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Po letech se Klánovice dočkaly alespoň několika dní, kdy souvisle sněžilo. Foto: Radomír Kůla
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč
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Pozdrav místostarosty

Zprávy z rady městské části
Rada městské části Praha - Klánovice:

Mini adventure se bude konat 12. 5.

• jmenovala členy školské rady

2019, maraton pak 20. 10. 2019,

za zřizovatele Petra Soukupa a Petra
Kubíčka, aby v roce 2019 byla
zajištěna funkčnost školské rady,
• jmenovala členy poradních orgánů
rady městské části. Konkrétně se
Vážení spoluobčané,
dostalo se mně té cti, že se mohu
i jako místostarosta s vámi na tomto místě podělit o mé první poznatky
po tříměsíční spolupráci nově zvolených zastupitelů na vedení Klánovic.
Musím konstatovat, že vztahy mezi členy „koalice–opozice“ nejsou v současné
době ideální. Jedním z velmi významných názorových rozdílů je vnímání
finanční situace MČ Praha-Klánovice
v okamžiku předávání vedení obce
novým zastupitelům. Stav provozního účtu úřadu byl, dle sdělení paní
Ing. Hermanové (má na starosti finance), k 31. říjnu 2018 -477 000 korun. Rychlé vyřešení této situace novým vedením
úřadu MČ znamenalo zklidnění situace a postupný návrat ke standardnímu finančnímu prostředí. Dalším
důležitým tématem je stav oprav našich
komunikací, kdy nyní jednáme o opravě
ulice K Rukavičkárně, stávající projekt
generální rekonstrukce této ulice předpokládá i pokácení části aleje vzrostlých
stromů. Pro nové vedení obce je toto
řešení nepřijatelné a jednáme s projektantem na jiném způsobu rekonstrukce
tak, aby stávající alej nebyla opravou
poškozena.
Rovněž
navazujeme
kontakty s příslušnými odbory Magistrátu hlavního města Prahy, abychom
vytvořili reálné podmínky pro řešení
dlouhodobých problémů Klánovic.
Patří sem uspokojivá, koncepční realizace parkování, a to nejen okolo železniční zastávky, nová výstavba IZS
(budova Integrovaného záchranného systému), rozvíjení prostor pro
volnočasové vyžití jak dětí, tak dospělých, vytvoření podmínek pro vybudování domu seniorů, snaha o udržení vilového charakteru výstavby
v Klánovicích, a tím tedy zabránění
vzniku bytových domů. V neposlední
řadě jsou to i jednání okolo projektu tzv. Klánovické spojky, což znamená vybudování komunikace k D 11,
které chceme zabránit. Vážení, je před
námi značné množství zásadních
problémů, které vyžadují spolupráci a dobrou vzájemnou komunikaci
mezi zastupiteli. Věřím, že se mosféra postupně at zklidní a současný stav
se změní v jednání, na kterých bude
převažovat snaha o prosazování svých
volebních programů logickou argumentací, a ne emoční rétorikou.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem
po celý rok 2019 pevné zdraví, radostné
okamžiky nejen v práci, ale i v osobním
životě.
Na závěr mé osobní přání – držte
všem zastupitelům palce, ať se nám
práce daří!
S pozdravem a úctou
MUDr. Jiří Bek

jednalo o komise: výstavby, dopravy,
životního prostředí, kulturní a sociální,
• schválila smlouvu o spolupořádání

• schválila smlouvu o spolupráci jako
spolupořadatel na akci „Pohádkový
masopust 2019“ pro podporu kulturního
dění v městské části. Tato kulturní akce
se bude konat 3. 3. 2019,
• schválila záměr rekonstrukce
nebytového prostoru (kadeřnictví)

sportovních akcí „Klánovický

na adrese Slavětínská 128, Praha-

mini adventure“ a „Klánovický

Klánovice, který slouží k pronájmu

půlmaraton“ pro podporu

subjektům pro poskytování drobných

sportovních aktivit v Klánovicích.

služeb občanům.

Rekonstrukce komunikací
K informacím, že při pokračování
stavby v ulici K Rukavičkárně mezi
ulicemi Sendražická – Podlibská
dojde k vykácení lipového stromořadí
uvádíme, že tento fakt se zástupci
MČ dozvěděli na kontrolním dnu
v listopadu a od tohoto okamžiku
činní kroky k tomu, aby způsob
rekonstrukce byl upraven tak, aby
ke kácení stromořadí nedošlo.
Bohužel
výkop
pro
dešťovou
kanalizaci ve výše uvedeném úseku
komunikace K Rukavičkárně je nutný

pro pokračování s pokládkou v dalších
ulicích, ale v průběhu prací by měly
být průjezdné ostatní komunikace
a po pokládce kanalizace by měly být
provedeny opravy –

rekonstrukce

i uvedené části ulice K Rukavičkárně.
Dokončení úseku ulice Lovčické
mezi ul. Slavětínskou a Voňkovou
zatím

brzdí

uzavření

smlouvy

na přeložku optického kabelu mezi
Magistrátem a Cetinem.

Den Klánovic
Loni v září, pár týdnů před volbami,
jsme slavili společně 140. výročí
Klánovic a 100 let Československa.
Trochu mě mrzelo, že oslavy
neprobíhaly v časové blízkosti ani
jedné z těchto událostí, byť byly hezké
a navštívilo je mnoho z nás.
I proto jsem se rozhodl zkusit
založit novou tradici, Den Klánovic,
který připadá na datum 22. března,
tedy na začátek jara. V ten den roku
1878 České místodržitelství udělilo
Václavu Klánovi povolení k založení
naší obce.
Oslavu, která by měla proběhnout
o víkendu následujícím po tomto datu,
chceme pojmout jako den setkání nás
občanů Klánovic. Představit zajímavé
umělce, spolky a lidi, kteří žijí a tvoří
tady v Klánovicích. A podpořit naše

sousedské

vztahy,

jimiž

se

tolik

lišíme od jiných částí Prahy. Je ještě
tak měsíc na definitivní vytvoření
programu, a proto i vás prosím o tipy,
případně nabídky účasti na programu.
Předesílám, že rozpočet není zdaleka
tak velký, jako tomu bylo v případě
loňských oslav.
Odeslal jsem také žádost do Národního
archivu, kde by měla být uložena
zakládací listina Klánovic. Pokud se ji
podaří najít, pak její faksimili uvidíte
právě na oslavách.
Luboš Palata, radní
Své návrhy pište prosím na:
palata.rada@seznam.cz
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Závada na rekonstruované silnici
V průběhu ledna 2019 se v části
rekonstruované ulice Sendražické
objevila závada – propad obrubníků,
dlažby i asfaltu nově rekonstruované
komunikace.
Na tento fakt byl zástupce dodavatele

ihned upozorněn a je požadována
náprava.
Podotýkám,
že
oblast
stavby komunikací 0003 část III. je
stále stavbou a není městskou částí
Klánovice převzata.
Pavel Jaroš, radní

Foto: Pavel Jaroš

Otázky a odpovědi
V ulici Slatinská na parcele 1437/5
je několik let hromada stavebního
materiálu po zbourané chatě. Stavební
odbor v Újezdě nad lesy požadoval
na podnět ÚMČ Klánovice odstranění
suti především proto, že v hromadě se
může nacházet též nebezpečný stavební
odpad – eternit. Majitel parcely měl ale,
termín odstranění do konce září, který
nedodržel. V jakém stavu je řešení
tohoto závažného nedostatku?
Majitel
požádal
stavební
úřad
o prodloužení termínu o rok, ten mu
na základě vyjádření ze dne 22. 10.
2018 pod č. UMCP21/17114/2018/SU/
Kup prodloužil termín o jeden rok
z finančních důvodů. Konečný termín
odstranění je tedy do konce září 2019.
Šárka Nováková
V ulici Zádražanská na parcele 1584/18
je směrem do ulice nebezpečně
nakloněná borovice, na kterou občané
v okolí dlouhodobě upozorňují. Jednal

ÚMČ Klánovice s majitelem parcely
o možnosti jeho odstranění, aby se
zabránilo možnému vyvrácení stromu?
Majitelé pozemku parc. č. 1548/18 v ul.
Zádražanská byli obesláni v říjnu
loňského roku jak elektronicky, tak
i poštou. Majitelé neohlásili kácení
dřeviny a ani jinak nereagovali.
Alena Janoušková
Proč městská část přestala využívat
informování
občanů
pomocí
SMS zpráv? Bude tuto službu MČ
poskytovat i nadále?
S ukončením této služby se nepočítá.
Službu spravuje tajemník úřadu.
V rámci rekonstrukce webových
stránek se připravuje i mobilní aplikace
pro občany Klánovic.
Zorka Starčevičová
Otázky pokládal i za vás
Michael Bouška. Své návrhy posílejte
na e-mail kzsefredaktor@seznam.cz.

Slovo šéfredaktora
Jak vzniká zpravodaj?
Milí čtenáři, dovolím si tentokrát
tento prostor využít k pohledu do zákulisí zpravodaje a stručně vám popíši způsob, jakým zpravodaj vzniká.
Každý měsíc začíná stejně – redakce se sejde v Besedě, aby se dohodla,
čemu se bude aktuální číslo věnovat.
Začíná to vlastně takovým brainstormningem. Dáváme dohromady,
co se děje a o čem se mezi občany
Klánovic mluví. Z témat pak vybereme jedno nejdůležitější. To se stane
takzvaným tématem čísla, které se
snažíme pokrýt vždy z několika úhlů
pohledu. Tedy, když se jedná o politické téma, je vhodné poskytnout
prostor jak koalici, tak i opozici. Jindy
zase můžeme nabídnout různé pohledy na jedno téma. Články si pak
rozdělíme a jde se psát.
Pár dní před uzávěrkou začíná
pro šéfredaktora to pravé dobrodružství. Mailová schránka se začíná
plnit příspěvky, které pisatelé chtějí ve zpravodaji otisknout. Proč je to
dobrodružství? Nikdy totiž dopředu
nevíte, kolik toho do schránky přijde.
Rozsah zpravodaje je ale víceméně
přesně daný, respektive šéfredaktor
má možnost přidat či odebrat pouze
čtyři strany, tedy jeden list. Někdy
je tedy celkem alchymie, aby články
vyšly přesně na požadovaný rozsah.
A tady následuje, některými často
kritizované, krácení příspěvků. Šéfredaktor má ale jednoduše na výběr –
buď nějaké články zkrátí, nebo si mezi
nimi musí vybrat. Jiná možnost prostě
není. Papír má, na rozdíl od elektronických médií, tu nevýhodu, že
se velikost obsahu musí přizpůsobovat počtu stran. A aby to nebylo tak
jednoduché, zpravodaj obsahuje ještě
inzerci, která mění svůj rozsah.
Po uzávěrce šéfredaktor příspěvky
zařadí do příslušných rubrik a zašle
přes korektorku do tiskárny. Tiskárna následně posílá grafické náhledy,
které ještě pak doděláváme. Někdy
se dokonce stane, že musíme některé
části posunout jinam.
A to je vše. Zbývá už jen potvrdit finální podobu zpravodaje a zahájit tisk.
Michael Bouška
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Téma čísla: Projekt hřiště a volnočasového areálu na „Kavrisu“

Celková situace projektu hřiště na „Kavrisu“ včetně druhé etapy
Výkres: Jan Dudr PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ

V posledních letech je pociťován
v naší městské části nedostatek
veřejně přístupných
sportovních
ploch a míst, které by se daly
využít pro volnočasové aktivity
obyvatel Klánovic v celém věkovém
spektru, zejména pak u mládeže
a mladých dospělých. Na základě
této potřeby rada městské části
začala vytipovávat vhodnou lokalitu
a pracovat na žádosti o dotaci,
protože
vybudování
kvalitního
multifunkčního sportoviště není
reálné pouze z prostředků MČ.
Jako plocha, kde by mělo být toto
multifunkční sportoviště umístěno,
byl vytipován pozemek ve správě
naší městské části o výměře 4343 m 2
u křižovatky ulic Šlechtitelská x
Vodojemská, který dlouhodobě ležel
ladem, byl jen příležitostně využíván
jako deponie naší městské části
a spíše to bylo místo bez ladu a skladu.
Na začátku roku 2018 byla
na Magistrát hl. města Prahy podána
žádost o šestimilionovou dotaci
na
vybudování
multifunkčního
hřiště. Zastupitelstvo hl. města Prahy

rozhodlo o přidělení dotace ve výši
4 miliony korun. Posléze byla tato
částka navýšena ještě o 1 milion korun
na celkových 5 milionů korun. Dotaci
je třeba vyčerpat, resp. proinvestovat
do konce roku 2019.
Samotná koncepce multifunkčního
sportoviště
byla
konzultována
s místními kvalifikovanými osobami
(ředitel ZŠ, sportovci, pořadatelé
místních sportovních akcí) a nebyla
vynechána ani samotná místní
mládež, která sama projevila zvýšený
zájem o možnost se „vyblbnout“
na hřišti, oproti pouhému srocování
se, postávání a pokuřování. Z těchto
debat
vyšlo
konkrétní
určení
hracích
ploch,
herních
prvků,
zázemí atd. Na tomto základě byla
u tří kvalifikovaných společností
v průběhu léta 2018 poptána studie
areálu. Tyto studie vedly k dalšímu
upřesnění požadavků na multifunkční
hřiště a poté bylo objednáno
u vítězné společnosti vypracování
konkrétního podrobného projektu
včetně položkového rozpočtu, aby se
dal soutěžit konkrétní zhotovitel díla.

Přílohou tohoto článku je i plánek
s podrobným popisem a rozmístěním
budoucích
sportovišť.
Součástí
projektu je i zakomponování místa
pro sběr tříděného odpadu, které
ze strany ulice Šlechtitelská přímo
sousedí s výše uvedeným hřištěm
a není zrovna ozdobou této části
Klánovic. Tento počin jistě přispěje
k dalšímu zkulturnění tohoto místa.
V současné době je již pozemek vyčištěn
a připraven pro realizaci projektu.
Zatím nebyla naší městskou částí
podána žádost o stavební povolení
na příslušný stavební odbor v Újezdě
nad Lesy a ani neprobíhá poptávka
zhotovitelů jednotlivých sportovišť.
Dle sdělení klánovického úřadu
probíhají jednání s dotčenými
orgány. Čeká se na vyjádření z IPR
(Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy), kde se řeší koeficient zeleně.
Stávající koeficient zeleně je o 0,02
nižší, než je v místě umístění stavby
požadován. Dále se řeší odvolání
spolku „Újezdský strom“, podané
proti rozhodnutí Úřadu naší městské
části o povolení kácení a náhradní
výsadbě na výše uvedeném pozemku.
Ochrana přírody (zde stromy)
a podpora rozvoje mládeže jsou
dva jasně pozitivní cíle, které má
obec ve prospěch svých občanů
sledovat. Neabsolutizujme ani jedno
(tj. nevykácíme les, abychom tam
udělali sportovní hřiště), ani druhé
(tj. musíme najít takový způsob
kompenzace případné újmy na životní
prostředí, abychom nemuseli dobrý
cíl – hřiště na „Kavrisu“ životnímu
prostředí obětovat.) Je potřeba najít
způsob, jak naplnit oba dobré cíle,
tedy prostor pro sportovní rozvoj
mládeže a rozumné ekologické
požadavky. Zde je potřeba objektivně
zmínit, že pro první etapu realizace
stavby hřiště se není potřeba
zbavovat žádných stromů. Případné
kácení by přišlo na řadu až v druhé
etapě realizace hřiště. Tu však
současná dotace nepokrývá, a je tedy
dost času najít vhodnou kompenzaci
za újmu na životním prostředí.
Věřím, že se tento již rozpracovaný
projekt nakonec podaří dotáhnout
do konce, ke spokojenosti všech.
Slavomír Jaroš
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Rozhovor s Petrem Soukupem

Řešíme rozpor projektu sportoviště s územním
plánem, říká radní pro sport Soukup
Pozemek, na kterém by mohlo
vyrůst multifunkční hřiště, se stal
tématem vášnivých debat. Na jeho
místě by totiž mohl stát také dům
pro sociální služby klánovickým
seniorům. Na aktuální vývoj projektu
se KZ ptal radního
pro sport Petra Soukupa.
V jakém stavu se aktuálně
projekt nachází?
Projekt multifunkčního hřiště
je situován mimo nejužší centrum
Klánovic. Jeho umístění se navrhuje
na volný pozemek městské části v ulici
Šlechtitelské, který byl dlouhodobě
určen pro výstavbu domu sociálních
služeb pro klánovické seniory.
Předešlé vedení nikdy nerozhodlo
a ani veřejně nedeklarovalo, že
s výstavbou domu pro seniory se
již dále nepočítá. Místo této jasné
deklarace nám předalo nákres nového
sportovního areálu, ze kterého
vyplývá, že na předmětném pozemku
bude vybudováno 17 parkovacích
míst, jedno multifunkční hřiště,
v dalších etapách pak dětská
hřiště, parkur, lezecké stěny a další
sportoviště. Z předaných informací
nelze jednoznačně dovodit, zda
rozhodnutím minulého vedení
o umístění hřiště byly odepsány
investice do průzkumů a přípravy
výstavby domu seniorů (ve výši
statisíců korun) anebo zda se jedná
o dočasné řešení, které má ambici stát
se řešením trvalým.
Městská část Praha-Klánovice
obdržela na tuto stavbu již dotaci
od Magistrátu hl. m. Prahy. Výstavbu
sportovišť podporujeme. V tomto
konkrétním projektu, ale nyní městská
část aktuálně řeší rozpor tohoto záměru
s územním plánem. Úřad rovněž
od nového vedení obdržel úkol, aby
před dalšími kroky realizace bylo zcela
zřejmé, jak bude tento projekt fungovat
a kolik bude stát provoz tohoto zařízení.
Vy tyto informace nemáte?
Možná tato informace mnohé z vás
udiví, ale předešlé vedení tuto informaci
nepředalo, a tak vlastně nikdo neví,
kolik bude provoz tohoto zařízení
Klánovice stát. Staré vedení místo, aby
předalo potřebné informace, vytváří

pohádku o tom, že projekt je zcela
připraven, a to včetně jeho financování.
Bohužel opak je pravdou, projekt není
připraven a jeho realizace si vyžádá
ještě mnoho práce a nekonečně dlouhé
administrativně-stavebně zdlouhavé
úřední postupy. Nové vedení chce před
realizací rovněž znát, zda někde fungují
obdobné areály zcela bez dozoru.
Pokud je nám známo, obdobné areály
fungují vždy u současných sportovišť
(Šestajovice, Újezd nad Lesy), kdy správci
či provozovatelé na tyto plochy dohlížejí
a zabezpečují jejich provoz a pořádek.
Jaké má vaše koalice s projektem plány?
Bohužel naše zkušenost s předáním
této agendy je hodně negativní. Výstavba
nového hřiště se nachází v emoční
zóně, kdy jakákoli otázka spojená
s funkčností a následným provozem
vzbuzuje u našich předchůdců místo
věcných odpovědí iracionální a emoční
a obviňování, že projekt nechceme
realizovat. Domníváme se, že před
jakýmkoli rozhodováním bychom
měli znát odpovědi, zda je projekt
dlouhodobě finančně udržitelný. Takže
na veřejné projednání tohoto projektu
si budeme muset ještě chvilku počkat.
V tuto chvíli řešíme otázky, které již
měly být zodpovězeny na začátku.
Čas máme, není kam spěchat, neboť
předložený projekt, jak už jsem uvedl,
není v souladu s územním plánem.
Změnily se nepatrně předpisy a bude
nutné udělat v projektu drobné změny,
tak tento projekt měl šanci projít
úspěšně stavební řízením. Předaný
projekt by byl zřejmě v jeho současné
podobě zamítnut.
Odhlédněme teď od koaličního
jednání, jaký máte na projekt názor
vy osobně jakožto radní?
Sportu a sportovišť není nikdy dost.
Osobně dávám přednost přírodním
sportovištím a moje priorita je
v dostavbě a rekonstrukci fotbalového
stadionu, zde by mi investice do tohoto
areálu dávaly větší smysl a lepší využití.
Již minulé vedení se snažilo získanou
dotaci přesměrovat na výstavbu
zázemí fotbalového stadionu. I my
se chceme pokusit o totéž. Obávám
se, že nebudeme úspěšnější než naši
předchůdci. Máme velkou radost, že

se sportu a sportování v Klánovicích
daří. Sportovní hala a tělocvičny,
které MČ obhospodařuje, jsou téměř
zcela využity, a to i díky správcům.
Bohužel nově navrhované zařízení –
multifunkční hřiště – by bylo velmi
problematické využít pro školu, školku.
Je od těchto zařízeních vzdálené.
Rovněž si v současnosti neumíme
představit pravidla a vynucování těchto
pravidel tak, aby toto nové zařízení
přinášelo víc radosti než starostí s jeho
každodenním provozem. Doufám, že
se nám podaří tento projekt dokončit
tak, aby byl dodržen záměr otevřeného
sportoviště, kde by mohl každý přijít
a zapojit se do hry. Je jen otázka, kdo
bude určovat, kdy se bude hrát fotbálek,
kdy pozemní hokej, nohejbal, volejbal,
košíková atd. Tyto provozní věci bohužel
řešeny nebyly a tento úkol čeká na nás.
Jak je řešeno financování projektu?
Minulé vedení obdrželo na tuto ne
zcela připravenou akci dotaci ve výši
pěti milionů korun, která umožní v první
etapě vybudovat veřejné parkoviště,
oplocení pozemku a multifunkční hřiště
s umělým povrchem.
Jaká je vlastně alternativa,
co se s tímto pozemkem dá dělat?
Klánovice, jako městská část, má
velice málo svých vlastních pozemků.
Tyto pozemky sice v současnosti nutně
nepotřebujeme k dalšímu rozvoji, ale
v delším časovém horizontu budou pro
další rozvoj Klánovic potřebné. Nyní
je kapacita škol a školek sanována,
dalším pozvolným zahušťováním
výstavby se otázka výstavby školních
zařízení opět stane aktuální, rovněž
výstavba domu sociálních služeb pro
klánovické seniory není dnes na pořadu
dne, ale z dlouhodobého hlediska je
absence stacionárních služeb pro
klánovické seniory neudržitelná. Občas
mi přijde líto, že ani v naší městské
části se nedokážeme zamyslet nad
dlouhodobým rozvojem a že i naše
městská část se chová tak, jako by zítřek
neměl nastat. Obávám se, že heslo „užít
dne“ je v Klánovicích velmi populární
a že přístup k veřejnému prostoru se
nese i v tomto duchu.
Otázky pokládal Michael Bouška
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Rozhovor s Janou Martinovou

Je potřeba co nejdříve soutěžit dodavatele. Pokud se areál nepostaví
do konce roku, Klánovice nedostanou dotaci, říká bývalá místostarostka
Klánovický zpravodaj se ptal na projekt
i bývalé místostarostky Jany Martinové.
Ta kritiku současné koalice odmítá. Dům
seniorů by podle ní mohl být na Přímském náměstí.
Je projekt hřiště na „Kavrisu“ v rozporu s územním plánem?
Projekt je v souladu s územním
plánem. Bylo včas zažádáno pouze o změnu využití území na odboru
životního prostředí v Újezdě nad Lesy.
Dotčený pozemek byl veden jako druh:
zemědělský půdní fond. Orná půda
na něm nikdy nebyla, a tak není změna
problém. Vše bylo řádně předjednáno.
Na zmíněném pozemku by mohl vyrůst třeba i dům pro seniory. Proč jste
rozhodli o umístění sportoviště? Kde
by případně mohl být dům sociálních
služeb pro seniory?
Pozemek „Kavris“ byl dlouhodobě nevyužitý, zanedbaný, zarostlý. Přes mnohé
úspěšné projekty v oblasti sportu je
na území obce znatelný nedostatek venkovních univerzálních hřišť (basketball,
nohejbal, volejbal, florbal, zimní sporty),
sportovišť a rekreačních prvků (např.
parkurové prvky, horolezecká stěna,
dětské hřiště apod.) Získaná stoprocentní dotace nabídla možnost tento deficit
úspěšně sanovat zřízením rozvolněného

sportovního parku obsahujícího důležité sportovní objekty, na jejichž potřebě
se shodli v rámci společné schůzky
představitelé školy a sportovních klubů. K domu seniorů: Nedávno zpracovaná
odborná studie porovnala pozemek
plánovaný pro volnočasový areál a volné
pozemky na Přímském náměstí z mnoha
hledisek. Závěrem studie jednoznačně
doporučuje pro případnou stavbu
domu sociálních služeb využít pozemky
na Přímském náměstí. Historické, naprosto nevyhovující plány na megalomanský projekt domova důchodců jsou
dávno pasé. Je potřeba kvalitní komunitní
naplánování potřeb současných i budoucích seniorů. Na stavbu, která bude
obsahovat nejvíce poptávané služby,
následně připravit projekt, sehnat peníze
a postavit. Například na obecních pozemcích na Přímském náměstí. O všem
výše uvedeném jsme v bývalém zastupitelstvu dlouze debatovali. Studie porovnávající vhodnosti pozemků je všem
k dispozici.
Máte představu, kolik by stál provoz?
Řešilo se to? Případně předávali jste
tuto informaci novému vedení?
Odhad provozních nákladů byl zpracován v červnu loňského roku a rozeslán členům finančního výboru, který
vybudování hřiště doporučil. Vzhledem

k charakteru areálu nebudou náklady
na provoz nijak vybočovat z běžných
nákladů na dětská a sportovní hřiště na území Klánovic. Kalkulace byla
součástí předaného materiálu. Osobně
i mailem jsem nové vedení ubezpečila,
že v případě jakéhokoli dotazu jsem
k dispozici. Stejně tak jako další kolegové.
Jak je to v tomto případě s financováním a dotací od magistrátu?
Dotace magistrátu byla získána v hodnotě celkem pěti milionů korun.
Naše spoluúčast není nutná. Podmínkou
je postavit do konce tohoto roku.
Všechny kroky k úspěšné realizaci byly
ke konci volebního období nastaveny. Největším problémem je dnes vybrat
včas schopného dodavatele stavby.
Proto je potřeba co nejdříve soutěžit.
Pokud nové vedení obce bude
chtít připravený projekt realizovat a vynaloží na to dostatek energie – nic zásadního mu nestojí v cestě. Pokud chtít
nebude, stačí být k projektu laxní, nespolupracovat aktivně s projektantem,
úřady a sebemenší problém na cestě
ke stavbě mu bude vlastně vyhovovat.
Stále věřím, že radní přínos tohoto
projektu pro Klánovice vnímají, peníze
nebudeme muset vracet a vznikne
krásný volnočasový park.
(mbo)

Hasiči bilancovali
V roce 2018 měla jednotka celkem 40 událostí. Z toho požár 14x
(35 %), technická pomoc 8x (20 %), pohotovost 7x (17,5 %), cvičení 4x

(10 %), dopravní nehoda 1x (2,5 %) a ostatní činnost 6x (15 %).
Ze 14 případů výjezdu k požáru bylo 5 výjezdů na požár haly
(Mochov, Hostivař, Hloubětín, Horní Počernice).
Ze 7 pohotovostí proběhly 2 stáže na HS 10-Satalice. Zde
jsme sloužili spolu s profesionálními kolegy ze směny C.
Při technické pomoci šlo většinou o odstranění padlých stromů.
Mimo zásahovou činnost pomáhali hasiči místním rybářům
při provzdušňování rybníků, asistovali při kulturních
a společenských akcích – Běh naděje, Masopust apod.,
uspořádali Zábavné odpoledne s hasiči apod.
Velkou část roku věnovali hasiči výcviku, školení, ale hlavně
údržbě techniky a zbrojnice.
Pokud by měl někdo zájem přidat se mezi nás, stačí nás navštívit
jakoukoli sobotu od 9.00 hodin ve zbrojnici v ulici Medinská 999.
Radek Čihula
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Sté výročí

Jubilanti
Leden 2019
Josef Kadeřábek
Oldřich Renner
Milan Šimčík
Iľko Dezider
Karel Šrimpl
Věra Součková
Anna Třísková
Miroslav Šipovič
Eva Pichová
Josef Šedivý
Olga Rodová
Marie Pelikánová

V loňském roce slavila naše
republika sté výročí. Spolu s ní, o dva
měsíce později, takto významné
jubileum oslavila i klánovická

občanka paní Hanna Petroušková.
Přejeme jí a celé její báječné rodině
vše dobré a mnoho krásných
společných chvil.

Marta Ullmannová
Ivona Valentová
Jiřina Tvrdíková
Eva Šmakalová
Únor 2019
František Vlasák
Milena Prenghyová
Leo Hýža
Jindřich Kříž
Július Prenghy
Jaroslava Musilová
Zdeňka Otáhalová
Jaroslava Rudová
Karel Wagner
Jiří Dušek
Jiřina Hlízová
Všem oslavencům gratulujeme!

Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme, že místní poplatek
ze psů se platí do 31. března 2019.
Poplatek můžete zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně Úřadu MČ
Praha-Klánovice
b) na účet č. 2000707339/0800,
variabilní symbol 1341 a číslo popisné,
do zprávy pro příjemce uveďte příjmení

a jméno majitele psa a ulici.
Výše poplatků zůstává nezměněna, t. j.
za psa chovaného v bytovém domě
– 1500 Kč
za druhého psa chovaného v bytovém
domě – 2250 Kč (výše uvedené poplatky
je možné platit ve dvou splátkách – a to
do 31. 3. 2019 a do 31. 8. 2019) za psa

chovaného v rodinném domě – 300 Kč
za druhého psa chovaného v rodinném
domě – 600 Kč
za psa, jehož majitel pobírá starobní,
invalidní, sirotčí, vdovský nebo
vdovecký důchod, který je jeho jediným
příjmem – 200 Kč (platí též pro majitele
v bytovém domě).
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Hydepark
Milé spoluobčanky a milí
spoluobčané, dovolte mi Vám nejprve
popřát vše nejlepší do nového roku,
hodně štěstí, pracovních úspěchů,
a hlavně pevné zdraví.
Současná koalice, stejně jako
i koalice minulé, si uvědomuje, že
je třeba svou pozornost zaměřovat
stále více i na naše seniory. Ještě
starosta O. Hanzal vybral pozemek
– na tzv. Kavrisu, bylo i stavební
povolení, přivedly se sítě. Studie

zadaná minulou radou přesouvá toto
zařízení na Přímské náměstí vedle
kopce. Po zaplacení a seznámení
se s analýzou potřeb a právních
a finančních aspektů péče o seniory
a zdravotně postižené se v záměru
nepokračovalo. Na Kavrisu se
nakreslilo multifunkční hřiště
za deset milionů korun, na polovinu
se získala dotace. Stojí tak před námi
otázka, co dál?
Do současných představ

magistrátu, které se opírají
o nejmodernější koncepce, budování
klasických zařízení pro seniory
nezapadá. Ty směřují k vytváření
komunitního prostředí, k větší
podpoře institucí zaměřených
na domácí péči, využívání sousedské
výpomoci. Snad i pro naši městskou
část tato cesta své ovoce přinese.
Marie Jágrová

menšího než symbol svobody slova

jsem dostal víc než deset let

připomnělo můj dávný zážitek ze

a svobody vůbec, v Česku tehdy něco

předtím, než se svoboda slova,

skutečného Hyde Parku. Před více

nepředstavitelného. S dychtivým

než čtyřiceti lety, v době nejtužší

očekáváním jsem dorazil do prostoru

jeden z nenahraditelných pilířů

normalizace, jsem nějakým zázrakem

pro svobodné řečníky v severozápadní

dostal výjezdní doložku do Británie.

části parku. Našel jsem tam pána,

Jedním z mých vysněných cílů byl

který plamenně oslovoval své

londýnský Hyde Park. Místo, kde

posluchače. A teď to hlavní: těch

aspoň snažím sám míň mluvit a víc

se může kdokoli postavit a zcela

posluchačů bylo asi tak sedm.

naslouchat.

Pozvání do této rubriky mi

svobodně veřejně řečnit. Nic

Tuto pro mne důležitou lekci

zdravé společnosti, vrátila i nám.
Všechny její výhody se ztratí, když
nikdo neposlouchá. Od té doby se

Karel Loucký

podporuje činnost naší mateřské školy.

budu mít příležitost využít svých

jsem v místním zastupitelstvu

Dále se také podílím na organizaci

dosavadních pracovních zkušeností

nováčkem, dovolte mi, prosím, krátce se

volejbalové přípravky pro děti.

z oblasti vedení projektů k rozvoji

Vážení a milí spoluobčané, jelikož

představit. Doposud jsem se v místním

Díky Vaší důvěře, které si velice vážím

komunitním dění angažovala jako

a děkuji Vám za ni, jsem nově i členkou

členka Výboru spolku přátel klánovické

zastupitelstva, kontrolního výboru

školky, který organizuje akce pro

a komise pro životní prostředí. Věřím

školkové děti a jejich rodiče a zároveň

v to, že i z pozice opozičního zastupitele

Nejen „ve státě dánském“ je cosi

Klánovic, tak, aby se nám zde nejen
dobře bydlelo, ale hlavně dobře žilo.
Těším se na setkávání s Vámi nejen
na veřejných jednáních zastupitelstva.
Alena Kolovrátková

jedné z tehdejších koaličních stran,

vedoucí ekonomického odboru Úřadu

prohnilého. V naší obci nebylo

jenž zcela ovládl bitevní pole. Dozvuky

městské části, údajně už nebyl čas

ani zdaleka vše tak, jak se snažila

těchto způsobů se bohužel projevily

se jí zeptat. To jsou věci. Klánovický

minulá klánovická „vláda“ předstírat,

ještě v prosincovém čísle KZ 2018

zpravodaj financovaný z veřejných

na klánovické scéně zuřily různé

v podobě pochybného příspěvku

zdrojů byl prakticky „zprivatizován“,

žabomyší války. Vítěz voleb v minulém

„Studie o parkování u nádraží“

místní mocipány hladil po srsti.

volebním období záměrně instaloval

a protichůdných informací o stavu

Tak to dál nejde, KZ se musí stát

do funkce slabého starostu posléze

klánovické pokladny, aniž by se

sebevědomým a nezávislým.

nahrazeného dravým představitelem

k věci vyjádřila osoba nejpovolanější,

Radomír Kůla
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Z dopisů redakci
Klánovice měly poslední rok a půl
předcházejícího volebního období velké
štěstí – do funkce nastoupil schopný
starosta MUDr. Ferdinand Polák.
Pana Poláka jsem poprvé zaregistrovala
před několika lety, kdy zorganizoval
pro klánovické seniory velmi zdařilou
návštěvu Senátu. A kdo z rodičů
malých dětí by ho neznal jako krále
v Pohádkovém klánovickém lese.
V nové funkci vytvořil MUDr. Polák

spolu s místostarostkou Ing. Janou
Martinovou velmi dobře fungující
tandem. Za dobu jejich působení se
dokončilo rozšíření základní školy
a mateřské školky. Fotbalisté mají
na svém hřišti nové zázemí a přibylo
zde hřiště pro plážový volejbal.
Připravuje se vybudování sportovního
areálu pro všechny věkové kategorie
na bývalém „Kavrisu“, Velmi pohotově
byl realizován nápad ze seniorských

řad – poskytnutí tzv. plavenek na místní
koupaliště.
Samozřejmě jsem nedokázala
zmínit všechny aktivity týmu
dr. Poláka. Jistě by mne mnoho
klánovických občanů doplnilo.
Pane Poláku, děkuji Vám a Vašim
spolupracovníkům za práci pro
Klánovice.
Eva Slavíková

Nečinnost úřadů při rekonstrukci dálnice
Protože bydlím v okrajové části
Šestajovic, se zájmem jsem sledovala,
zdali rekonstrukce D11 prováděné
v roce 2018 přinese zlepšení hlukové
situace. Bohužel se tak nestalo. Tzv.
tichý asfalt zásadním způsobem
snižující hluk, byl položen pouze v části
od sjezdu ze štěrboholské radiály
podél Horních Počernic až k čerpacím
stanicím, dále je jen normální asfalt.
Taktéž protihlukové stěny (které

byly kdysi vybudovány u obce Jirny)
nebyly v kritickém místě, kde dálnice
vystupuje nad okolní terén, zhotoveny.
Vzhledem k tomu, že hluk z dálnice je
jedním z podstatných prvků zhoršující
komfort života v obci Šestajovice,
ale i v Klánovicích, ptám se snad
oprávněně, proč jsou úřady Šestajovic,
ale i Klánovic nečinné. Vždyť mohly
(jako Horní Počernice) dosáhnout
minimálně toho, aby byl podél jejich

obcí na D11 položen tichý asfalt, a tím
se výrazně snížila hlučnost – podle
společnosti EUROVIA až o 50 %!
Chtěla bych proto tímto vyzvat
úřady Šestajovic a Klánovic, aby při
rekonstrukci druhého tělesa dálnice
prosadily použití tichého asfaltu
a případně výstavby protihlukových
stěn v kritických místech. Jde přece
o naše zdraví!
A. Nosálová

Devítkový rok před deseti lety
Již v lednu 2009 si mě zastupitelé
odvolali z funkce starosty a zvolili si
pana Loserta z ODS. Byla to taková
sametová shoda, v roce 1989 jsem byl
občany zvolený do OF, v roce 2009
zastupiteli odvolaný. Připomnělo mi to
hry osudu z mládí, když již v patnácti,
po absolvování zdejší školy se samými
jedničkami, jsem se musel nejprve
vyučit, abych mohl být připuštěn
na průmyslovku, což zase mi na druhé
straně pestrý studijní čas prodloužilo.
Nicméně klánovické ODS,
která podporovala výstavbu golfu
na úkor vykácení několika hektarů
klánovického lesa, když navíc hřišť

v blízkém okolí bylo již spousta,
to příliš nepomohlo. Vzpomínám jak
příbuzná, která v roce 1968 emigrovala
do Německa, se tehdy zastavila
v Klánovicích a doslova mi říkala – kde
vy jste se to zapomněli! Kdyby někdo
v Německu přišel s vykácením několika
hektarů lesa kvůli golfu ve větším
městě nebo dokonce v hlavním, tak
ho vezou rovnou na psychiatrii, a vy
musíte dělat referendum. Bohužel i tak
bylo na nás pohlíženo. Přitom mou
písemnou žádost, jako ještě starosty,
na zrušení tohoto golfového projektu,
zamítl i pan primátor Bém. A tak i dnes
považuji za korektní připomenout

těch, kteří se tehdy na realizaci
referenda podíleli, a to především
pana Procházku, pana Maiella, paní
Starčevičovou, pana Kučeru a další,
kterým osud našeho lesa nebyl
lhostejný. Při vyhlašování výsledků
referenda jsme se sešli v předsálí kina
Beseda, kam nás spolu s dalšími přijely
též podpořit i paní Jiřina Šiklová a paní
Meda Mládková a byla tam i televize.
Naproti tomu v golfové klubovně
bylo vedení klánovické ODS a údajně
i s panem Alexandrem Vondrou.
Myslím, že nad tím příští generace
nebudou jen kroutit hlavou.
Ladislav Hrabal

tel. 281 96 22 64, mail: slezakova@
praha-klanovice.cz
U paní Slezákové také získáte další
informace o akci.
Přijďte si zacvičit, zahrát stolní hry
(doneste je s sebou) – scrable, dámu,
sudoku, křížovky – prostě potrénovat
mozek i tělo.

Děkujeme klánovickým firmám
za poskytnutí drobných odměn pro tyto
seniory – např. ovoce, sušenky ke kávě,
psací potřeby...
Je opravdu DOBRÉ SI POMÁHAT.
Nevíme, kdy tuto pomoc budeme
potřebovat my.
Dynybylová

Je dobré si pomáhat
Se souhlasem starostky, paní
Starčevičové, zveme klánovické
seniory s poruchou kognitivních
funkcí (demence, Altzheimer),
v doprovodu osoby, která jim pomáhá,
na setkání na úřad městské části
Klánovice dne 19. 2. 2019 v 9 hodin.
Přihlaste se, prosím, u paní Slezákové,
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Co je to rozpočet městské části. Praktická ukázka z roku 2018
a výdajovými položkami jsou mzdy

sportovního areálu Kavris. (Přesná

na nadcházející rok a je schvalován

správcům, platby za energie a opravy

čísla závěrečného vyúčtování se v době

zastupitelstvem. V uplynulých letech

majetku. V listopadu 2018 bylo na VHČ

uzávěrky tohoto čísla připravují).

byl rozpočet vždy koncipován jako

účtu 4 052 369 Kč, z nichž se ještě

vyrovnaný bez zapojování přebytků

čerpalo na platy a opravy silnic, takže

podstatnějšího, než jen korekce

z let minulých. Případné rozpočtové

celkově ke konci roku byl tento účet

zkreslených informací (rozhovor

změny oproti schválené verzi musí

v přebytku cca 2 miliony korun.

se starostkou KZ 12/2018). Běžný

MČ plánuje rozpočet vždy

Vraťme se k hlavnímu rozpočtu

být vždy předloženy zastupitelstvu.

Z uvedených údajů ale plyne něco

rozpočet nemůže pokrýt větší investice

Měsíčně jsou zveřejňovány i tzv.

a jeho stavu v listopadu 2018. Plánovaný

důležité pro rozvoj obce. Je třeba, aby

finanční výkazy, takže o stavu a plnění

základ 24 mil. korun byl díky získání

vedení obce získávalo další peníze

rozpočtu panuje velmi přesný

dotací (některé ještě převodem z roku

z EU, ministerstev nebo Magistrátu

a ucelený přehled.

2017), grantů a mimořádných žádostí

a dokázalo je rychle proinvestovat.

o finance navýšen tak, že výdaje

Pokud chceme pomýšlet na projekty

rozpočtu, který tvoří vlastní příjmy

MČ činily 94 milionů a zároveň stav

typu přístavby ZŠ a MŠ, revitalizaci

(poplatky, zábory, daň z nemovitosti

základního účtu MČ k 30. 11. 2018

zahrady MŠ, opravy desítek kilometrů

atp.) a finanční prostředky

činil 4 193 342 Kč. K těmto penězům

silnic, hřiště na beach volejbal, fitness

od Magistrátu, které jsou dominantní

přibylo začátkem prosince 9 263 000 Kč

park, umělou trávu pro fotbalisty,

částí hlavního rozpočtu. V roce 2018 to

z Magistrátu na obcí již dříve

volnočasový areál na Kavrisu a řadu

bylo 20 384 000 Kč a schválený hlavní

provedenou platbu za dostavbu školy.

dalších, je třeba běžný rozpočet

rozpočet celkově činil 24 034 000 Kč.

Kladný výsledek hospodaření za rok

výrazně znásobit o další desítky

Paralelně s tím je schvalován i rozpočet

2018 se tedy bude pohybovat okolo

milionů korun.

vedlejší hospodářské činnosti, což

10 milionů korun s tím, že 4 miliony

jsou především výnosy z nájemného

z toho jsou účelově vázány na projekt

Rozpočet se skládá z tzv. hlavního

Robert Zoulík

Sklenice je poloplná anebo poloprázdná?
Urputný boj našich předchůdců

kardinální otázku je, že záleží na úhlu

přesvědčit nás i vás o tom, že

pohledu. A jak je to v účetnictví? Při

v pokladně městské části zanechali

předání Klánovic byla hotovost (cash

peníze, mi připomíná vtip o tom,

flow) téměř vyčerpána. Volné peníze

zda je sklenice poloplná anebo

byly použity na financování dostavby

poloprázdná. Odpověď na tuto

školy. A jak to bylo účetně? Účetně

se měly Klánovice moc dobře, měly
přebytek. A tak opět záleží na úlu
pohledu, ale v druhém případě vám
účetní evidence nezaplatí účty, když
je kasa prázdná.
Petr Soukup

Místní organizace STP Klánovice
Rok 2018 jsme zakončili malým
posezením v klubu a pak hlavně
návštěvou naší „kolegyně“ v hospicu

se vydařilo, účast byla bohatá

po dohodě s vedením hotelové školy.

(výjimečně přišel i jeden muž!).

Podrobný plán činnosti na letošní rok/

Během února budeme vybírat

Informátor/ obdrží každý člen zároveň

v Čerčanech. Zařízení hospicu se nám

členské příspěvky a zároveň

líbilo a i naše kamarádka měla spoustu

předběžné přihlášky na rekondiční

energie, a tak doufáme, že jí dobrá

pobyty.

nálada i optimismus dlouho vydrží.
Po Novém roce jsme začali v pondělí

Informace pro členy: sledujte
proto jak nástěnku u autobusové

7. 1. se cvičením na židlích, další

zastávky, tak u nás v klubu. Výroční

pondělí 14. 1. nás navštívil

členská schůze bude jako obvykle

dr. J. Bek, místostarosta MČ – setkání

v půli března – datum bude stanoveno

s pozvánkou na výroční schůzi.
Nejbližší přednáška se koná
v pondělí 11. 2. 2019 v 16 hod. – navštíví
nás pracovnice Charity Neratovice
(doplní naše znalosti o možnostech
jejich služeb atd.)
Olga Paplhamová
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Přírodní učebna mateřské školy v novém

Foto: Radomír Kůla

Před více než deseti lety vznikla
na zahradě MŠ Přírodní učebna pro
všechny smysly, která nabídla dětem
možnost přenést spoustu činností
ven. Po takové době užívání a vzniku
zázemí lesní třídy Vlčat volala přírodní
učebna po revitalizaci. V rámci
projektu „Modernizace učeben“, který
je podpořen evropským programem
MHMP a hrazen z 80 % Evropskou unií
a ze zbývajících 20 % naší městskou
částí, školka na zmíněnou revitalizaci
získala 1 milion korun. Dodavateli
projektu jsou společnosti ViVA school
a Zelený domov.
Nyní bude Přírodní učebna sloužit
nejen dětem z mateřinky,
ale praktickou výuku předmětů
jako je prvouka, přírodopis či
člověk a svět práce umožní i dětem

z klánovické ZŠ a Victoria School.
Na zahradě bylo zrekonstruováno
původní jezírko, kde budou moci
děti zkoumat nejen vodní živočichy,
ale po dokončení se budou díky
malé vodní elektrárně, stejně jako
díky větrné elektrárně a solárnímu
panelu, seznamovat s přírodními
živly jako hybnou silou. Vítr a slunce
budou v budoucnu pohánět semafor
na dopravním hřišti. Na zahradu se
také vrátil pocitový chodníček, který
dříve uvolnil místo ohništi, prvku
důležitému pro společná setkávání
Vlčat, hmyzí hotely i xylofon, který byl
již v dezolátním stavu.
Nově vznikla spirála pro pěstování
bylinek a pozorovací centrum
ve větvích, které společně s hnízdními
budkami se zabudovanou kamerou

nabídne dětem utajené pozorování
v zahradě hojně hnízdícího ptactva.
Část financí byla použita na pořízení
pomůcek pro malé badatele – lupy,
mikroskopy nebo dalekohledy,
které děti využijí při každodenních
činnostech a také na vybavení zahradní
dílny, kterou mohou zejména žáci ZŠ
využívat pro práci se dřevem.
Uvnitř školky prošla proměnou část
třídy Ježků, která byla vybavena novým
nábytkem a spoustou pomůcek pro
polytechnické koutky programu Začít
spolu. A původní nábytek z této třídy?
Ještě školce bohatě poslouží v místnosti
pro kroužky, kterou má školka
k dispozici.
Alena Kolovrátková
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Sport

Astra Klánovice dvakrát zaplnila sportovní halu

Stejně jako v minulých letech
zahájily oddíly Astry Klánovice
i letošní závodní sezonu na domácí
půdě. Ve dvou prosincových víkendech
se Hala starosty Hanzala zaplnila
závodníky a závodnicemi, kteří
poměřovali své dovednosti v moderní
gymnastice a rope skippingu.
Šest oddílů moderní gymnastiky
se sjelo z Prahy a Středočeského
kraje, aby předvedly své společné
skladby bez náčiní a společné
skladby dvojic a trojic s náčiním.
K vidění bylo mnoho nápaditých
sestav s kužely, švihadly, míči
a stuhami – gymnastky předváděly
opravdu obdivuhodné výkony.
V soutěži se potkalo na 130 skvělých

závodnic, včetně čerstvých vítězek
celorepublikové soutěže, proto nás
obzvláště těší, že gymnastky Astry
Klánovice dokázaly v této konkurenci
obstát. Ze zlaté medaile se proto
radoval tým nejstarších závodnic
ve věku 10–12 let se skladbou s pěti
obručemi. Ze stříbrné medaile pak
závodnice 7–8 let se svojí skladbou
bez náčiní a z bronzové pak
závodnice 6–7 let také se společnou
skladbou bez náčiní. A jelikož se
závod konal v čase adventním, tak
nás při vyhlášení výsledků navštívila
nejen paní starostka Starčevičová
s panem Soukupem, ale i Mikuláš
s čertem se sladkou odměnou.
Hned následující víkend se

sportovní hala „prohýbala“ pod ještě
větším závodním náporem – přes 150
soutěžících se sešlo na druhém ročníku
soutěže Klánovice Jump, kde závodili
v rychlostním i freestylovém skákání přes
švihadlo. Na této soutěži se potkaly téměř
všechny významné rope skippingové
týmy z České republiky, mezi kterými
nechyběly ani medailistky z loňského
světového šampionátu. V nabitém
celodenním programu absolvovali
závodníci sedm různých disciplín –
individuálních i týmových. Skokanky
Astry Klánovice opět prokázaly, že se
i v takto náročných podmínkách dokážou
prosadit – svědčí o tom jedno zlaté, dvě
stříbrná a čtyři bronzová umístění.
Gratulujeme všem vítězům
a přejeme, aby se jim tak dobře dařilo
i ve druhém pololetí, kdy čekají oba
oddíly výjezdy na několikery závody
po České republice i v zahraničí.
Zároveň bychom chtěli velmi
poděkovat MČ Praha-Klánovice
za podporu našich aktivit a osobní
účast členů rady na závodech, paní
Handlové a panu Zajacovi za vstřícnost
a podporu při našich akcích,
a zejména všem rodičům, kteří nám
při organizaci závodů pomáhali –
díky jejich přispění a obětavosti se
Astra Klánovice stává uznávaným
organizátorem soutěží, na které
do Klánovic všichni rádi přijíždějí.
Petra Jeřábková
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Kultura

Klánovice mají talent
Masarykova škola v lednu dokončila
svou akci „Klánovice mají talent“, kdy osm
nejodvážnějších žáků odprezentovalo svůj
talent v klánovické Besedě v šesti vystoupeních.
Přítomná veřejnost určila vítěze, ale z mého
pohledu vyhráli všichni!
Petr Soukup

Pan Theodor Mundstock v Klánovicích
Loňské léto jsme s rodinou zavítali do Boskovic na Festival pro židovskou
čtvrť Boskovice 2018. Navštívili jsme spoustu koncertů, poslechli jsme
si autorská čtení, prohlédli výstavy. Naším jednoznačným festivalovým
vítězem však bylo divadelní představení Pan Theodor Mundstock, se kterým
do Boskovic přijelo Činoherní studio Ústí nad Labem. Osud jednoho českého
Žida, válcovaného za protektorátu osudem a norimberskými zákony, se
dostal hluboko pod kůži i našim téměř dospělým dětem. Po dlouhých ovacích
ve stoje jsem hned kontaktovala přítomné zástupce ústeckého „činoheráku“
a domluvila s nimi vystoupení u nás, v Klánovicích.
Slavnou románovou prvotinu Ladislava Fukse, Pan Theodor Mundstock,
v dnes již kultovním jevištním monodramatickém zpracování Jaroslava
Achaba Haidlera, můžete v KC Nová Beseda zhlédnout již 13. 03. 2019.
Většinu našeho divadelního repertoáru tvoří komedie, o tu v tomhle
případě určitě nejde. Máte-li ovšem chuť na opravdový divadelní zážitek,
neváhejte a zarezervujte si vstupenky.
Celá naše rodina jde podruhé a už teď se všichni moc těšíme!
Gabriela Šmerdová
KC Nová Beseda
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Cesta

Klánovice aneb Cesta tam a zase zpátky
Vážení přátelé procházek a pochodů,
opět vás chceme pozvat na 7. ročník
pochodu do okolí Klánovic, který se
bude konat 16. 2. 2019. Startuje se
na železniční stanici Klánovice. Trasy
21 a 30 km od 8.00 do 10.00 hod. a dvě
kratší trasy 5 a 7 km od 9.30 do 11.00
hod. Na startu dostanete popis trasy,
podle kterého se vydáte do cíle,
ve kterém za odměnu obdržíte kromě
diplomu a razítek další pozornost.
Pochod patří mezi mezinárodní
pochody IVV a dvě stě vybraných
pochodů v ČR tzv. Dvoustovku. Trasy
5 a 7 km patří do cyklu pochodů Prahou
turistickou. Kdo chcete, můžete si
s sebou vzít mapu okolí Prahy–východ.
Nejkratší trasy 5 a 7 km jsou určeny
především seniorům a dětem s rodiči.
Projdete se Klánovickým lesem cik
cak. Částečně i po naučné stezce
Lesní galerie. Z informačních tabulí
se dovíte o přírodních, kulturních
a historických zajímavostech Klánovic
a okolí. Tabule jsou zde rozmístěny
od roku 2014. Hlavní koordinátor
projektu je Zita Kazdová. Obrázky
namalovaly děti Masarykovy ZŠ
v Újezdě nad Lesy, básničkami je
doplnila Lucie Černá. Procházku si
zpestříte luštěním kvízu, jež vychází
z informačních tabulí NS. Za jeho
vyluštění vás čeká v cíli odměna.
21 km trasa vede např. Šestajovicemi,
Tlustovousy, kolem rozhledny
v Úvalech, Stonehengu a dále
po červené do Klánovic. Nejdelší
trasa 33 km vás letos povede přes
rozcestí sv. Donát, Přírodní památku

Klepec, Hradešín, Škvorec. Na všech
trasách poznáte mnoho krásných
míst s neopakovatelnou atmosférou,
přírodní i historické památky.
Opět je jen na vás, jakou trasu si
vyberete. Jaká bude na 7. roč. účast, je
také jen na vás a my jsme jako každý
rok velmi napnutí, kolik vás letos
přijde. Zatím největší počet účastníků
byl v roce 2014 v počtu 447 lidí, z toho
31 dětí a několik čtyřnohých přátel,
i přes nepřízeň počasí. Přijeli turisté
přímo z Klánovic a okolí, ale také
z např. Mimoně, Stochova, Náchoda,
Kadaně, Havlíčkova Brodu a dalších

koutů naší vlasti. Občerstvit se můžete
nejen z vlastních zásob či cestou,
ale i v cíli, kde na vás bude čekat
teplé jídlo. Ze všeho nejdůležitější
je váš pocit, že jste udělali něco pro
své zdraví fyzické i duševní. Další
informace najdete na stránkách
našeho turistického oddílu, který pro
vás pochod připravil: www.kct-prahakarlov-turban.webnode.cz. Těšíme se
na vás! Zdrávi došli!
Marta Kravčíková, Klub českých
turistů, odbor Praha–Karlov,
oddíl TurBan

Inzerce

Soukromá výuka německého jazyka
nebo jógy v Úvalech a okolí.
Lekce skupinové, ve firmách i individuální.
Cena dle velikosti skupiny, místa výuky, délky lekce a četnosti.
Cílem mých lekcí je učit se s radostí, zajímavě a pomocí
různých metod.

Mgr. Eva Šimánková, E.Simankova@seznam.cz

608 109 743, FB Sakurajóga
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AKREDITACE
MŠMT

SOUKROMÁ MŠ S BILINGVNÍM PROGRAMEM
Í

 Přijímáme děti od 2,5 do 6 let – 6 let zkušeností
 Individuální a laskavý přístup k dětem - maximálně 13 dětí ve třídě
 Kvalitně propracovaný vzdělávací program podporující logické
myšlení a rozvoj kognitivních funkcí dítěte
 Každodenní angličtina formou simulace bilingvní rodiny
 Každodenní příprava předškoláků
 1x týdně odborná logopedická prevence
 Využití moderní didaktické techniky – interaktivních tabulí
 Kvalifikovaní zkušení pedagogové
 15:00 - 16:00 hod. odpolední kroužky v ceně školného – tvoření,
sportovní všestrannost, rytmika a tanec, věda je zábava
 16:00 – 17:00 hod. nadstandardní kroužky – balet, zpěv, sportovní
všestrannost, keramika
 Kvalitní strava – program „Skutečně zdravá jídelna“
 Příměstský tábor pro děti 3 – 8 let – červenec a srpen – tematické
týdny (i pro děti nezapsané k trvalé docházce)
OTEVŘENO OD 7:00 – 18:00 HODIN

OD ZÁŘÍ 2019 V JIRNECH – NAVRÁTILOVA 69
KDYKOLIV SE NA NÁS PŘIJĎTE PODÍVAT DO POBOČKY V ÚVALECH

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE A JEHO SPOKOJENOST
JSOU PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
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http://www.viladomydoubravcice.cz

ceny od 4.397.000,-Kč

VILADOMY DOUBRAVČICE – BYDLENÍ V ZAHRADÁCH
Developerský projekt pěti dvojdomků
s vlastními pozemky (334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín)

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

makléř roku 2014 a 2015 RemAX Horizont
makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
makléř roku 2015 RemAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 35.000,-Kč měsíčně + poplatky

PROnájem – ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, zahrada 189 m2,
Poříčská ul., Praha 9 -Újezd n. L.
cena 23.000 Kč/měsíc

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
cena 2.850,-Kč/m2

+ poplatky cca 3.000 Kč měsíc

PROnájem – 4 poloviny dvojdomků
(novostavby) s vlastním pozemkem,
podlahová plocha RD 80 m2, Habrová
a Jabloňová ul., Nehvizdy

PRODej – stavební pozemek pro
komerční účely, 5.000 m2, Poděbradská ul.
u kruhového objezdu, Šestajovice

www.zdiradpekarek.cz
18.900 Kč/měsíc + poplatky

PROnájem – luxusní byt 3+kk,
64 m2 + 4m2 lodžie, 5. patro,
Střekovská ul., Praha 8 – Kobylisy
cena 28.000,-Kč měsíčně
+ poplatky

PROnájem – ŘRD 4+kk/parkovací stání,
podlahová plocha 101 m2, zahrada 312 m2,
Podlužanská ul., Praha 9-Újezd n.L.
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

ROMANA
KOSMETICKÉ SLUŽBY - PAYOT
CHEMICKÝ PEELING-MEDIK8
PERMANENTNÍ MAKE UP
(OBOČÍ ,LINKY)
PERMANENTNÍ PRODLUŽENÍ ŘAS
(řasa na řasu , volume řasy)
TEL: 728 918 911
ADRESA:KE ZNAKU 3;
KLÁNOVICE, PRAHA 9
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Pohádkové Klánovice o.p.s., MČ Praha-Klánovice a ZŠ Klánovice vás srdečně zvou na

5 .

P O H Á D K O V Ý

Masopust
P R O

∙

D O S P Ě L É

∙

&

∙

D Ě T I

CO SE BUDE DÍT?

KDY A KDE?

Staročeská zabíjačka (čerstvé jitrničky, jelita,
polévka, guláš), pivo, koláče, vdolky, svařené
víno, nealko, rej a průvod maškar, soutěž
o nejlepší individuální a kolektivní masku,
divadelní pohádkový kus umělecké agentury
Pranýř, kapela Těžká pára.

V neděli 3. března 2019
12.00—16.00
na dvoře Masarykovy
ZŠ Klánovice

Přijďte v maskách! Do průvodu
vezměte řehtačky, trumpetky,
bubínky. Vstupné dobrovolné!

PohadkovyMasopust_2019_inzerce_210x297_CMYK.indd 1

Více informací na
www.pohadkoveklanovice.cz

16/01/2019 19:08
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PROGRAM únor 2019
... jsme NADOSAH
4. 2. pondělí, 20:00 - Filmový klub
Členové filmového klubu si budou moci vybrat mezi za A, A DÝCHEJTE KLIDNĚ nebo za B, ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
6. 2. středa, 20:00 - Kino
ŽENY V BĚHU
Komedie o radostech a strastech toho, když se jedna nesportovní rodina rozhodne zaběhnout maraton.
Česko/komedie /93 min
10. 2. neděle, 17:00 a 11. 2. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti a jejich rodiče
SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ
Prostřednictvím šesti loutek, dvou fléten, kytary a živé komunikace s divákem předává lidový vypravěč poselství o síle
odpuštění. Inscenace zprvu určená těm nejmenším byla v průběhu let obohacována o komunikativní prvky vtahující do děje
všechny přítomné, tedy i učitele a rodiče, kteří se pod vlivem vypravěčovy bezprostřednosti stávají hercovým spoluhráčem,
partnerem v dialogu, z něhož se představení odvíjí. Hraje: Divadlo VÍTI MARČÍKA
12. 2. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz
POZOR!!! NOVINKA!!! Každé druhé úterý v měsíci!!! PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová hra oblíbená po
celém světě. O co jde? Vědět více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních lavic! Přijďte si zahrát a
vyzkoušet netradiční hru na party!
13. 2. středa, 20:00 - Kino
FAVORITKA
Olivia Colman, Rachel Weisz a Emma Stone v hlavních rolích velkolepého historického dramatu z počátku 18. století. Irsko,
Velká Británice/2018/drama, historický, komedie, životopisný/119 min/s titulky
14. 2. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
DÁMSKÝ KLUB
První z pravidelného promítání pro seniory! Komedie o čtveřici dlouholetých kamarádek, které v podzimu života zažijí nová
milostná vzplanutí. USA/2018/komedie, drama, romantický/s titulky/zvýhodněné vstupné pro seniory 60 Kč
14. 2. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
25. 2. pondělí, 20:00 - Kino
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Nový film V. Michálka (Pohádkář, Babí léto, Je třeba zabít Sekala). Česko/2019/drama, komedie
27. 2. středa, 20:00 - Kino
VŠICHNI TO VĚDÍ
Herecký koncert Penelope Cruz a Javiera Bardema v pečlivě vypointovaném rodinném dramatu.
Španělsko, Francie Itálie//2018/drama, thriller, psychologický
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky
Amatérské cyklistické vyjížďky oKOLO KLÁNOVIC
Sledujte naše webové stránky
Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 13:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

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. 1—2 – 1. 2. 2019. Šéfredaktor Michael Bouška. RR: Veronika Gotthardt, Slavomír Jaroš, Alena Kolovrátková,
Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Robert Zoulík. Korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201,
e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou
být kráceny. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Registrační číslo MK ČR E 12804. následující uzávěrka čísla: 15. 2. 2019. Periodicita: 10x ročně.
Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Tip na výlet

Znáte dobře
město Úvaly?
Pokud jste se domnívali stejně jako
já, že znáte Úvaly jako své boty, protože
tam přece chodíte na procházku přes
les, vyvedu vás v dnešním tipu na výlet
z omylu. Koncem roku 2017 byla v Úvalech
otevřena naučná stezka, která návštěvníky
provede městečkem a jeho okolím
a seznámí nás například s menhiry,
rozhlednou, pěti rybníky, lomem a dalšími
zajímavostmi. Na cca 8km dlouhou
pochůzku vyrazíme od Mlýnského
rybníka, který se nachází v údolí říčky
Výmoly pod vlakovým nádražím. Na hrázi
rybníka stojí Prokůpkův válcový mlýn.
Mlýn pochází z 18. století a dnes se v něm
již technické vnitřní zařízení nenachází,
nicméně pečlivě udržovaná a vyzdobená
budova s bílou fasádou zaujme každého
kolemjdoucího. Od rybníka nás NS povede
do stráně k rozhledně Vinice, kovové věži
sloužící jako vysílač mobilních operátorů,
která je celoročně zpřístupněná veřejnosti
a rozhled do Polabí je z ní úchvatný. Přes
pole půjdeme nově vysázenou dubovou
Alejí úvalských dětí k místu, které místní
nazývají Stonehenge. Na okraji lesa se
nachází uměle vybudované odpočinkové
místo s několika kruhy kamenných
menhirů. Sestoupíme dolů a přes město
dojdeme po značkách k rybníku Fabrák,
kde odbočíme po červené značce
k železničnímu viaduktu z žulových
kvádrů zvanému Devět kanálů. Tato
technická památka pocházející z roku
1844, je dlouhá 135 metrů a celý most je
veden do mírného oblouku. NS míří přes
hlavní silnici okolo Dolního a Horního
rybníka údolím Škvoreckého potoka
k vizuálně velmi zajímavému bývalému
lomu Na široké louce. Po hlavní silnici se
dostaneme zpět do centra města do spodní
části nově zrekonstruovaného náměstí,
kde se nachází kostel Zvěstování Panny
Marie. Na náměstí je rodný dům jiné Marie
– spisovatelky Marie Majerové. A hned
naproti restaurace Na dobrém místě.

Robert Zoulík

Hospoda na dobrým místě
Pokud jste se nechali zlákat dnešním
tipem na výlet, nejlépe ho zakončíte
na úvalském náměstí v „Hospodě
na dobrým místě“. Dříve nevábný
lokál kontrastující s protější moderně
pojatou pizzerií prodělal v posledních
letech úžasnou proměnu. Proměnu,
která dokázala využít to nejlepší
z lidové atmosféry českých hospod
(ostatně už sám název restaurace mluví
za vše) v kombinaci s tradiční dobrou
kvalitou jídla a obsluhy. Kuchyně je
česká a množství nabízených jídel
přiměřené. Denní menu čítá okolo
deseti jídel a od pěti hodin si můžete
objednat z jídelního lístku vepřové
koleno, žebírka, jatýrka, kuřecí steak,
řízečky, vepřovou panenku a další

pokrmy. Pokud nebudete mít velký
hlad, je pro vás připraven tataráček
nebo buřty na pivu. A jsme u jádra
každé hospody, roznáší se zde točené
Krušovice a Březno. Kromě dobrého
jídla je největší devízou hospody
ochotná a příjemná obsluha a pojetí
interiéru, který kombinací dřeva, cihel
a nástěnných maleb vytváří neformální
a útulnou atmosféru. Život dodává
restauraci i to, že se zde pravidelně
ve dvoře pořádají hudební vystoupení
takových osobností jako je například
Xavier Baumaxa nebo Laco Déczi.
Hodnocení: 

   
Robert Zoulík

