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Škola zavolala,

V tomto
čísle najdete:

prázdniny a dovolené jsou minulostí…
Retro vozidla
a skvělá muzika
patřily k letošnímu

Zastupitelé v kině



Invaze veteránů



Decibely v Besedě



Lesní setkání s Paroubkem



Podzim v dresu
FK Klánovice



Golfová kauza v televizi



Deset kandidátů
do Senátu



létu v Klánovicích.

Uvnitř čísla najdete
informace nejen o tom,
co se událo, ale také
žhavé novinky a něco
z toho, co je před námi.
Mějte příjemné září!

ZDARMA
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Editorial

Zpravodaj všech Klánovičáků
Vážení a milí spolubčané! Nevím, jak je to možné, ale
léto v Klánovicích bývá (z hlediska událostí v komunální politice) tradičně horké. V letních měsících začínají různé
„války“, mezi některými veřejně angažovanými lidmi létají
zbytečné pomluvy a taky se odstupuje z funkcí. Když na mě
uprostřed léta „spadla“ povinnost sestavit zářijové číslo
Klánovického zpravodaje, napadlo mě, kolik si tím asi udělám nepřátel. K tomu totiž u nás v Klánovicích stačí málo: že
někomu zkrátíte příliš dlouhý text, anebo neuveřejníte
články, na které vám prostě nezbude místo (žádné noviny
totiž nejsou nafukovací). A tak jsem koncem srpna po večerech psal, přepisoval, krátil a vybíral texty. Při tom jsem
myslel na to, že zřejmě nazrála doba k pozvolné proměně
KZ, který by měl být listem všech Klánovičáků. Zpravodajem, který bude více informativní a méně „názorový“ či „stěžovatelský“, čímž neříkám, že by v něm neměly být zveřejňovány
názory a stížností. To je cesta, po které bychom se měli vydat…

Jiří Karban, klánovický zastupitel

Klánovické střípky

Tomáš Ruda odstoupil
Šéfredaktor Klánovického zpravodaje Tomáš Ruda
v červenci oznámil odstoupení z funkce. V písemném prohlášení doslova uvádí: „Vážení čtenáři, poté, co na minulém
jednání Zastupitelstva MČ předložil místostarosta dr. Dušek
návrh směrnice, která by znemožňovala moji další práci
jako šéfredaktora KZ, a poté, co značná část členů Zastupitelstva jeho návrh podpořila, rozhodl jsem se (přestože
návrh zmíněné směrnice přijat nebyl) z místa šéfredaktora
odejít sám. Nechci se ale loučit, v Redakční radě Zpravodaje
hodlám zůstat a pokud mi to bude umožněno, rád bych nadále svým dílem přispíval k pravdivému informování o životě
v Klánovicích.“ Sestavením tohoto vydání pověřil starosta
Jiřího Karbana. O novém organizačním a ekonomickém
modelu KZ bude jednat zastupitelstvo na zářijovém zasedání.

Klánovický les zaujal Reportéry ČT
V pondělí 4. srpna večer odvysílala Česká televize rozsáhlou reportáž o kauze „Golf v Klánovickém lese“. Investigativní žurnalisté z prestižního pořadu Reportéři ČT se snažili postihnout problematiku stále živého problému co
nejhlouběji. Kdo z vás neměl možnost sledovat televizní obrazovku, může se podívat na záznam vysílání. Stačí si najít
internetové stránky www.praha-klanovice.cz, sekci „aktuality“.

Co dělali hasiči?
Čas uplynulých prázdnin byl pro klánovické hasiče relativně klidný. Vyplývá to ze zprávy jejich mluvčího Pavla
Jaroše. „Naše činnost se soustředila na údržbu techniky,
výstroje a výzbroje. Při údržbě techniky jsme pomáhali
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rybářům na Placinách provzdušňovat vodu.“ Stejný
zdroj popisuje jeden výjezd,
který se uskutečnil 4. 7.
v 8.25 hod. Naši hasiči pomáhali u sousedů v Újezdě
nad Lesy, v Čekanovské ulici čerpali vodu ze dvou zaplavených sklepů. Jednotka
vyjela s vozidlem CAS 25 Liaz K, na místě použila čerpadlo
Robin. Klánovickým hasičům přejme podobně klidný podzim.

Řidiči, prosíme vás o ohleduplnost!
Úřad naší městské části se v souvislosti se začínajícím
školním rokem obrací na motoristy s výzvou k větší ohleduplnosti a důslednému dodržování pravidel silničního
provozu zejména v blízkosti školních budov, ale nejen tam.
Z vyjádření místostarosty a předsedy Bezpečnostní
komise Davida Duška vyplývá, že strážníci i policisté
připravili řadu dopravních kontrol zaměřených hlavně
na postihování častých prohřešků (rychlá jízda, porušování
zákazu vjezdu, nerespektování přednosti chodců aj.).
„Chodce naopak upozorňujeme na povinnost použít přechod pro chodce, pokud chtějí přejít ulici ve vzdálenosti kratší
než 50 metrů od přechodu,“ dodává klánovický místostarosta.

Zastupitelstvo v kinosále
Nejbližší jednání klánovického zastupitelstva je na pořadu v pondělí 15. září. Naši volení zástupci se tentokrát
sejdou v kinosále Kulturního centra Beseda. Začátek
v 18 hodin. Jste srdečně zváni!

Blíží se volby do Senátu
Po šesti letech se v obvodu č.24 – Praha 9 uskuteční
volby do Senátu PČR, do nichž mohou zasáhnout také
klánovičtí občané. Termín prvního kola byl stanoven na 17.
a 18. října, případné druhé kolo se musí konat o týden později. Mezi kandidáty na senátorský post jsou dvě ženy
a osm mužů: Zuzana Baudyšová (SNK ED), Šárka Weberová (Strana pro otevřenou společnost), Bohdan Babinec
(ČSNS 2005 – Strana zdravého rozumu), Petr Cibulka
(Volte Pravý blok), Ladislav Hrabal (Strana zelených),
Vlastimil Ježek (KDU-ČSL), Jiří Koskuba (ČSSD), Tomáš
Kladívko (ODS), Vít Olmer (Strana občanské sebeobrany)
a Evžen Smrkovský (KSČM). V novodobé historii to
pro Klánovičáky budou třetí senátní volby. V předcházejících kláních (1996 a 2002) zvítězil Josef Pavlata (ODS).

Kino už zase promítá
Po prázdninové přestávce se v KC Beseda rozjíždí
kino. V zářijovém programu (najdete ho na zadní straně
tohoto vydání KZ) se objevuje šest představení. Hned
dvakrát má být promítán hit měsíce, velkofilm Juraje Jakubiska BATHORY. Podle předběžných informací by
o něj měl být velký zájem, takže zřejmě vylepší statistiku
návštěvnosti… V prvním půlroce se v klánovickém kině
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promítalo celkem čtyřicetkrát. Největší úspěch měl
Občan Havel (dvě vyprodaná představení v sále, který
pojme až sto lidí). Druhé místo zaujímá český film Václav
(85 diváků) a třetí Venkovský učitel (67 diváků). Na každé
představení přišlo v průměru 33 lidí. KZ to sdělila dramaturgyně klánovického kina Katka Hoffmannová.

Kdy budou přistaveny kontejnery?
Tolik žádané kontejnery na objemný odpad budou
přistaveny i v tomto měsíci. Podle informací Aleny
Janouškové z klánovického Úřadu se různých nepotřebností můžete zbavit v sobotu 20.září od 9 do 13 hodin.
Kontejnery najdete na těchto místech: Všestarská
(křižovatka s ulicí Krovova, u transformátoru), Přimské
náměstí, Medinská x Smiřická.

Sváteční koncert v kostele
V neděli 28.září (Den české státnosti) se v Kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích koná koncert
komorní hudby s názvem Hudební přátelství. Jan Kvapil
(housle), Jan Talich (viola), Karel Huth (na snímku, violoncello)
a Lenka Kvasničková (klavír)
zahrají skladby známých autorů
(C. Stamitz – G. F. Händel –
V. Hálek – A. Fils). Koncert
pořádá Agentura „H“ ve spolupráci s Římskokatolickou
farností za finanční podpory MČ
Praha - Klánovice. Začátek
v 17 hodin, vstup je volný.

Pachatel stále neznámý, pomozte!
Ještě před prázdninami se kdosi vloupal do Mateřského
centra v Klánovicích. Zmizela skluzavka, pískoviště i hrací
domek. Navíc byl zničen plot. Případ řešila Policie ČR,
bohužel bezvýsledně. Vedoucí centra Jitka Dlasková se
na redakci KZ obrátila s žádostí o pomoc: „Prosíme rodiče
odrostlejších dětí, kteří uvažují, že na svých zahradách
odstraní podobná zařízení, o darování či levný odprodej
hracích prvků“. Kontakt: 604 315 231.

Texty připravil Jiří Karban (dále jen JK)

Stalo se...

Jízda nablýskaných fešáků
Devátý ročník jízdy historických vozidel Okolo Vidrholce se pyšnil rekordní účastí. Přihlásilo se na něj 158
soutěžících, nejvzdálenější z nich (Adolf Linhart s vozem
Aero 30) dorazil až z Hronova. Zrestaurované stroje proměnily parkoviště u hotelu Smolík v jedno velké muzeum.
A bylo co obdivovat.
Někteří návštěvníci se v průběhu třetí červencové
soboty nemohli vynadívat na motocykly, jiní neskrývali své
sympatie před kapotami automobilů. Největší zastoupení
měly provorepublikové aerovky a pragovky. Trasa orientační
jízdy měřila bezmála 35 km, vedla přes Újezd nad Lesy,

Manželé Lukášovi a jejich rodinný poklad Aero 1000
Koloděje, Královice, Sibřinu, Dobročovice, Škvorec,
Úvaly, Jirny, Šestajovice a Klánovice. Na dvou stanovištích
se soutěžilo: házelo se podkovou na kolík a odpovídalo
na otázky (cimrmanologie a dějiny automobilismu).
Pořadatelé udělili celkem patnáct ocenění. Zlato ve dvou
hlavních kategoriích (auto a moto) si odnesli Zdeněk Baše
(Porsche 356, r.v.1962) a Jindřich
Chaloupka (Matchless, r.v. 1929).
Ocenění Nejstarší auto si odvezl
Jiří Rambousek ze stáje Auto
Štangl, který soutěžil s pozoruhodným vozem Franklin,
r.v. 1919. Akci pořádanou
Okrašlovacím spolkem KlánoLadislav Smoljak
vice navštívil také režisér a herec
Ladislav Smoljak, který je čestným předsedou Nadačního
fondu Slunce pro všechny (tradičního partnera této akce). Ředitel závodu, klánovický zastupitel Jindřich Lukáš si pochvaloval nejen zájem soutěžících a návštěvníků, ale hlavně propojení úcty k tradici, zábavy a charity. Zdůraznil
také, že organizátoři se obešli bez jakékoli grantové podpory
z obecní či státní kasy. Za rok by to nemělo být jiné.
JK/ Foto Okrašlovací spolek Klánovice a Jaroslav Losert

Jiří Paroubek se zajímal
o golfovou kauzu
V čtvrtek 7.srpna se v Klánovicích nečekaně objevil
předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek. V odpoledních hodinách nejdříve navštívil starostu Ladislava
Hrabala (SZ) a poté zamířil ke golfovému areálu. V jeho
doprovodu nechyběl předseda klánovické organizace
ČSSD Václav Švec a místní zastupitel za tuto stranu Petr
Kubíček. Na lesní cestě se konala improvizovaná beseda
s občany. Paroubek si krátce prohlédl prostor kolem golfové klubovny, zatímco v jejím okolí probíhaly emotivní
debaty odpůrců a zastánců výstavby golfového hřiště.
„Tento projekt může být z určitého pohledu investičně zajímavý, ale není doba na kácení lesa,“ řekl předseda
ČSSD a vysloužil si tím potlesk asi padesáti přítomných.
Také na mítinku v sále KC Beseda zdůraznil, že stojí na
straně těch, kteří už tři roky odmítají vybudování hřiště.
Paroubka doprovázeli straničtí kolegové: poradce Jiří Vyvadil
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a stínový ministr životního prostředí Petr Petržílek. Oba
přislíbili, že budou pracovat pro zachování celistvosti
Klánovického lesa.
JK / Foto Jaroslav Losert

Zleva Jiří Paroubek, Petr Petržílek a Petr Kubíček

Decibely v Besedě
Klánovické hudební léto nabídlo od konce června do poloviny srpna příjemnou porci muziky. Milačky spokojeného publika se stali muzikanti z domácí kapely Blues Klan
(při vystoupení na konci června jim
asistovala zmenšená sestava
hanspaulských Bluesberry). V srpnu se vyzrálí bluesmani (snímek
části kapely najdete na titulní straně) pochlubili novými nahrávkami
a jejich disk přijel pokřtít uznávaVlado Hoffmann,
ný muzikant a hudební publicista
Blues Klan
Ondřej Konrád. Kolem Blues Klanu
se vytváří pestrá komunita umělců a velmi veselých lidí. Zdá
se, že na místní kulturní scéně je další pevný bod s magnetickými účinky, což je určitě dobře.
Po loňském úspěchu se
do Klánovic vrátilo duo Sestry
Steinovy (Karolina Kamberská a
Lucie Steinhauserová). Osobité
kytaristy a zpěvačky měly smůlu
na počasí. Před hromy, blesky
a deštěm musely utéct do sálu.
Tam však podaly skvělý výkon
Sestry Steinovy
a vnímavému publiku naservírov plné parádě
valy stylově nezařaditelné písně.
Velkým zážitkem byl koncert Jindry Kelíška, zpívajícího harmonikáře z nedalekých Jiren. Ani jemu bohužel
nepřálo počasí, takže se i s diváky přesunul do útulné
kavárny KCB. Mladý umělec má v repertoáru písně lidové,
staropražské, balkánské i židovské. Své vystoupení
okořenil skladbami Jaromíra
Nohavici, který je prý jeho velkým
oblíbencem. Jindru Kelíška lze
bez nadsázky označit jako
objev klánovického kulturního
léta. Vůbec by nevadilo, kdyby
zde vystupoval víc než jedenkrát
ročně.
Jindra Kelíšek,
JK / Foto Jaroslav Losert
veselý harmonikář
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Slovo starosty

Vážení občané Klánovic,
léto budiž pochváleno. Kolo času se otáčí neúprosně
dál. Co přineslo dvouměsíční prázdninové údobí? Klánovický zpravodaj (KZ) po posledním zasedání zastupitelstva
nakročuje do své další etapy. Dne 16.7. vypověděl dohodu
o pracovní činnosti na vykonávání funkce šéfredaktora KZ
pan Ing.Ruda k datu 31.7. Ústně se mi dostalo od pana
Ing.Rudy mj. vysvětlení, že necítí podporu od většiny zastupitelů. V této souvislosti uvádím, že jsem obdržel několik vyjádření na podporu pana Ing.Rudy i vyjádření na kvalitu
našeho KZ, který někteří považují dokonce za lepší než
sousední újezdský. Panu Ing.Rudovi děkuji za vedení KZ
a osobně jsem nemile překvapen formou přístupu některých zastupitelů k člověku, který tuto službu pro Klánovice
několik let vykonával.
Čas dovolených přinesl i další neočekávanou personální změnu: dne 23.7. jsem obdržel elektronickou poštou
sdělení pana Doc.Turka, že rezignuje na funkci předsedy
Komise výstavby a rozvoje i na členství v této komisi. Neskrývám, že tato rezignace i její neosobní způsob mě velmi
překvapily, neboť pár dní před tím ještě vedl pan Doc.Turek
pracovní komisi pro řešení projektu Klánovice - sever
a s mým návrhem na jmenování představitele pro jednání
s grantem tohoto projektu panem arch. Myškou souhlasil.
Nicméně zcela respektuji zdůvodnění pana Doc.Turka
a na podkladě konzultací jsem v dané situaci jmenoval nového předsedu komise výstavby a rozvoje, a sice stávajícího člena této komise pana Václava Švece, současného
předsedu klánovické ČSSD.
Naštěstí je tu událost, o které se skutečně rád zmiňuji.
Možná, že jste v KZ někdy četli oprávněné výtky na nevyhovující dětský hrací prvek v parčíku před školou. Jedna klánovická občanka však nezůstala jen u poukazování, ale
konala. Paní Ing.Jana Kučerová organizovala sbírku i představení pro děti. Nakonec se jí podařilo shromáždit potřebnou částku, vybrat vhodný hrací prvek, ten zakoupit,
dopravit, a zajistit i jeho montáž. Vážená paní Kučerová,
jménem svým i těch všech hravých capartů, upřímné poděkování za Váš úctyhodný přístup!
Dovoluji si připojit se k blahopřání naší občance Elišce
Klučinové, která ve svých dvaceti letech získala titul mistryně ČR v atletickém sedmiboji ziskem 5703 bodů. Přeji
zároveň hodně dalších úspěchů v reprezentaci ČR, a aby
příští olympiáda už ji neminula (letos to bylo o pouhých
200 bodů). Elišku pamatuji i jako výbornou tenistku, která
se sestrou úspěšně reprezentovala Klánovice v žákovských soutěžích.
V sobotu 19.7. proběhlo u Smolíků tradiční setkání
historických vozidel s jízdou „Okolo Vidrholce“, kterou
osobně odstartoval herec pan Ladislav Smoljak. Bylo opět
co obdivovat. Nostalgicky vzpomínám, jak „nedávno“ jsem
ještě počítal pro Tatru ložiska převodovky T-613 a dnes je
toto auto již v kategorii veteránů. I z této zdařilé akce
je vidět, že ne vše starší už je nepoužitelné.
Nemohu se nezmínit o televizním pořadu Reportéři
ČT (4.8.) ke Klánovickému lesu. Tato reportáž mj. pouká-
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zala na problematickou transparentnost a chování společnosti FGRP. Smutné bylo, že si paní Bažantová nedokázala vzpomenout, kdy vstoupila do klánovické ODS
a neprozradila ani, kdo je akcionářem FGRP. Zato vyjádření pana Doc.Turka zde ukázalo, jaké jednoznačné pozitivní stanovisko zaujímá klánovická ODS k výstavbě
golfu. S podivem konstatuji, že panu architektovi nevadí
ani zakreslení golfových hřišť do vyhlášené Natury 2000.
Nerozumím tomu, že pro klánovickou ODS ani tajemný
akcionář není důležitý.
Naopak radostná zpráva dorazila z Ministerstva životního prostředí, které (4.7.2008) došlo k závěru, že záměr
výstavby golfového hřiště (na základě zjišťovacího řízení
podle §7 zákona č.100/2001 Sb.) „má významný vliv na životní prostředí“. Bude nutné vyjádřit se k předloženým připomínkám, kterých došlo dvakrát víc (na 1600 podnětů)
než na podobně kontroverzní projekt přistávací dráhy
ruzyňského letiště. Ministerstvem je např. požadováno rozpracování a vyhodnocení logické nulové varianty řešení
„umístění záměru mimo les“, respektive mimo pozemky
určené k plnění funkce lesa.
Na už zmíněnou televizní reportáž reagoval pozitivně
i předseda ČSSD pan Ing. Paroubek a spolu s JUDr.Vyvadilem
a s JUDr.Petržílkem přijeli hned 7.8. vyjádřit našim občanům též podporu Klánovickému lesu. Škoda jen, že s nimi
nepřijel některý z pražských zastupitelů ČSSD, neboť
magistrát rozhoduje o řadě pro nás důležitých rozhodnutí
v této kauze. Věřím, že tato akce dále posílila naši víru
v záchranu Klánovického lesa. Panu předsedovi a jeho
doprovodu děkujeme za návštěvu a podporu.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat, vážení spoluobčané,
na 12. zasedání zastupitelstva naší městské části, které
se koná v pondělí dne 15.9. od 18 hodin v KC Beseda.
Využijte této možnosti k přednesení svých dotazů a připomínek svým zastupitelům.
Ladislav Hrabal

Sdělení místostarosty

Připomeneme si výročí mobilizace
Uplyne 70 let od podpisu tzv. Mnichovské dohody,
které předcházely horečné přípravy na obranu první republiky proti nacistickému Německu vrcholící všeobecnou mobilizací Československé armády dne 23. září
1938. Těsně po vyhlášení mobilizace se Klánovice,
konkrétně Masarykova škola, staly prozatímním sídlem hlavního štábu prvorepublikové armády tehdy již
postupně transformovaným na „Hlavní velitelství operujících armád čs. branné moci“ a zároveň sídlem štábu
První armády (tzv. „České“). Jde pravděpodobně o nejvýznamnější historickou událost celostátního významu,
která se odehrála v Klánovicích. Od roku 2000 ji připomíná pamětní deska (odhalená tehdejší předsedkyní Senátu PČR dr. L. Benešovou a naším starostou panem
Oldřichem Hanzalem). Právě u této desky se v úterý
23. září od 17 hodin uskuteční za účasti vysokých státních a armádních představitelů i vojenské čestné jednotky a hudby vzpomínkový akt. Vážení občané Klánovic,
dovolujeme si Vás na tuto akci co nejsrdečněji pozvat.
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Cesta ke snížení hlučnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, respektive jeho podřízená složka – Středisko správy a údržby dálnice (SSÚD)
13 Poříčany, konečně po několika žádostech nechalo
položit asfaltový mikrokoberec na dosavadní betonový
povrch pruhu dálnice D 11 ve směru na Hradec Králové.
Konkrétně mezi druhým a šestým kilometrem, v úseku
„sousedícím“ s katastrem Klánovic. Tím došlo mimo jiné
ke snížení hlučnosti projíždějících vozidel, zatím však
pouze v jednom směru. SSÚD 13 hodlá v úpravách povrchu pokračovat i v druhém směru dálnice, a to buď
na podzim (pokud obdrží dodatečné finanční prostředky)
a nebo příští rok. Obyvatelé klánovického „Počernicka“ by
se tak brzy mohli dočkat ještě výraznějšího snížení
úrovně hlukové zátěže.

Nepodceňujte nové vyhlášky!
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se rozhodlo nově
upravit problematiku udržování čistoty a omezit konzumaci
alkoholu na veřejných prostranstvích. Podle nové vyhlášky
HMP č. 8/2008 o čistotě je každý povinen se chovat tak,
aby jednak nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných
prostranství a dále také aby nebránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných veřejných prostranství.
Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství
se přitom rozumí zejména: odhozené odpadky (včetně
nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin), provozní
kapalina, roztok mycího prostředku, krmení pro zvířata,
materiály, které unikly při přepravě, vykládce, nakládce
nebo při výjezdu vozidel ze stavenišť nebo nezpevněných
ploch, dále výkaly, výměšky a odpadní vody; odpad
z údržby zeleně, spadané plody, listí a kůra; plakáty
umístěné mimo plochy k tomu určené. Pokud dojde
k znečištění ulice nebo veřejného prostranství, je jeho
původce povinen toto znečištění neprodleně odstranit.
Podle vyhlášky HMP č. 12/2008 se zakazuje požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích:
a) obecně v okruhu 100 metrů od škol, školských zařízení,
zdravotnických zařízení, na dětských hřištích a pískovištích,
na nástupních ostrůvcích či samostatných nástupištích
veřejné dopravy a také v okruhu 100 metrů od stanic metra.
b) zvlášť v každé městské části podle přílohy k vyhlášce.
V Klánovicích je takto zakázáno konzumovat alkohol
v prostoru parku u kostelíka, parku Hedviky Vilgusové,
v prostoru sportovního komplexu u Haly starosty Hanzala
včetně přilehlého parčíku a parkoviště, v prostoru parkové
úpravy před vstupem do Masarykovy základní školy
a dále v prostoru vymezeném ulicemi Axmanova, Aranžérská, Kuchařská a Slavětínská, v prostoru kolem tzv.
Kolomazné pece, a na prostranství u nákupního centra
Slavětínská č.p. 620.
Pokud by někdo nerespektoval zákazy a omezení obsažené v uvedených vyhláškách, dopouští se přestupku a může být postižen pokutou
až do výše 30.000 Kč. Úplné znění vyhlášek je k dispozici na webu www.praha-mesto.cz v sekci Úřad, oddíl
Vyhlášky, nařízení a legislativa.

David Dušek, zástupce starosty
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Novinky z komisí

O dopravních zapeklitostech
Dopravní komise projednala dvě žádosti o povolení
k vjezdu do naší městské části. Vjezd pro odtahovou službu
byl povolen na jeden rok. Dále projednala žádost stavebníka
upravujícího nemovitost v Plačické ul. Byl udělen jednorázový
souhlas na jeden den pro dvě vozidla: návěs s konstrukcí střechy a mobilní jeřáb pro její montáž. Souhlas je podmíněn uvedením veřejného prostranství do původního stavu.
Přítomní se seznámili se třemi materiály předloženými
předsedou, které vyplynuly z jednání na Silničním správním
úřadě Praha 21 a na Magistrátu. Jednali o dopravní situaci
v ul. Medinské, mezi ul. V Soudním a Plačická. Pro místní šetření (29.7.) bylo doporučeno prozatímní řešení dopravním
značením: „Průjezd stavbou“ a „Omezení rychlosti
na 10 km/hod.“ Výsledkem místního šetření za účasti Silničního správního úřadu a DI Policie ČR je schválené DZ (dopravní značení): „Nerovnosti na vozovce“ a „Doporučená rychlost 20 km/hod“. Návrh na umístění zklidňovacích prvků v ul.
Blešnovská, o které požádali místní obyvatelé. Členové komise
souhlasili s předloženým řešením, jednoduchý projekt byl
odsouhlasen DI Policie ČR 29.7. a rozhodnutí odboru dopravy
bylo MČ doručeno 18.8. Podmínkou realizace je doplnění DZ
v dané oblasti tak, aby bylo jednoznačné, což dosud dle zjištění
MP není. DI navrhl a odsouhlasil řešení dopravního značení, detaily byly projednány 13.8. Zklidnění dopravy na Slavětínské,
požadované Školskou komisí MČ. Podle jednání na Magistrátu
(Odbor dopravy) bylo doporučeno jako nejschůdnější řešení instalace měřičů rychlosti s číselnou indikací. Vzhledem k tomu,
že Slavětínská je ve správě TSK MHMP, realizace by nezatížila
rozpočet MČ. Během vypracování návrhu řešení, nutné pro DI,
dostala MČ nabídku dalšího zklidňovacího prvku (fa. Autron),
reagujícího na rychlost vozidel. Také toto zařízení bylo do návrhu
zahrnuto a dokumentace již byla předána DI.
Návrh „Subkomise výstavby a územního plánování“, která
navrhla (do studie „Klánovice-sever“) napojení místních
komunikací na plánovanou „Jižní tangentu“ pouze ve třech místech: Slavětínská (v úrovni Holekova), Všestarská a nad ulicí
V Jezevčinách, byl jednoznačně odmítnut. Komise požaduje
napojení všech místních komunikací na tangentu, vybavení
křižovatek retardéry a výstavbu tří malých okružních křižovatek
ve výše jmenovaných místech. Také požaduje výstavbu nových
komunikací v projednávané oblasti tak, aby byl systematicky
snižován podíl nezpevněných prašných vozovek. Závěrem byl
konstatován nevyhovující stav parkování u zastávky ČD, přítomný
pan starosta informoval o výhledu řešení parkoviště P+R.
Před uzávěrkou tohoto vydání KZ se vyskytlo několik hlášení
občanů na překážky umisťované na veřejné komunikace: kameny k ochraně zeleně, překopy vozovky zamýšlené jako retardéry, popřípadě i retardéry skutečné.V okamžiku, kdy takovouto
úpravou vznikne komukoliv škoda, půjde její náhrada za tím, kdo
takovou překážku „instaloval“. Komunikace je veřejný pozemek,
umisťování zpomalovacích a omezovacích prvků a další úpravy
musí vyřešit odborník, a jak záměr, tak i realizaci schválit DI Policie ČR.Teprve pak může Silniční správní úřad vydat souhlas se
stavbou. DK se obrací na občany s prosbou: odstraňte tyto zábrany a máte-li pádný důvod, přijďte za námi na ÚMČ.

Jaroslav Losert, předseda Dopravní komise
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Informace z Úřadu městské části

Kancelář pro zemní plyn
Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
bude přistavena v pondělí 22.září (9-11.30 hod) na parkovišti u Haly starosty Hanzala. Občanům poskytuje mj.
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, dále
změny smluvního vztahu, převzetí reklamace, výměnu
plynoměru a informací o dodávce zemního plynu.
Kontakty: 267 175 174 a 267 175 202.

Stavební práce ve školce
V současné době se dokončuje třetí etapa přístavby a rekonstrukce klánovické mateřské školy. Jedná se zejména
o terénní úpravy zahrady, demontáž provizorních schodišť,
stavbu nových zpevněných ploch včetně plochy pro případný
zásah hasičů. V plánu je částečná obnova oplocení z ulice
V soudním. Práce budou hrazeny z dotace o objemu cca
1,5 mil Kč, poskytnuté Magistrátem HMP. Informaci nám poskytl Petr Beneš, vedoucí stavebního odboru ÚMČ.
Tomáš Ruda

Zateplení školní budovy
Masarykovu základní školu čeká zateplení a dokončení výměny oken. O bližší informace jsme požádali tajemníka ÚMČ Stanislava Duška, který nám sdělil:
„V operačním programu Životní prostředí byla akceptována žádost o podporu pro MČ Praha-Klánovice na akci
Zateplení objektu Masarykovy základní školy, pro financování v letech 2008-2009. Celkové výdaje na projekt činí
4.854.732 Kč, z toho jsou způsobilé výdaje na projekt
4.272,705 Kč. Na způsobilé výdaje bude poskytnuta podpora z Fondu soudržnosti ve výši 85% (3.631.799 Kč),
dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 5%
(213.635 Kč), zdroje žadatele (MČ Praha-Klánovice) jsou 10%
(427.271 Kč). V současné době se provádí příprava
pro uzavření smlouvy z Fondem na příslušné čerpání
podpory a rozpracovávání projektu na jednotlivé etapy.“
JK

Blahopřání našim jubilantům
V září se dožívají významného životního
jubilea tito naši spoluobčané:

Zdena Svátková
Helena Křížová
Jiří Hakl
Zdeňka Sucharová
Alena Vlková
Terezie Nováková
Václava Dusilová
Václav Matoušek
Přejeme jim mnoho šťastných let!

Klánovický zpravodaj
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Bezpečnost
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Školní novinky

Hlídejte si pejsky!

Začal nový školní rok

O práci Městské police (MP) v prvním pololetí
letošního roku jsme si povídali s velitelem detašovaného pracoviště pro Prahu 21, vrchním komisařem
Karlem Kuberou.

Vzdělávací program „ŠNEK“ vstupuje do další fáze. Po roce
provozu můžeme zhodnotit, co se povedlo a co je třeba vylepšit.
Zároveň přibudou děti, které se podle něj budou učit. Kromě prvního a šestého ročníku to bude také ročník druhý a sedmý.

PSI V ULICÍCH. Narůstající problém představují RODIČE SNAD POMOHOU. Pokračuje obnova náv Klánovicích volně pobíhající psi. Majitel psa často dostatečně nezajistí svůj objekt, takže pes z něj uteče.
Pokud je označen čipem nebo tetováním, mohou ho policisté po odchycení vrátit majiteli. V opačném případě ale
musí povolat odchytovou službu MP, která psa odveze
do útulku v Troji. Pokud chce majitel svého miláčka zpět, přijde
ho jeho „výlet“ na nemalou částku. Dvě důležité poznámky:
1) každý pes starší šesti měsíců musí být podle předpisů
řádně označený a přihlášený na Úřadě MČ.
2) při venčení v lese musí být pes veden na vodítku.

NÁKLAĎÁKY. Dotazy občanů se týkají i průjezdu
nákladních automobilů o hmotnosti nad 6 tun Klánovicemi.
Z obecného zákazu udělil ÚMČ Praha 21 několik výjimek,
navíc má do Klánovic přístup každé vozidlo, které prokáže,
že sem jede z důvodu zásobování.

VZKAZ RODIČŮM. MP obnovuje ranní hlídky u přechodu pro chodce u školy. Komisař Kubera vyzývá rodiče,
kteří své potomky dovážejí auty, aby k parkování využívali rovněž parkoviště u Haly starosty Hanzala a neblokovali Smržovskou ulici.

KONTROLY! Zejména na Slavětínské v Klánovicích
a Staroklánovické v Újezdě budou pokračovat kontroly
dodržování rychlostního omezení i řízení pod vlivem alkoholu. Mimochodem: „rychlostní rekord“ Slavětínské, kde je
povoleno 40 km/h, byl vytvořen letos v květnu „výkonem“
95 km/h.
PŘESTUPKY. V 1. pololetí řešili naši městští policisté
v obvodu Praha 21 celkem 165 přestupků proti veřejnému
pořádku, 936 dopravních přestupků a 54 dalších přestupků (podávání alkoholu mladistvým, kouření na místech, kde je to zakázané...). Při měření rychlosti bylo
zjištěno 65 případů, kdy řidič překročil povolenou rychlost
o méně než 20 km/h, 16 případů o 20 – 40 km/h a dokonce jeden případ o více než 40 km/h. V uvedeném období bylo zkontrolováno 1144 osob, jedna z nich byla
předvedena na Policii ČR, dvě byly předány správním orgánům, 2 pachatelé byli zadrženi přímo při činu.

bytku a tabulí. V učebně fyziky budeme zkoušet nový typ židlí.
Pokud se osvědčí, mohl by jím být v budoucnu vybaven celý
druhý stupeň. Dále byly dokončeny barevné nátěry dveří ve
velké školní budově. Jako obvykle jsme odstraňovali stovky
drobných závad a důsledků projevů vandalismu. Doufáme,
že se v boji proti tomuto negativnímu jevu budeme moci nadále spolehnout na spolupráci s rodiči.

MLÉČNÝ AUTOMAT. Vedení školy uzavřelo smlouvu
s Mlékárnami Kunín na instalaci automatu na dotované školní
mléko, jogurty, krémy a další mléčné výrobky. Žáci nebudou
do automatu házet peníze, v kanceláři školy si zakoupí kreditní
kartu, z níž budou čerpat body. Paradoxně ministerstvo školství
o prázdninách program dotovaného mléka zrušilo, ačkoli podobné programy existují v celé Evropě. Automat ve škole zůstane,
věříme, že děti si kvalitní výrobky oblíbí i bez státních dotací.

ZE SBOROVNY. Do zaslouženého důchodu odešla další
naše dlouholetá opora, paní Zdeňka Šetřilová. Po několika letech odchází po vzájemné dohodě také učitelka chemie a přírodopisu Ing. Vlaďka Sládečková. Místo ní by měla nastoupit
Mgr. Jarmila Horníčková, která vykazuje podobné odborné
kvality a obdobný zápal pro ekologickou problematiku. Největší
fluktuací však (podobně jako v celé republice) trpí výuka anglického jazyka. Je bohužel pravidlem, že angličtináři vydrží na
naší škole maximálně dva roky. Ač důvody odchodů bývají
různé, důsledkem je ne zcela uspokojivá úroveň výuky.
Po uplynulém školním roce odešly angličtinářky hned dvě
(Mgr. Iveta Dufková, Susan Halevy). V době psaní článku byl
příchod nových učitelů teprve ve stádiu jednání, vše se však
vyvíjí slibně a máme důvod předpokládat, že by úroveň tohoto
prioritního předmětu mohla jít opět nahoru.
VÍTÁME NOVÉ ŽÁKY! Ve škole se objeví plno nových

SPOLUPRÁCE. Komisař Kubera pochválil spolupráci
s jednotkou Policie ČR v Újezdě n. L. pod velením npor.
Bauerové, s níž naši policisté mnohé akce koordinují, rovněž tak spolupráci s naším Zastupitelstvem (zejména
s místostarostou dr. Duškem) i s Úřadem naší MČ (jako
každoročně přispěl policistům na pohonné hmoty pro motorku). Co je důležité, lidé si více všímají dění kolem sebe
a při podezření na něco „nekalého“ volají policii. I to je významná cesta k bezpečnějším Klánovicím.

dětí. Páté třídy nám každoročně „vyprázdní“ víceletá gymnázia, naštěstí zájem rodičů z okolí bývá takový, že nám obvykle
nedělá problém naplnit šesté třídy na ekonomicky únosný
počet. Noví žáci bývají velmi dobří a pro „zbytkové“ třídy jsou
přínosem. V obou šestých třídách by mělo být po 26 dětech.
Kriticky vylidněným ročníkem tak zůstane ročník devátý, ve kterém budeme mít ve dvou třídách pouze 42 žáků. Opačná situace je na prvním stupni, třídy jsou naplněny na maximum.
V prvních třídách se snažíme dodržet maximální počet 27 dětí
na třídu, který byl škole doporučen Školskou komisí a starostou (doporučení se týká pouze prvního a druhého ročníku).
V 1.A je zapsáno 27 žáků (z toho 20 z Klánovic). V I. B jich je
sice nyní zapsáno 28, dvě děti však pobývají dlouhodobě
v zahraničí, takže skutečný počet ve třídě bude 26 (z toho
12 z Klánovic). Celkový počet dětí ve škole opět téměř dosáhne
čísla, které nesmíme překročit, cílové kapacity 480 žáků.

Tomáš Ruda

Michal Černý, ředitel Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice
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Jídelní lístky na internetu
Rodiče pokročilých klánovických školáků určitě vědí, že
aktuální informace lze najít na internetových stránkách Masarykovy základní školy (www.zs-kl.cz). Podobně jsou na tom
matky a otcové dětí, které navštěvují Mateřskou školu
(www.msklanovice.cz). Velmi důležitou a všeobecně oblíbenou rubrikou na obou webech jsou Jídelní lístky. Což bude asi
platit i v tomto školním roce. Dobrou chuť!
JK

Mateřské centrum

Pro rodiče a děti
Zápis do kroužků v MC Klánovice (ul. Ke Znaku) proběhne
ve čtvrtek 18. září od 16 do 17 hodin. Případná domluva
po telefonu je možná předem (604315231). Z nabídky:
Cvičení rodičů s dětmi, Zpívánky pro nejmenší, Šikula - výtvarné tvoření, Tvořivá dílna pro maminky s dětmi, Pacholíček
- hlídací dopoledne pro nejmenší, Hudební kroužky Yamaha Robátka (od 4 měsíců), První krůčky k hudbě (od 18 měsíců),
Hudební kroky pro děti 3 - 7 let, Kašpárek, výtvarně-dramatický kroužek pro děti od 3 let, Angličtina pro maminky,
Angličtina hrou od 5 let, Břišní tance pro maminky, Břišní tance
pro dívky 3-6 let, 7-15 let. Neorganizované budou volné herny
pro rodiče s dětmi. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

HUDEBNÍ ŠKOLA. Zápis do Hudební školy Yamaha se
v MC Klánovice koná v pondělí 29. září od 9 do 11 hodin.
Kontakt: Ivana Váchová, 777 634 455
e-mail: yamaha13@atlas.cz.

SBÍRKA. Nedávno jsme vyhlásili sbírku na úpravu interiéru
MC Klánovice. Vzhledem ke krádeži hracích prvků (pozn. píšeme o ní v rubrice Klánovické střípky) nevíme, na co vybranou částku dříve použít. Na původní záměr je to zatím málo.
Děkujeme všem, kteří už pomohli a vyzýváme ostatní.
Lze vydat potvrzení k odpočtu daní. Číslo účtu MC Klánovice
je 162948873/0300. Ručíme za to, že peníze budou do konce
roku využity pro zkvalitnění prostor MC.
Jitka Dlasková, e-mail: j.dlaskova@email.cz

Místní knihovna

Milí čtenáři, těšíme se na vás!
PŘIJĎTE K NÁM! Od začátku září má knihovna otevřeno
v těchto dnech a hodinách: pondělí (15-19), středa (13-17),
čtvrtek (9-13), sudá sobota (9-12).
VELKÝ PODZIMNÍ ÚKLID. V říjnu knihovnu zřejmě
na dva týdny uzavřeme. Musíme totiž provést pravidelnou revizi knihovního fondu, která je dle zákona povinná každých pět
let. Čeká nás mravenčí práce, rukama nám projde každá
ze 14 tisíc knih.
VÝSTAVA A BESEDA. V naší čítárně si můžete prohlédnout výstavu prací dětí z mateřské školy. Obrázky jsou
půvabné, čítárnu doslova rozsvítily. Další zářijovou akcí
bude pravidelný podvečerní pořad Klubu 2002 (jako vždy
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na zajímavé téma se zajímavým hostem). Konkrétní informace najdete ve vývěskách.
VŠE PRO ŠKOLÁKY! V minulém vydání KZ jste si
mohli přečíst o Pasování prvňáčků na čtenáře, akci
na podporu dětského čtenářství. Spolupráce knihovny
s klánovickou základní školou bude pokračovat. Další děti
se seznámí s chodem knihovny a naučí se samostatně
vyhledávat publikace. Starší ročníky se dozvědí něco
o historii písma, knih a knihoven. Chystáme besedu o historii Klánovic a okolí (její příprava si vyžádá ještě nějaký
čas, takže snad v lednu). Na návštěvy k nám chodí i děti
z mateřské školy a okolních základních škol. Knihovna
má nástěnku ve vstupní hale ZŠ. Stává se, že ráno zde
umístíme nové informace a odpoledne při otevření knihovny za dveřmi stojí nedočkavci a novinky si rozeberou.
Třetina našich čtenářů jsou děti do 15 let, což je výsledek,
kterého dosahuje málokterá knihovna.

PODĚKOVÁNÍ. Nelze poděkovat úplně všem dárcům
jmenovitě, tak alespoň těm nejštědřejším. Pan T.Kučírek
věnoval knihovně 5 tisíc Kč, za které jsme koupili dražší
publikace (cestovní průvodce, dějiny států a další). Paní
Rohlíková nám věnovala cca 150 knih ze své knihovny.
Většinu z nich knihovna už vlastní, ale dar nám umožní
naše hodně „očtené“ výtisky vyměnit za nepoškozené.
Pan R.Podaný (překladatel a náš čtenář) nám při každé
návštěvě věnuje několik nových knih. Díky němu máme
například komiksy pro dospělé. I na podzim rádi uvítáme
další sponzory!

Jitka Frýdmanová, knihovnice

Ekologie

Stopa opravdu nezahálela
Činnost oddílu Stopa (ochránci přírody) bývá na jaře
a začátkem léta velmi bohatá. Především vrcholí celoroční
hra a řada dětí honí body z jednotlivých aktivit oddílu s cílem
dostat se na tajný výlet. Účast na tajném výletu je pak odměnou
pro děti, které úspěšně prošly celoroční hrou. Letošní „tajňák“ byl
přímo luxusní, jelo se na celý víkend pod stany do kempu
v Sedmihorkách, což děti předem nevěděly. Akce se zúčastnilo 13 dětí a na nudu opravdu nebyl čas. Stavěly se stany,
vařilo se u ohně, hrály se hry, hlídala se vlajka, pořádaly se
vycházky do okolí a k tomu všemu nám přálo počasí.

Klánovický zpravodaj
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Z dalších jarních akcí se můžeme pochlubit účastí v celopražském kole přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý
list. Letos naše děti obsadily 3. místo v mladší kategorii. V polovině dubna jsme absolvovali jednodenní výlet k pramenům
Rokytky. Povedenou akcí byl výlet do Libice nad Doubravou.
Ubytováni jsme byli v Pilnově statku, který můžeme všem zájemcům o oblast Železných hor doporučit. Počasí nám přálo,
takže jsme absolvovali 2 celodenní výlety do okolí – prošli jsme
kaňonem říčky Doubravy a druhý den jsme vyšplhali na Spálavu.
Vyvrcholením každoroční činnosti našeho oddílu je tábor.
Letos jsme navštívili Kunžak v kraji, kterému se říká Česká
Kanada. Tábora se zúčastnilo 19 dětí, 3 vedoucí a několik
starších pomocníků, kteří se během pobytu prostřídali.
Ubytováni jsme byli v penzionu šachového klubu ze Strmilova. Cesta na tábor proběhla až na zmatky při odjezdu
rychlíku na Hlavním nádraží bez problémů. S dětmi jsme
absolvovali tři celodenní výlety do okolí a poslední den jsme
zasvětili Jindřichovu Hradci. Během jednoho z výletů jsme si
zahráli lesní golf, ale stromy jsme proto kácet nemuseli.
Vzhledem k téměř tropickému počasí jsme do programu zařadili dva odpočinkové dny. Nejdřív jsme připravili orientační
hru v okolí Kunžaku, kde se i přes velkou snahu vedoucích
žádné dítě neztratilo. Dopoledne druhého odpočinkového
dne děti hrály hry. Odpoledne obou odpočinkových dnů jsme
strávili v lese u potoka, kde se děti chladily při stavění přehrad. Během tábora děti provázela celotáborová hra s hledáním pokladu poslední den večer.
Závěrem děkuji donátorům, bez kterých by naše činnost
nemohla být tak bohatá. Jedná se především o pana Voráčka
a jeho Nadaci pro obnovu a rozvoj, dále získáváme nemalé
prostředky od MČ Praha - Klánovice, Magistrátu hlavního
města Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Petr Macháč, vedoucí oddílu Stopa

Kulturní centrum Beseda

Lákají vás umělecká řemesla?
Malba na hedvábí, korálkování, drátování, malba
na porcelán, twistart, tisk na textil, pletení z pedigu, to
všechno a ještě mnohé další výtvarné a řemeslné techniky se můžete naučit, pokud si každou druhou středu
v měsíci přijdete na pár hodin před polednem do KC Beseda.
Kurzy pod vedením lektorky Andrey Janotové, o níž
možná někteří z vás slyšeli od svých dětí z klánovické
školy, kde vede podobně zaměřené kroužky, jsou určeny
opravdu všem. První kurz, kde se budou vyrábět šperky
z kolárků, je naplánován na 24. září (9-12 hod). Kontakt
pro zájemce: 720 569 245, e-mail: andreajan@seznam.cz.
lup

sport

Z Bohnic přivezli bod
O prvním zářijovém víkendu startuje většina fotbalových
soutěží, v nichž účinkují klánovické týmy. A-mužstvo vstoupilo do nové sezony už v srpnu, první zápas I.B třídy odehrálo na hřišti Slovanu Bohnice. Zápas skončil 1:1, gól našich
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vstřelil Zajíc, navíc od 15. minuty hráli hosté bez vyloučeného Michalského. Solidním
výkonem na sebe upozornil
mladík Dolejška. O týden později (po uzávěrce tohoto čísla
KZ) mělo „áčko“ na programu
domácí utkání s rezervou
ČAFC. Kádr mužstva, které v minulé sezoně obsadilo
8.místo, se příliš nezměnil.Trenér Štefeček může počítat s D.Malým (příchod z dorostu) a také chce dát příležitost dvěma dorostencům, právě P.Dolejškovi (ročník ´91) a M.Fuchsovi (´92).
Od B-mužstva se očekává, že naváže na úspěšné
jaro a spodní příčky ve III.třídě přenechá některým svým
soupeřům. Do zvláštní situace se dostali dorostenci:
přestože v I.třídě naposledy obsadili poslední místo,
v soutěži zůstávají. Přičinou tohoto opatření je úbytek
mužstev kvůli nedostatku hráčů. Předseda klubu a trenér
dorostu Michal Fuchs se netají tím, že jeho hráče čeká
pekelně těžký podzim. Dorostenci byli zařazeni do skupiny se vzdálenějšími soupeři (Radotín, Řeporyje,
Řepy…) a mohou se těšit na zápasy s Duklou či béčkem
Bohemians. „Věřím v dobrou partu,“ říká trenér Fuchs
a zároveň si dělá starosti s postem brankáře, za často
zraněného Vojtěchovského totiž nemá náhradu.
Z podobných organizačních důvodů se do I.třídy dostali starší žáci, kteří v minulé sezoně skončili čtvrtí.
Trenérská dvojice Vidiečan – Silovský tedy stojí před složitým úkolem, jak své svěřence připravit pro boje s těžkými soupeři. Další tři týmy budou hrát ve svých
skupinách II.třídy. Mladší žáci (vedení trenérským duem
Marek – Beran), Mini 10 (Philipp – Popelka) a Mini 8 (o
tenhle mančaft a školičku se bude starat trenérský tým Ulrich,
Royston, Nejedlá a Vodičková). Ještě před startem sezony
se většina nadějí klánovického fotbalu připravovala na týdenním soustředění v Borovici u Mnichova Hradiště (areál
Seba). Věřme, že tam mladí fotbalisté nabrali síly pro utkání,
v nichž budou reprezentovat svůj klub i obec.

Chcete hrát za FK Klánovice?
Zdejší fotbalový klub uvítá další zájemce, kteří by chtěli
usilovat o dres některého z mládežnických týmů (vítáni jsou
především narození v letech 1994 a 1995). Každý, kdo by
si chtěl v areálu FK Klánovice zatrénovat, má možnost
v těchto termínech: po+út od 16.30 (starší a mladší přípravka), út+čt od 17.00 (žáci), út+čt od 18.00 (dorost). Další
informace a kontakty na www.fkklanovice.cz.

JK
Tip na výlet

Naučná stezka Klánovickým lesem
Její první ročník se koná v sobotu 13.září. Sraz účastníků
ve 14 hodin na parkovišti u nádraží. Každý obdrží cestovatelský průkaz s důležitými informacemi. Délka trasy:
3 km. Na stanovištích čekají překvapení. Akce vyvrcholí
mezi 16. a 18. hodinou u Haly starosty Hanzala (soutěže,
skákací hrad pro děti, občerstvení). Pořádají Mladí
sociální demokraté P-14.

Klánovický zpravodaj
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Poděkování

Smutná zpráva
Vážení čtenáři, dostal jsem smutný úkol uvést
následující zprávu:
Jiří Strnad s dcerami Lucií a Danou děkují
jménem celé rodiny všem přátelům a známým,
kteří nám vyjádřili soustrast a podporu v těžké
chvíli, kdy nás ve věku 43 let po dlouhé a těžké
nemoci opustila naše maminka a manželka Dana
Strnadová, rozená Hladíková.
Danu jsem znal osobně z party, která před lety
hrála v Klánovicích volejbal a v zimě i v létě jezdila na hory. Při zaujetí pro sport nezkazila žádnou legraci a byla skvělou kamarádkou. Vím, že
si také získala vděk mnoha z vás jako zručná rehabilitační sestra v místním zdravotnickém zařízení. Když jí nemoc znemožnila vykonávat toto
náročné povolání, prodávala v nově otevřeném
výtvarném ateliéru. Přes zprávy o jejím pokračujícím boji se zhoubnou chorobou jsem věřil, že se
jí podaří nad nemocí zvítězit. Bohužel, nestalo se tak.

Tomáš Ruda

Bez vás by to nešlo!
Klánovický Běh NADĚJE (dříve Běh Terryho Foxe),
o němž jsme informovali v minulém čísle KZ, by se ne-

placená inzerce

I malý inzerát
může změnit
Váš život.
Přečte si ho
několik tisíc lidí!
Dobrá adresa:
Klánovický
zpravodaj
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mohl uskutečnit bez finanční podpory sponzorů. Jejich
seznam na přání pořadatelů rádi zveřejňujeme: sestry
Bartuškovy, Ladislav Hrabal, Marek Hrdlic – zelenina,
Alena Janoušková, Jupa – restaurace Olymp, Jan
Kinšt, Krucký – potraviny, Petr Kubíček, Boris Kučera
– Camping Praha, Kukla, Milko Poděbrady, Novotný –
UB potraviny Bazar, Sova – Explast, s.r.o., Zott,
Střední škola hotelnictví a gastronomie, dále rodiny:
Beranova, Broncova, Brychtova, Dejlova, Gainerova,
Hruškova, Liznerova, Niederlova, Sieglova, Sochorova, Šímova, Touškova, Týčova, Vítkova.
KZ

Děkovačka ODS
Doc. Ing. arch. Jiří Turek, CSc. ukončil svoji činnost v Komisi výstavby a rozvoje, neboť jeho snahy
jako předsedy této komise nenaplnily jeho představy o součinnosti odborné komise s vedením
úřadu. ODS děkuje svému zastupiteli za jeho dosavadní práci v této komisi, kde se vedle řady dalších
odborníků z řad klánovické veřejnosti zasazoval
o vznik koncepce Klánovic s důrazem na jejich historický vznik, vývoj a udržení tradice Klánovic jako
místa odpočinku a bydlení v zeleni. Doc. Jiří Turek
se v rámci svého působení v Komisi výstavby a rozvoje snažil dodržovat zásady konstruktivní opozice
a svou odborností se zasazoval o dodržení stávajících regulativů výstavby v Klánovicích. Za jeho přínosnou práci pro Klánovice se mu dostalo
poděkování od pana starosty Hrabala. Nezbývá
nám, než se k poděkování připojit.

Petr Soukup, předseda MS ODS Klánovice

Klánovický zpravodaj
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Stavební společnost Vekra stavební s.r.o. (www.vekrastavebni.cz)
se sídlem v obci Bořanovice, Hovorčovická 137 hledá pro své stavby
v Praze a okolí spolehlivé zaměstnance na následující pozice:
zedník (montážník zateplovacích systémů), event. celé party
Požadavky:
Výuční list v oboru zedník
praxe v oboru, zkušenost se zateplením budov vítána
pečlivost, spolehlivost, trestní bezúhonnost
Náplň práce:
Zateplení budov, další běžné zednické práce, práce ve výškách (lešení)
Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti, odpovídající platové ohodnocení – úkolová mzda,
možnost zajištění dopravy na stavbu firemním vozem.
Své nabídky spolu s profesním životopisem zasílejte prosím
na email: info@vekrastavebni.cz nebo volejte 284 829 624.
Místo pracoviště: Praha a okolí
Pracovní vztah:
Práce na plný úvazek (HPP), event. ŽL
KONTAKT:

DENTÁLNÍ HYGIENA
odborné čištění zubů
Jozefína Martinková, DiS.
Vybíralova 964, Praha 9 (Černý Most)
V areálu budovy ZŠ
tel.: 723 211 783
KURZY ANGLIČTINY
A PRÁCE NA PC V BĚCHOVICÍCH
Nabízíme kurzy angličtiny a základů práce na počítači pro všechny.
Možnost volby z dopoledních a odpoledních kurzů.
Výuka probíhá v malých skupinách. Příznivé ceny.
Zahájení kurzů: 15. září 2008.
Více informací na www.neposeda.org/vpp
Kontakty: mobil: 733 685 911,
e-mail: neposeda.janek@email.cz

Inzerujte u nás,
uvidí vás celé Klánovice!
Příjem inzerátů: Alena Slezáková
e-mail: slezakova@praha-klanovice.cz
tel.: 281 960 216, 605 272 431

Vekra stavební s.r.o., Hovorčovická 137
Bořanovice, 250 65 Líbeznice
Tel: 284 829 624 Fax: 284 825 726
Email: info@vekrastavebni.cz
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http://www.klanovickeforum.cz

Program Kulturního centra Beseda - září 2008
Středa 3. 9. 2008 (do konce měsíce)

VÝSTAVA – OBRAZY MALÍŘKY ZDEŇKY HOŠKOVÉ

Čtvrtek 4. 9. 2008, 19.30

KINO – TAJEMSTVÍ PRSTENU

USA, 2008, 117 minut, od 12 let , režie: Richard Attenborough,Hrají: Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Neve Campbell, Mischa Barton. Tajemství prstenu nás
zavádí do doby Druhé světové války, kdy se tři mladí Američané rozhodnou dobrovolně narukovat. Spojuje je blízké přátelství a dívka Ethel, do které jsou všichni tři
zamilovaní a střídavě se ucházejí o její přízeň.

Úterý 9.9.2008, 19.30
Středa 10.9.2008, 19.30

KINO – BATHORY

ČR,2008, 140 minut, historický thriller od 12 let, režie: Juraj Jakubisko. Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel Roden, Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek Polívka, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Franco Nero.Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší filmový projekt střední Evropy přivádí k
životu krvavou legendu o Čachtické paní.

Středa 17. 9. 2008, 10.00

DĚTSKÉ DIVADLO – DVĚ POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY

Dvě moderní bajky, které s humorem a bez vztyčeného prstu předvádějí dětem některé jejich „neřesti“. Pohádky jsou plné písniček a především fantazie.
Hraje studio APROPO. Vstupné 40 Kč/os.

Čtvrtek 18. 9. 2008, 19.30

KINO - SLÍDIL

USA, 2007, thriller, 86 minut,od 12 let, Režie: Kenneth Branagh. Hrají: Michael Caine, Jude Law, Harold Pinter.Michael Caine v roli milionářského autora detektivních
románů, který si měří schopnosti s nezaměstnaným hercem ve smrtelně vážné a vážně zamotané hře s hrozivými důsledky. Skvělý thriller o hře na kočku a myš.
Slídil je stylový, hypnotický a chytrý.Nominace na Zlatého lva na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách,cena The Queer Lion, která je udělována filmům
reprezentujícím aspekty homosexualního života.

Neděle 21. 9. 2008, 17.00

KONCERT - LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ 4.

Protagonisty poprázdninového Čaje budou převážně muži. Dnes už poměrně známé Písničkářské duo "Nestíháme" (www.nestihame.cz) - tedy Petra Ovsenáka a Honzu
Řepku doplní s kytarou zpívající Peťo Piatko (www.pp.sargas.sk), který přijede až ze slovenského Martina. "Něžnější" část interpretů pak bude zastoupena nejmladší
vítězkou Porty v historii Žofkou Kabelkovou (http://zofie-kabelkova.wz.cz/hlavni02.html). Více info na www.lukylukac.eu. Partnerem tohoto programu je Slovenskočeský klub s podporou MK ČR. Vstupné 50,-Kč (děti polovic).

Středa 24. 9. 9,00 - 12,00

KURZ - VYROBTE SI SVŮJ ORIGINÁLNÍ ŠPERK

Kurz korálkování a výroby šperků z korálků. Cena (včetně materiálu) 250,-Kč Kursy dalších technik pravidelně každých čtrnáct dní. Lektorka Andrea Janotová,
členka Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Praha. Počet míst omezen. Přihlášky: 720 569 245, email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 25. 9. 2008, 19.30

KINO – KULIČKY

ČR 2008, komedie,75 minut,od 12 let, Režie: Olga Dabrowská,hrají: Josef Vystrčil, Libuše Balounová, Marika Procházková, Jiří Vyorálek, Petr Jeništa, Tereza Nvotová.
Povídky o ženách různého věku a životního stylu dohromady složí příběh celého lidského života. Jednotlivé příběhy se odehrávají na technopárty i na katolické faře
a završují se ve spokojené domácí rutině.

Neděle 28. 9. 2008, 16.00

KINO - SISSI A YETTI

Německo, 2007, 85 minut, animovaný dobrodružný, dabing. Režie: Michael Herbig. Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě. Dokud se nezačnou
objevovat temná mračna na jinak blankytně modré obloze… Císařovna Sissi je unesena.

Rezervace a ceny vstupenek
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého, 60 Kč pro důchodce
a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
• Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.
Změna programu vyhrazena.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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PO PRÁZDNINÁCH OPĚT OTEVÍRÁ
VŠECHNY SVÉ PROGRAMY:
Otevřený klub Mikrobus pro děti 6 - 12 let, Po + Čt 13-16 h
NZDM Autobus – pro mládež 12 - 26 let, Po + Út + St 16 - 19:30 h
Rodičovské centrum Koloběžka pro rodiče na rod. dovolené s dětmi, Út 10 - 12h
Poradenský servis PORSE sociálně právní, po dohodě na tel.: 739 491 633
Kurzy anglického jazyka v dopoledních i odpoledních hodinách,
info na www.neposeda.org/vpp, 733 685 911
Doučování dětí ZŠ v předmětech MAT, Čj, Aj, tel: 733 685 911
Dohled nad dětmi dle dohody na tel: 605 292 656
Pro rodiče na rodičovské dovolené s dětmi v rámci RC Koloběžka dále nabízíme
(info na tel: 733 182 520):
Hudební škola Yamaha Čt 9 - 13 h (podle věku dítěte)
Výtvarný kroužek – Pá 10 - 12 h
Angličtina pro nejmenší Po nebo St v dopoledních hodinách
Více informací na www.neposeda.org

!!! POZOR!!!
Dne 8. 8. 2008 jsme
v Praze 9 - Klánovicích ve Votavově ulici
za obchodním domem Včela,
pro Vás otevřeli

NOVOU PRODEJNU
OVOCE - ZELENINY “U kaluže”.
Navštivte tak trochu jiný obchod s 18 letou tradicí

Čerstvé ovoce - zelenina
Upřednostňujeme
domácí dodavatele
Bio potraviny

OTEVÍRACÍ DOBA
Po- ----- / 14-19
Út- 8-12 / 14-18
St- 8-12 / 14-18
Čt- 8-12 / 14-18

Bezlepkové potraviny

Pá- 8-12 / 14-18

Kozí produkty

So- 8-12 / -----

Květiny

Ne- ZAVŘENO

1,50 Kč/m2
při sekání běžného trávníku nad 300 m2

ZAKLÁDÁNÍ

A ÚDRŽBA

ZELENĚ
• návrhy a realizace zahrad • komplexní péče o trávník a zahradu • pokládka travního drnu • závlahové
systémy včetně návrhu • zahradní jezírka • drobné zahradní prvky •
ochrana a výživa rostlin

tel.: 776 214 396

a spoustu dalších dobrot

Tel.: 777 877 261

spr@volny.cz

Klánovický zpravodaj
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PRODÁM
Udržovaný, část. zařízený RD v Klánovicích, 5+1.
Vnitřní vyhřívaný bazén, masážní vana, 2x WC,
kanalizace, plyn, vodovod i vlastní studna,
dvojgaráž + 2 krytá stání, 2 terasy, balkon,
venkovní krb, zahrada 1500 m2.
Informace: mobil 604 833 248.

AGELENA
dřevěné a laminátové podlahy

Načešická 1492
Praha 9 - Újezd nad Lesy
e-mai: zidkova@tiscali.cz

❐ pokládka parket
❐ broušení a lakování parket
❐ pokládka plovoucích podlah
❐ čištění koberců a čalounění

tel./fax: 281 971 284
mobil: 603 523 210

Klánovické fórum n.f.,
správce KC Beseda v Klánovicích
hledá provozovatele kavárny
pro doplnění kulturně-společenských aktivit centra.
Interiér kavárny je nově vybaven, k dispozici 2 internetová pracoviště, WiFi,
příjemné posezení v parku KC.
Bližší informace na 603889168.
Vice o KCB na www.klanovickeforum.cz.
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www.kla-art.eu
Slavětínská 32, Klánovice

nabízí:
OBRAZY, GRAFIKU,
KRESBY A SOCHY
NAŠICH I SVĚTOVÝCH
UMĚLCŮ, PORADENSTVÍ,
VÝTVARNÁ DÍLA PŘÍMO
DO VAŠICH INTERIÉRŮ,
ZAHRADNÍ PLASTIKY
info@kla-art.eu,
608 760 617
Otevřeno:
úterý 14-18 a čtvrtek 10-14
návštěvu lze dohodnout telefonicky
i na jiný termín včetně so + ne

“ PARTNER PRO VAŠI STAVBU “

STAVEBNINY KRUTSKÝ

ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 724 790 791, 602 384 790
www.krutsky.cz e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA !!!

 Cihlový zdící systém POROTHERM, HELUZ SUPERTHERM, přesné tvárnice YTONG, tvárnice H+H, cihly, překlady, PZD,
stropní systém MIAKO, stropní panely HELUZ
 Cement, vápno, multibat, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
 Střešní tašky KM BETA, KB BLOK, BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
 Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
 Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy BASF,PRINCE COLOR , PRIMALEX, RELIUS
 Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie HASOFT, DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna....
 Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
 Betonové plotovky KB BLOK, BEST, COLOR BETON, ztracené bednění, ploty, pletivo
 Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let, COLOR BETON
 SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
 Stavební řezivo, prkna, trámy, fošny, latě, kompletní krovy
 Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy kov, dřevo, podlahy
 Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd…..







Tónování omítek a barev BASF, PRINCE COLOR,PRIMALEX, RELIUS na počkání
Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR, LIAZ s HR – dosah ruky 6-11m
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky
Montáž střešních oken Velux pro RD zdarma (9% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÉ AKCE A SLEVY – INFORMACE NA
WWW.KRUTSKY.CZ, NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!

III
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