Koncert

20. 11. čtvrtek, 19:30

BLUES JAM SESSION

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

Tvořivé vánoční dílny s ARTBOXEM 24. 11. pondělí a 27. 11. čtvrtek, 17:00-21:00
Výroba vánočních, adventních věnců a hvězd z korálků.

Kurzy

25. 11. úterý, 19:30

SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině

Kino

26. 11. středa, 20:00

ZMIZELÁ

Film od režiséra filmu Sedm, Hra a Klub rváčů, Davida Finchera. USA/2014/drama, thriller/145 min/české titulky

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

KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
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. 11: 30. 10. 2014. Zastupující šéfredaktor Petr Soukup, tajemnice RR Ivana Horská. Členové redakční rady KZ: Pavla
Fischerová, Jiří Karban, Radomír Kůla, Jan Ludvík, Tomáš Ruda, Zorka Starčevičová, Robert Zoulík. Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ,
tel: 281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz. Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si
podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ.
Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 15. 11. 2014. Periodicita: 10x ročně.
Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.

