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V tomto
čísle najdete:

Rozhovor
s novým starostou
Informace
z výborů a komisí
Hasiči
v prosinci a lednu
Den otevřených
dveří v MŠ






Zprávy z fotbalového oddílu



Klánovické fórum



Správný nápřah do nového roku
přeje všem spoluobčanům starosta MČ Praha-Klánovice
Ladislav Hrabal se svým partnerem ve čtyřhře ze závodního družstva oddílu stolního tenisu TTC Klánovice,
starostou Šestajovic Romanem Hrdlicem.
ZDARMA
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z historie

Únor 1948
V době totality byl 25. únor slaven jako státní svátek,
„vítězství pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí“. Ve
skutečnosti se jednalo o převzetí absolutní moci komunistickou stranou v rozporu s platnými zákony.
Komunisté se dlouhodobě, už během druhé světové
války, připravovali na převzetí moci v zemi. Využívali
roztříštěnosti tehdejších demokratických politických
stran, faktické neexistence opozice, poválečného radikalismu a „mnichovského zklamání“. Ve vládě docházelo k četným střetům mezi komunistickými a ostatními ministry. Po zásahu komunistického ministra vnitra
Václava Noska do velitelských kádrů policie podali ministři zvolení za demokratické strany demisi, přičemž
věřili, že ji prezident nepřijme, a přivodí se tak pád celé
vlády.
Přichází 25.únor a komunisté stupňují tlak za použití ozbrojených složek, tzv. Lidových milicí. V této situaci prezident Beneš demisi přijal a umožnil nahrazení
odstoupivších ministrů zástupci komunistické strany.
Ve večerních hodinách proběhla přehlídka Lidových
milicí a útvarů pohraniční stráže. Jediným viditelným
odporem proti komunistickému postupu byl pochod asi
pěti tisíc vysokoškoláků. Přes odpor Lidových milicí se
jim podařilo projít na Pražský hrad, ale prezident je
nepřijal.
Jiří Crkal st.

sdělení šéfredaktora

Vážení čtenáři
V souvislosti s nástupem nového zastupitelstva jsme
se spolu s p. starostou Hrabalem a členem zastupitelstva Jirkou Karbanem rozhodli upravit podobu Klánovického zpravodaje. Nadále již KZ nebude připravovat
redakční rada, ale šéfredaktor, který je odpovědný za
formální i obsahovou podobu Zpravodaje. Domlouvá
i přebírá příspěvky ze všech zdrojů, upravuje je popř.
krátí, zajišťuje jejich stylistickou i gramatickou správnost, spravuje inzerci, vytváří podobu čísla včetně zařazení fotografií. Dále zajišťuje předání všech podkladů do tiskárny a posléze provádí korekturu. Touto prací
pověřil p. starosta mě. Abych se vyhnul jakýmkoli spekulacím, uvádím zároveň, že jsme se dohodli na odměně za provedenou práci ve výši 4.000 Kč hrubého
měsíčně.
V době předvolebních sporů jsem se snažil zveřejňovat takřka všechen dodaný materiál, abych nemohl
být nařčen z ovlivnění volební kampaně. Vedlo to ovšem
k nárůstu objemu Zpravodaje nad přijatelnou mez,
následně k problémům při jeho distribuci i ke zvýšení
nákladů na jeho tisk. Napříště proto žádáme všechny,
kdo budete posílat své články, abyste jejich velikost
omezili na jednu tzv. normostranu, tj. 30 řádků po 60
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znacích. V případě, že by články přesahovaly uvedený
rozsah, navzájem se překrývaly nebo dublovaly, nebo
přinášely informace bez vztahu ke Klánovicím, vyhrazuji si právo je redakčně upravit, případně vůbec nezveřejnit. Rovněž považuji za nutné, aby pod každým
příspěvkem byla podepsána konkrétní osoba nebo
osoby.
Těžištěm obsahu Zpravodaje by nadále měly být informace z Klánovic, od starosty i obou jeho zástupců,
od členů zastupitelstva, pracovníků Úřadu MČ a nově
také od jednotlivých komisí, na jejichž práci se pan starosta zejména spoléhá. Věřím, že se přitom neloučím
se svými dřívějšími kolegy z redakční rady, naopak jim
budu velmi zavázán, pokud budou i nadále do Zpravodaje přispívat, zejména v těch oblastech, na které se
již v dřívější době specializovali. Po volbách jsem požádal představitele všech volebních stran v zastupitelstvu naší MČ, aby se mezi členy či příznivci svých stran
pokusili najít osoby, schopné a ochotné přispívat do
KZ články či zprávami jakýmikoli způsobem spojenými
s Klánovicemi. Je totiž zřejmé, že jeden člověk, který
má navíc své řádné zaměstnání, nemůže být u všeho,
co se v Klánovicích stane. Všechny tyto subjekty
s jednou výjimkou mi daly tipy na další osoby, jež jsem
již požádal o spolupráci.
Zároveň se vám, vážení čtenáři, musím omluvit za
jednu matoucí informaci v KZ 12/06. Uvedl jsem tam
špatně naši novou emailovou adresu. Správně má být
zpravodaj@praha-klanovice.cz.
Od příštího čísla KZ zavádíme novou rubriku ZEPTEJTE SE!. Jejím smyslem by mělo být přinést vám
co nejvíce informací ke vztahu občana a obce obecně
i k událostem v Klánovicích. Dozvíte se například, na
co máte právo a jaké jsou kompetence vašich volených zástupců či úředníků. Na otázky, jejichž autory
byste v příštích číslech měli být především vy - obyvatelé Klánovic, budou odpovídat pracovníci ÚMČ Klánovice, případně další spolupracovníci redakce. Dotazy zasílejte na emailovou adresu zpravodaje, popřípadě
doručte osobně nebo poštou na klánovický Úřad.
Přeji vám všem úspěšný rok 2007 ve společnosti Klánovického zpravodaje, věřím, že nejen my vám budeme přinášet zajímavé informace, ale že i vy sami stránky Zpravodaje obohatíte svými příspěvky.
Tomáš Ruda,
šéfredaktor KZ

s l ovo s t a ro s t y
Úvodem bych chtěl poděkovat všem za blahopřání
k mému zvolení starostou, za blahopřání k Vánocům
a do nového roku. Velmi mě to potěšilo a velmi mě to
zavazuje. Ještě jednou děkuji všem.
A zároveň děkuji všem, kteří si po půlnoci přišli do
parčíku Beseda připít na nový rok. Nemohu každého
jmenovat, avšak Jirku Suchánka, který je navíc po
nedávné operaci, si odpustit nemohu a taky mé přátele ze „starého“ výboru tenisu s jejich „doprovodem“. Ale
především děkuji všem, kteří prvé minuty nového roku
věnovali tomuto již tradičnímu setkání.
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Jelikož v tomto čísle Zpravodaje je již uveden rozhovor pana šéfredaktora se mnou, uvedu zde tentokrát jen některá fakta související s úvodní činností nového zastupitelstva.
Jak víte a je formou záznamu zápisu uvedeno též
v tomto čísle Zpravodaje, uskutečnilo se dne 19.12. 2006
druhé zasedání zastupitelstva. Protože bodů k jednání bylo téměř patnáct a rozprava k některým bodům
byla „pestrá“, zasedání se protáhlo až do 0:15 hodin.
K tomuto zasedání bych se chtěl zmínit o tom, že zastupitelstvo zvolilo dva výbory - finanční a kontrolní jejichž určení vyplývá ze zákona. Ze zákona vyplývá
mj. i to, že předsedou výboru musí být zastupitel.
Jaké jsem měl k navržení možnosti? Pan JUDr. David Dušek a pan MUDr. Jaroslav Brabenec jsou místostarostové. Pan Jindřich Lukáš mě požádal, že nechce být předsedou žádné komise ani výboru. Pan
Doc. Jiří Turek mně vysvětlil, že by především měl zájem být předsedou komise pro výstavbu a rozvoj, což
jsem s ohledem na jeho profesi plně uznal. Panu
Ing. Petru Kubíčkovi jsem vzhledem k jeho zaměření
navrhl předsednictví ve finančním výboru, s čímž vyslovil souhlas. Panu Jiřímu Karbanovi jsem nabídl funkci předsedy kontrolního výboru. Pan Karban však tuto
funkci odmítl, a to i po nejen mém přemlouvání a vysvětlování. Za předsedu tohoto kontrolního výboru jsem
za této situace navrhl pana Ing.Jaroslava Loserta, který
nezklamal a funkci přijal. Proč se o tom takto rozepisuji? Bývá totiž dobrým zvykem ustanovit předsedou
kontrolního výboru zastupitele z nevítězné strany. Konkrétně pan primátor Bém dal funkci předsedy kontrolního výboru na magistrátu dokonce panu Hoffmanovi
z KSČM. Chci doufat, že je jednoznačně zřejmé, že po
odmítnutí funkce předsedy kontrolního výboru panem
Karbanem i panem Lukášem nebylo jiného řešení, než
aby předsednictví tohoto výboru převzala vítězná strana z letošních komunálních voleb - Volba pro Klánovice. A byl bych rád, aby to takto transparentně bylo občany Klánovic i vnímáno. Důvodem nebyla v žádném
případě „chamtivost“ vítězné volební strany Volba pro
Klánovice, ale jednoznačné odmítnutí možných vhodných zastupitelů z ostatních volebních stran.
Dále bych Vás chtěl, vážení spoluobčané, informovat, že v rámci své pravomoci starosty jsem jmenoval
následující komise a jejich předsedy: komisi územního rozvoje a výstavby (doc. Ing. arch. Jiří Turek, CSc.),
komisi životního prostředí (pí. Hedvika Vilgusová), komisi sociální a bytovou (MUDr. Jaroslav Brabenec),
komisi kulturní (dott.Giuseppe Maiello, PhD.), komisi
dopravní (Ing.Jaroslav Loser t), komisi školskou
(Ing.Jana Martinová). Na základě iniciativního návrhu
pana Karbana na vytvoření komise pro Otevřenou informovanost jsem jej pověřil jejím předsednictvím
a očekávám navržení příslušných členů pro tuto komisi. V jednání je jmenování komise bezpečnostní, přestupkové a komise sportovní.
Šéfredaktorem klánovického Zpravodaje jsem jmenoval Ing. Tomáše Rudu s tím, že členové redakční rady
budou dále určeni přímo šéfredaktorem.
Většina jmenovaných komisí již zahájila svoji činnost,
o které budete informováni na stránkách našeho Zpra-
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vodaje již přímo jednotlivými komisemi. Jelikož k poslání komisí se v tomto čísle Zpravodaje již dostatečně vyjadřuji v rámci rozhovoru, doplňuji zde jen následující: Jednotlivým komisím jsem doporučil konání
schůzí alespoň jedenkrát za měsíc. Zároveň jsem doporučil, aby před schůzí každé komise byla alespoň
jedna hodina vyčleněna pro styk s veřejností. Přitom
termíny schůzí by měly být předem vyhlášené. Např.
vždy první pondělí v měsíci od 17 do 18 hodin pro veřejnost, navazující schůze příslušné komise od 18 hodin apod. Výstupem každé schůze komise by měl být
stručný zápis s vyjádřením (zdůvodnění doporučení/
nedoporučení) k jednotlivým projednávaným problémům. Tento zápis by byl pak následně předán tajemníkovi ÚMČ. Upřímně mohu konstatovat, že jsem velmi
potěšen, jak přes všechny ty skepse (viz i Zpravodaj,
např. deník zastupitele atd.), se dali s impozantním
elánem a odpovědností do práce nejen předsedové,
ale i všichni členové jmenovaných komisí. Takže za ten
„nástup“ děkuji Vám všem a věřím, že vydržíte.
Dále informuji, že předložením návrhu členů všech
jednotlivých komisí jsem ve výše uvedené návaznosti
pověřil místostarostu JUDr. Davida Duška. Složení jednotlivých komisí není definitivní a může být po dohodě
se mnou a s předsedou komise měněno. Rád bych však
dodržel jistá zohlednění. Např. aby do komise výstavby byli případně doplnění členové, kteří se orientují ve
výkresové dokumentaci. Dále, aby do komise životního prostředí nebyli případně doplněni občané, kteří jsou
pro kácení Klánovického lesa apod. Zpracováním souhrnu bodů z programů všech volebních stran jsem pověřil místostarostu MUDr. Jaroslava Brabence. Tento
souhrn bodů (úkolů) by měl být úvodním nosným podkladem jednotlivým komisím pro jejich činnost.
V rámci uložených úkolů ze zastupitelstva „zpracování návrhu dlouhodobé koncepce rozvoje MČ PrahaKlánovice s výhledem 8 - 10 let“ jsem s předsedou komise územního rozvoje a výstavby panem doc.Turkem
dohodl předložení tohoto návrhu na březnovém zasedání zastupitelstva. Zároveň jsem doc.Turka požádal
o průběžné konzultace k tomuto úkolu.
Nejspíš veřejnost očekává i informace k akcím Villa
park Horní Počernice, ke komunikaci „tangenta“, k výstavbě chráněných bytů v Klánovicích, k plánu pokračující výstavby komunikací, k úpravě budovy hasičů,
k úpravě zahrady mateřské školky, atd. Ujišťuji Vás, že
tyto akce jsou pečlivě sledovány a to nejen mnou, ale
i komisemi a místostarosty. Uskutečnila se řada jednání se starosty Horních Počernic, Újezda nad Lesy,
Běchovic a Šestajovic, s příslušnými odpovědnými organizacemi včetně Magistrátu hlavního města Prahy
(MHMP). V návaznosti na tyto akce mi mj. přislíbil ředitel OMI (Odbor městského investora MHMP) Ing. Jiří
Toman a radní Bc.Pavel Klega osobní návštěvu Klánovic ještě letos v lednu.
Takže bych zde prosil, vážení spoluobčané, o důvěru, že probíhající jednání jsou nejen mnou, ale i v příslušných komisích, vedena jednoznačně v zájmu o Klánovice. Budete o nich návazně podrobně informováni
(Zpravodaj, veřejné zasedání zastupitelstva v březnu
apod.). Jakmile se shromažďované podklady dostanou
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do fáze, kdy budou jednotlivé akce blíže specifikovány, respektive nereálné varianty vypuštěny, neboť je
pak ztrátou času tyto dále probírat, budete, vážení spoluobčané, informováni a k řešení se budete neopomenutelně vyjadřovat.
Závěrem chlapské poděkování našim hasičům, kteří
obětavě odstraňovali škody způsobené vichřicí, která
nás tento týden postihla. Naši dobrovolní hasiči vyjížděli do tří hodin do noci a hned brzy ráno znovu pokračovali, neboť telefonáty a návštěvy občanů s žádostí
o pomoc na Úřadě nebraly konce.
Hoši, moc děkujeme za Vaši poctivou a obětavou
práci !
Ladislav Hrabal
starosta MČ Praha-Klánovice
21. 1. 2007
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škodu způsobila vyvrácená borovice v ulici Medinské,
která zdemolovala osobní automobil. Jiné stromy poškodily střechy a omítky klánovických domů, ploty či
stromky na zahradách.
Městská část Praha-Klánovice tímto děkuje všem
klánovickým dobrovolným hasičům za jejich záslužnou
a obětavou činnost vykonanou ve velmi nepříznivém
počasí.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

z jednání zastupitelstva MČ

Zasedání
19. prosince 2006
s l o vo m í s t o s t a ro s t ů

Bezpečnostní kamery
již fungují
První čtyři v Klánovicích umístěné kamery Městského
kamerového systému (MKS) již přenášejí obraz na
pulty operačních středisek městské i státní policie. Pod
nepřetržitým dohledem strážníků i policistů je tak nyní
okolí obou budov Masarykovy základní školy a sportovní Haly starosty Hanzala a rovněž okolí budovy
Mateřské školky. Čtvrtá kamera střeží prostor parkoviště u nádraží a okolí železničního podchodu. Přínos
bezpečnostních kamer je nesporný jak v oblasti preventivní, tak v oblasti vyšetřování případných deliktů
a postihu jejich pachatelů. Na uvedených místech se
tedy nyní můžeme cítit o poznání bezpečněji.
Instalace bezpečnostních kamer v Klánovicích včetně všech souvisejících prací stála více než 3 miliony
korun. Doposud bylo v Praze pravidlem, že polovinu
nákladů na instalaci kamer hradila příslušná městská
část ze svého rozpočtu. Díky tomu, že se nám první
čtyři kamery podařilo zařadit do etapy rozšiřování MKS,
pro kterou byly využity evropské zdroje, nemusely Klánovice na jejich instalaci vydat ze své obecní pokladny ani korunu. Městská část bude usilovat o další rozšíření kamerového systému v Klánovicích.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Větrná smršť zaměstnala
klánovické hasiče
Nebývale silný vítr na konci druhé dekády ledna znamenal pohotovost pro výjezdovou jednotku klánovických dobrovolných hasičů. Zejména ve čtvrtek 18. ledna měli naši hasiči plné ruce práce. Pohotovost drželi
od půl čtvrté odpoledne do tří hodin následujícího dne
v počtu dvanácti mužů a absolvovali v této době 12
výjezdů. Příčinou byly většinou spadlé stromy. Velkou

Prvního „pracovního“ zasedání nově zvoleného zastupitelstva Klánovic se zúčastnili všichni poslanci a asi
dvacet dalších občanů – diváků.
Z probíraných bodů vyjímáme:
- do zápisu z minulého zasedání byl z podnětu
Ing. Kubíčka doplněno, že ZMČ uložilo starostovi
zpracovat do března 2007 návrh dlouhodobé koncepce rozvoje Klánovic
- byl ustaven finanční výbor MČ (složení: Ing. P. Kubíček - předseda, T. Kučera, J. Kartouz, Ing. J. Hurychová, Ing. M. Polický, P. Vycpálek - členové,
Ing. Koblicová - tajemník. Sedmý člen bude jmenován na příštím zasedání ZMČ) – schváleno všemi
hlasy.
- byl ustaven kontrolní výbor MČ (složení: Ing. J. Losert - předseda, J. Karban, Ing. M. Gabriel, R. Novotný, P.Naidr - členové, A. Janoušková – tajemník)
– schváleno všemi hlasy.
- odměny neuvolněným členům zastupitelstva byly
schváleny na horní hranici vymezeného rozpětí na
zkušební dobu 1 roku – pak se o tom bude znovu
jednat. Ing. Kubíček přednesl protinávrh, kterým se
šířeji zabývá ve vlastním příspěvku. K tomu uvedl
místostarosta JUDr. Dušek, že protinávrh je v rozporu s platnými přepisy. Původní návrh byl schválen
7 hlasy – 2 proti (Kubíček, Lukáš)
- Byla přijata třetí úprava rozpočtu MČ v roce 2006.
Doc. Turek se pozastavil nad tím, že současné zastupitelstvo na sebe musí přebírat některé závazky
toho minulého (dostavba MŠ, Nové centrum Klánovic). Po rozpravě byl upravený rozpočet v celkové
výši 54.501 tis. Kč schválen 6 hlasy, 3 se zdrželi.
Zároveň bylo Finančnímu výboru uloženo prověřit
do příštího zasedání ZMČ financování výstavby Nového centra Klánovic.
- Pro rok 2007 bylo schváleno rozpočtové provizorium
– rozpočet na každý měsíc byl určen ve výši 1/12
loňského rozpočtu před navýšením, tj. 1.556 tis. Kč.
- Stejně jako v minulých letech vyhlásila MČ Klánovice grantový program. Budou poskytovány granty na
projekty v oblasti obecně prospěšné, nekomerční
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a neziskové činnosti na volnočasové aktivity, mládež, seniory apod.
Byl změněn jednací řád Zastupitelstva: toto se bude
svolávat nejméně sedm dní předem, rovněž tak nejméně 7 dní před zasedáním budou členům ZMČ
elektronickou formou doručeny podklady. Bylo navrženo, aby se z jednání pořizoval zvukový, popř. i obrazový záznam – po prověření všech (zejména právních) důsledků bude rozhodnuto na příštím jednání.
Zastupitelstvo nesouhlasí s nahodilým připojováním
jednotlivých pozemků na katastru Šestajovic a Horních Počernic na klánovický kanalizační řad. Dále
požaduje zpracovat územně-právní dokument pro
oblast Klánovice-sever a přilehlou část Šestajovic
a dále západní oblast Klánovic, zahájit jednání
s představiteli Šestajovic i s provozovatelem ČOV.
Čistička, která byla Klánovicím svěřena z majetku
hl.m.Prahy, mu byla předána zpět. Praha nyní vybírá provozovatele. Dále bylo rozhodnuto vypovědět
smlouvu, kterou se pronajímají obecní pozemky na
skládku zeminy firmě Naidr. Do příštího zasedání
ZMČ bude připraven materiál o provozování vodovodu a kanalizace.
Dřívější usnesení ZMČ schválilo prodej obecních
pozemků o celkové výměře 486 m2 v areálu zahradnictví (bývalá Sempra) majitelce sousedních pozemků, pí. G. Mrázové. V současné době pí. Mrázová
požaduje likvidaci skleníků v zahradnictví (patřících
pozemkovému fondu ČR), které zasahují na její pozemek. Protože MČ Klánovice souhlasí s provozováním zahradnictví na restituovaných pozemcích
a v budovách patřících Pozemkovému fondu ČR,
zastupitelstvo pozastavilo své rozhodnutí o prodeji
pozemků až do vyřešení sporu a uložilo starostovi
jednat s PF ČR o převodu budov (skleníků) na MČ
Klánovice.
ZMČ vyhlásilo záměr na prodej pozemku před garážemi Bytového družstva u křižovatky ulic Smiřická
a Medinská.
PRE požádala o souhlas se zřízením věcného břemene (elektropřípojka) pro obecní pozemky – lesní
cesta vedoucí k hájovně Nové Dvory (u Placin), kterou si nový majitel upravuje k bydlení. Pozemky okolo
hájovny mají být převedeny firmě Lesy ČR a zalesněny. Přes protinávrh Ing. Kubíčka (požadoval vyčkat na rozhodnutí o okolních pozemcích) byl návrh
na zřízení věcného břemene přijat. Zároveň byl starosta pověřen jednáním na PF ČR ohledně možnosti
pronájmu okolních pozemků MČ Klánovice.
Starosta oznámil, že dosud jmenoval tři komise (Životního prostředí, Dopravní a Bytovou a sociální).
Počátkem roku jmenuje komisi Výstavby a územního rozvoje. Rovněž jmenoval Ing. T. Rudu šéfredaktorem Klánovického zpravodaje.
Z řad přítomných občanů padl dotaz na zprovoznění zahrady mateřské školy – starosta odkázal na
vznikající komisi Výstavby. Tajemník Ing. Dušek upozornil, že na úpravu zahrady existuje projekt akad.
arch. M.Hroudy.
Podle zápisu za zasedání připravil
Tomáš Ruda
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Údaje
z evidence obyvatel
V Klánovicích bylo v roce 2006 přihlášeno k trvalému
pobytu 2 874 osob, z toho 1399 mužů a 1475 žen. Narodilo se 18 dětí (8 děvčátek a 10 chlapců) a, bohužel,
27 našich spoluobčanů zemřelo. Bylo uzavřeno 23 sňatků a rozvedeno 9 manželství.
Vloni oslavilo:
70 let
17 občanů
75 let
28 občanů
80 let
15 občanů
85 let
13 občanů
pí. Zdena Svatková se dožila 90 let
pí. Eugenie Plochová a pí. Taťána Zikmundová oslavily
91 narozeniny
p. Miroslav Sůra se dožil 92 let
pí. Marie Pokrupová se dožila 94 let
pí. Božena Müllerová se dožila 95 let
pí. Božena Drncová ve zdraví oslavila 97 let
a p. Antonín Hendrych, stále čilý, oslavil 99 let.
Libuše Pavlíčková,
referentka ÚMČ

Majitelům psů
Jak asi víte, 1.1.2005 nabyla platnost obecně závazná
Vyhláška hl.m.Prahy č.18/2004 Sb.hl.m.Prahy, která
zavedla p o v i n n é trvalé označení psů a evidenci
jejich chovatelů (majitelů).
Každý majitel psa chovaného na území hl.m Prahy
je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem nebo tetováním.
Chovatel, který dal psa označit čipem v r. 2005 nebo
jej takto označeného nabyl a zároveň jej přihlásil do
evidence, má nárok na osvobození od poplatku na dobu
dvou let následujících po čipování.
Pro letošní rok 07 jsou tedy od poplatku osvobozeni
majitelé psů očipovaných v r. 2005 a 2006. Majitelé psů
tetovaných platí poplatky v tomto roce beze změn zrovna jako majitelé psů čipovaných v letošním roce.
Kdo z majitelů nesplnil povinnost psa očipovat či
označit tetováním a zaslat potvrzení na Magistrát hl.m.
Prahy v letech 2005 a 6, vystavuje se nepříjemnému
správnímu řízení s následnou pokutou od 1.000,- Kč
výše.
Od.1.1. 2007 činí roční poplatek za psa drženého
v tzv.bytovkách 1 500 Kč, za druhého psa téhož držitele 2 250 Kč (tento poplatek lze rozdělit platbu do dvou
splátek a první splatit do 31.3. a druhou do 31.8. každého roku). Poplatek za psa v rodinných domcích či
vilách činí 300 Kč ročně, za druhého psa téhož držitele 600 Kč ročně.
Je-li držitel psa poživatel invalidního, starobního,
vdovského či vdoveckého důchodu, který je jeho jediným příjmem, činí poplatek za prvního psa 200 Kč ročně, za druhého a dalšího psa 300 Kč ročně.
Osvobozeni od poplatků jsou držitelé psů převza-

Klánovický zpravodaj

1-2

X VI. r o č n í k

tých z útulků na území hl.m.Prahy po dobu dvou let od
převzetí a držitelé průkazů ZTP/P.
Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců a pouze
v místě trvalého pobytu držitele psa.
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Poplatek tedy uhraďte v hotovosti na Úřadě MČ Praha-Klánovice, nebudete-li moci z nějakého důvodu přijít, zavolejte na tel.č.281 960 216 a na vaši žádost vám
zašleme složenku.
Libuše Pavlíčková,
referentka ÚMČ

Těžební činnost v roce 2007
P l á n e k t ě ž by v l e s e

Uveřejňujeme plán úmyslných mýtních těžeb v revíru Újezd nad Lesy v roce 2007, který nám poskytl revírník
Josef Sedláček.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Stavební odbor
bude ve středu 7.2.07 od 8 do 16 hod uzavřen z důvodu školení.
Renata Vayhelová,
referentka ÚMČ
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i n f o r m a c e z ko m i s í a v ý b o r ů

Zprávy z Finančního
výboru
Prvního zasedání Finančního výboru (FV) dne 17. 1.
se zúčastnili tito jeho členové: Kubíček, Hurychová,
Kartous, Kučera, Polický, Koblicová a hosté Hrabal, Dušek st.. P. Vycpálek byl omluven.
Po vzájemném představení členů výboru se jednání
zabývalo těmito body:
1) Kontrola financování akce Nové centrum Klánovic –
původní rozpočet 10,6 mil. Kč byl se započtením
DPH navýšen na 17,3 mil. Kč. Pracovní tým (Ing. Hurychová, Ing. Kučerová, p. Vycpálek) připraví do 27.1.
návrh kontrolní zprávy, do níž zpracuje projektovou
dokumentaci, rozpočet stavby v jednotlivých etapách,
smlouvy s dodavatelem i dokumentaci z výběrového
řízení na dodavatele.
2) Ing. Koblicová a Ing. Dušek předložili první návrh
rozpočtu MČ na rok 2007. Na svém příštím zasedání projedná FV finální návrh rozpočtu, v mezidobí
navrhnou členové změny nebo doplnění.
3) Ing. Kubíček upozornil na riziko vzniku nekontrolovatelných podrozvahových závazků při rekonstrukci
vyhořelé restaurace K-klub na fotbalovém hřišti. MČ
hodlá investovat 1,5 mil. Kč (pojistné plnění). Zbylé
náklady bude hradit nájemce. Vztah s nájemcem je
třeba smluvně ošetřit.
4) Od 18. ledna bude firma Audit plus provádět účetní
audit hospodaření MČ za loňský rok.
5) Ing. Kubíček doporučil vedení obce provést analýzu
efektivity činnosti Úřadu.
Zápis Ing. Kubíčka redakčně upravil
Tomáš Ruda

Z Komise
pro životní prostředí
Přiznávám, nejsem dobrý „psavec“. Když se pokusím
dát svým myšlenkám písemnou formu, slova se kupí,
stránek přibývá a prosté sdělené dostává rozsah díla
Aloise Jiráska. Budu se snažit být stručná:
Komise byla ustanovena v následujícím složení:
Hedvika Vilgusová (členka Zastupitelstva MČ) - předsedkyně, doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.,
Ing. Jana Starčevičová, Ing. Pavla Fišerová, Ing. Jana
Nováková, Ing. Zdeněk Trojan, Ing. Miloš Král, Miroslav Jarolím, Jiří Křížek – členové, Alena Janoušková
- tajemnice.
Sešli jsme se na první schůzce 10. ledna za účasti
starosty Ing. Hrabala, chyběla pouze doc. Svobodová. Hovořila jsem s ní, s její pomocí můžeme počítat i nadále.
V komisi mezi sebou máme jak zkušené pracovníky do
terénu, tak i odborníky na zeleň a přírodu vůbec. Nejsme
uzavřeni dalším návrhům na lidi ochotné se angažovat.
Já osobně nevolím své kolegy podle tzv. „politického klíče“, i když mi to bude možná podsouváno. Zástupce ČSSD bych ráda přizvala, bohužel jsem nevi-
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děla návrh. Nemáme ani některé navržené členy za
ODS a PK. Pokusím se vysvětlit proč. Především si
vážím minulé komise – jsem si vědoma, že odvedla
dobrou práci. Ale považte sami – volbami řekli lidé
z Klánovic velmi důrazné NE kácení části lesa a využití tohoto prostoru pro golf.
Nejen Volba pro Klánovice, ale i KDU-ČSL, SNK-ED
a ČSSD měly v tomto bodě (pokud to myslely vážně) vlastně
shodný program. A tak můžu hlasy „proti“vnímat komplexně.
Neumím si představit, jak v komisi začínáme vždy
znovu od bodu nula, jako by lidé svůj postoj už nevyjádřili jasně. Za účasti zástupců tak vyhraněně opačného názoru bychom se stále vraceli na začátek místo
práce, která čeká na okamžité řešení.
Přitom před paní Janouškovou leží už úctyhodný štos
požadavků na kácení stromů i stavbu domů. Že najít
řešení nebude vždy lehké, posuďte z jednoho příkladu: Žádost o pokácení tří zdravých, vzrostlých stromů
(dvě lípy a jedna bříza) před Odborným učilištěm na
Slavětínské ulici.
Jelikož do konce ledna bylo možné podávat žádosti
o grantové příspěvky na obecně prospěšné akce a termín byl „šibeniční“, probrali jsme i toto. Obecně se dá
říci, že diskuse byla velmi živá.
Co na závěr? Pokud jsem byla k jednání přizvána
jako zastupitelka nebo za Stranu zelených, zúčastnila
jsem se. Jako nováček nemám znalosti místní problematiky z minulého období a dávám přednost tomu, že
budu u všeho osobně.
Co mě mrzí? Neumím pracovat (zatím) s internetem.
Nepotřebovala jsem to.
Čeho se bojím? Nedostatku informací a důsledků
z toho plynoucích.
Co mě potěšilo? Živá účast dětí z naší ZŠ na akci
„Vánoční loterie“ – sponzorovala Strana zelených.
Co mě naštvalo? (mimo jiné) Dne 14.1. ráno napadrť rozbitá autobusová zastávka ve směru na Újezd
nad Lesy. Pachatel si na tuto zábavu přinesl židli. Uvítala bych, kdyby policie projížděla obec po zavírací
hodině restaurací.
Co se povídá? (bez záruky):
● Že nádraží bylo zakoupeno pro komerční využití.
(článek pana Karbana je v zajímavé návaznosti
na tento fakt, je-li to pravda)
● Že soukromý vlastník Nových Dvorů byl zapsán
v Katastru nemovitostí již v době, kdy byl navrhován ve volební kampani jiný způsob využití tohoto objektu. Chyba – je-li to pravda.
Děkuji za trpělivost.
Hedvika Vilgusová,
předsedkyně Komise pro životní prostředí,
předsedkyně ZO Strany zelených v Klánovicích
P.S.: Když dopisuji tyto řádky, řádí venku vichřice.
Zítra bude vše jinak.

Sociální a bytová komise
V pondělí 8. ledna se sešla tato komise v novém složení za přítomnosti starosty Ing. Hrabala. Z původních
členů zůstávají pí. Věra Houžvičková, pí. Marie Lindro-
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vá a tajemnice komise pí. Libuše Pavlíčková a předseda dr. Jaroslav Brabenec. Novými členkami jsou
MUDr. Marie Jágrová a MUDr. Hana Karbanová.
Pí. Marie Tvrdá bude s naší komisí nadále spolupracovat, i když formálně členkou není.
Náplní komise je pomáhat lidem, kteří se octli
v sociálních problémech. Městská část disponuje několika obecními byty, dva z nich jsou v současné době
neobsazené – jeden projde rekonstrukcí a další si vyžádá zásadní opravu, neboť je silně poškozen. Asi jednou za dva roky dostaneme od Magistrátu možnost
přidělit nový byt, většinou na pražském sídlišti.
Členové komise navštěvují naše občany u příležitosti životních jubileí. Komise nadále podporuje výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Klánovicích (nyní
je záměr nazýván Dům chráněného bydlení).
Komise se bude scházet jednou měsíčně, většinou
první pondělí v měsíci od 18 hodin. Pro zájemce o radu
nebo pomoc bude vždy zástupce komise připraven
k jednání po předchozím objednání již od 17 hodin.Schůzku je možné předem domluvit i na jiný den
(v případě předsedy komise se nejlépe hodí úterý odpoledne).
MUDr. Jaroslav Brabenec,
předseda komise

Z činnosti
dopravní komise
Ve středu, 24 ledna, se sešla nově jmenovaná dopravní komise na své první pracovní schůzce. Po vzájemném představení jednotlivých členů, kteří stručně
seznámili kolegy se svými představami, seznámil členy komise se svojí vizí činnosti komise starosta Ing.
Hrabal. Úvodního zasedání se zúčastnili všichni jmenovaní členové: pí R. Vayhelová – tajemnice, J. Losert - předseda a členové pp. J. Crkal ml; V. Červenka;
J Kaše; K. Kubera (Městská policie); J. Lukáš; J. Nyklíček a O. Voleš.
V pracovní části komise řešila urgentní otázky související s pohybem stavební a dopravní techniky při
konkrétní výstavbě v Klánovicích, kde upřesnila požadavky na dopravní přístup a zamítla žádost o průjezd
těžkých nákladních aut naší MČ. Účastníci se seznámili s činností předchozí komise v roce 2006 a s výhledovými úkoly na nové funkční období. Byly projednány a odsouhlaseny základní principy další práce
a to:
● Komise se bude scházet 1 x měsíčně, každé třetí
pondělí v měsíci od 18.00 hod v zasedací místnosti
ÚMČ
● V případě potřeby bude komise mimořádně svolána
na vyřešení naléhavého úkolu
● Hodinu před schůzkou bude – prozatím předseda
komise – přítomen, aby mohl vyslechnout připomínky
a podněty občanů
● Komise si vyhrazuje individuální posouzení žádostí
o vjezd vozidel o hmotnosti větší než 6 000 kg.
Dále jsme se zabývali:
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Pokračováním rekonstrukce místních komunikací
v roce 2007, kde byl potvrzen záměr, že při rekonstrukci komunikací v prostoru mezi Votavovou, Medinskou, V Soudním a Mechovkou bude na ulici
V Pátém ponechán a opraven živičný povrch, což
bude doloženo odborným posudkem dodavatele stavebních prací a bude realizován systém vsaků pro
dešťové vody a kompletně „do jednoho kabátu“ upraveny chodníky. Znovu připomínám, že stavební firma poskytuje na práce záruku 60 měsíců a stavba
je financována z prostředků Magistrátu – Odbor
městského investora – a tudíž mimo rozpočet MČ.
● Diskutovali jsme dopravní bezpečnost na ulici Slavětínské, kde jsem komisi informoval o diskusním
pořadu V Moravce na ČT 1 (ze dne 21.1. 2007).
K výrazné medializaci Klánovic nedošlo – záznamy
byly pořízeny ve více městských částech a i mimo
území hl. m. Prahy. Těžiště citovaného programu bylo
v připravovaných změnách v Zákonu o provozu na
veřejných komunikacích. Program v závěru také hodnotil akci „Snížení počtu značek na silnicích“. Konstatovali jsme, že Slavětínská je komunikace s místním provozem, tudíž mnoha křižovatkami, které musí
být, při zachování plynulé průjezdnosti a bezpečnosti,
označeny. Shodli jsme se, že, společně s komisí životního prostředí, vyřešíme viditelnost potřebných
značek a připravíme seznam značek, které, po odsouhlasení Policií ČR, budou odstraněny.
V dalším výhledu práce komise bude:
● úprava zastávky MHD „Smržovská“ (ve směru „Klánovice“)
● řešení parkovacích ploch u železniční zastávky
Praha-Klánovice“, kde je velká poptávka po parkovacích místech a současně neukáznění řidiči parkováním komplikují provoz MHD (linky 303 a 343)
● možnosti dokončení úpravy komunikace Axmanova
u učiliště a budoucího zdravotnického zařízení.
Další schůzky dopravní komise se uskuteční 19. února a 19. března 2007.
Jaroslav Losert,
předseda dopravní komise
●

od členů zastupitelstva

Z bloku zastupitele
●

●

Na konci loňského roku se mi podařilo inspirovat
pořadatele charitativní akce v restauraci Forest Golfu. Doporučil jsem, aby mysleli nejen na Dětský domov, ale i na Mateřskou školu. Při dražbě dětských
výtvorů se vybralo celkem 111.900,-Kč. Každému
takovému počinu veřejně tleskám!
Směrem na Nové dvory byly provedeny výkopové
práce. Z fotodokumentace, kterou jsem získal, nebylo zřejmé, zdali nedošlo k porušení kořenů u některých stromů. O vyjádření jsem požádal Alenu Janouškovou (ÚMČ, životní prostředí). S odvoláním na
posudek revírníka pana Sedláčka mi sdělila, že
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k poškození stromů patrně nedošlo. Rád tomu věřím.
Usiluji o to, abyste byli kvalitně informováni o dění
v Klánovicích, jak jsme slibovali ve volebním programu. Všem zastupitelům a šéfredaktorovi Tomášovi Rudovi jsem předložil návrh na úpravu Klánovického zpravodaje. Mám připraveno i vylepšení
webových stránek www.praha-klanovice.cz. Na posledním zasedání zastupitelstva jsem také prosazoval zavedení audiovizuálních záznamů z jednání,
které byste měli k dispozici na internetu. Pro těsnou
většinu zastupitelů je to zatím velmi citlivé téma
a ještě o něm povedeme debatu.
Těší mě, že ve zvolených výborech a ustavených
odborných komisích se uplatňují lidé z naší volební
kandidátky SNK ED. Když jsme loni před volbami
prohlásili, že sečtením hlasů pro nás práce pro Klánovice nekončí, mysleli jsme to vážně.
Jiří Karban (SNK ED),
zastupitel MČ Praha-Klánovice
email: j.karban@centrum.cz

Jak to vidím já …
Stavební průlom
v lese – Nové Dvory
Před jednáním i na prosincovém zastupitelstvu samotném jsem se snažil najít cesty jak omezit stavební záměry rezidenčního charakteru v Klánovickém lese. Ano.
Stávají se skutečností.
Dne 22. listopadu 2006 bylo vydáno stavební povolení na stavbu „obnovy hájovny“, jež představuje
rozsáhlou výstavbu rezidenčního typu – rodinná hacienda s hospodářskou budovou sloužící jako garáže
a sklady. K této stavbě dal náš úřad dne 22. září 2006
podpisem pana starosty Loserta souhlasné stanovisko v rámci stavebního řízení. Je to první vlaštovka, na
kterou mohou navázat další. Domníval jsem se, že
vzhledem k vítězství zelené kandidátky bude velmi jednoduché omezit stavební aktivity investorů v lese.
I proto jsem navrhl ve zmíněném prostoru Nové Dvory
vybudovat, po dohodě s novým majitelem či po odkoupení zříceniny hájovny od něj, veřejně prospěšnou ekologickou farmu – z finančních zdrojů EU – revitalizace
zanedbaných či špatně využívaných ploch. Nyní však
probíhají intenzivní stavební práce - příprava sítí
a chystá se i vlastní rezidenční výstavba. Stalo se totiž, viděno z mého pohledu, následující:
● Prodej jádra areálu Nové Dvory bez zájmu obce (2005)
● Povolební jednání na toto téma (listopad 2006)
● První šok a snaha o zajištění předkupního práva
investora na 12 000m2 okolních pozemků v lese –
listopad 2006
● Začínající názorové veletoče (listopad 2006)
● Starosta Hrabal na Pozemkovém fondu (prosinec
2006)
● Šok číslo dvě – stavební povolení vydáno, stavba
probíhá (prosinec 2006)
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Návrh na zřízení věcného břemena ve „veřejném
zájmu“ ve prospěch elektro-přípojky PRE k této stavbě (prosinec 2006)
Detailní popis vývoje této kauzy najedete na mém
klánovickém blogu „Jak to vidím já… klánovický zastupitel“ www.petrkubicek.blogspot.com (lednové články o Nových Dvorech).
Můj postoj na prosincovém zastupitelstvu
Na prosincovém zastupitelstvu jsem samozřejmě
tuto problematiku otevřel a seznámil zastupitele
s vývojem kauzy písemnou formou. Byl jsem rovněž
zásadně proti zřízení věcného břemene ve prospěch
PRE a tím i ve prospěch bezproblémové rezidenční
výstavby v lese. Doufal jsem, že najdu oporu i u dalších zastupitelů. Skutečnost však byla jiná. Ani jeden
z mých návrhů usnesení nebyl přijat. Návrhy byly následující:
První návrh usnesení
Po průběhu diskuse, kdy se většina zastupitelů přiklonila spíše k akceptaci zřízení věcného břemene
a tím k podpoře výstavby v lese, jsem zařadil ústupovou variantu a navrhl nejprve odložit hlasování o tomto bodu na příště. Tím bychom získali čas. Můj návrh
na odložení neprošel. Byl jsem jediný pro.
Druhý návrh usnesení
Můj druhý návrh spočíval ve striktním odmítnutí zřízení věcného břemene a pověření pana starosty k jednání s Pozemkovým fondem za účelem převodu majetku v areálu Nové Dvory ve vlastnictví Pozemkového
fondu na naší MČ. Také tento návrh neprošel. Byl jsem
jediný pro.
Schválený návrh usnesení
Návrh na schválení věcného břemene předložený
starostou - tedy podpora výstavby - byl na základě diskuse a mých návrhů doplněn o pověření pana starosty
k jednání za účelem převodu majetku z Pozemkového
fondu v dané lokalitě na obec. Hlasoval jsem proti.
Ostatní pro. Tedy schváleno.
Závěr
Schválené usnesení dává zelenou rezidenční výstavbě v lese. Je zde však ještě možnost jednání s Pozemkovým fondem za účelem převodu okolních pozemků na obec. Tím se otvírá teoretická možnost alespoň
dohodnout s majitelem nově vznikající rezidenční nemovitosti v lese způsob využití okolních pozemků. Šanci na skutečné dosažení převodu pozemků z Pozemkového fondu vidím jako malou. Fakt schválení zřízení
věcného břemene dále zeslabuje pozici obce. Bohužel.
Detaily o průběhu jednání zastupitelstva o tomto
bodu na www.petrkubicek.blogspot.com .
●

O d m ě ny z a s t u p i t e l ů
Jsem zásadním odpůrcem plošných měsíčních funkčních požitků vyplácených bez ohledu na odvedenou
práci, které bylo praktikováno v minulosti a bylo navrhováno i pro toto funkční období.
Návrh starosty odpovídal stropu možných odměn
stanovených nařízením vlády tj. pro neuvolněného zástupce starosty cca 23 000,-Kč měsíčně, pro členy zastupitelstva cca 450 - 1200,-Kč měsíčně. S tímto návr-
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hem jsem nesouhlasil. Jsem přesvědčen, že řadový
člen zastupitelstva by měl vykonávat svoji funkci zdarma, čestně, bez nároku na honorář. U odměňování neuvolněných místostarostů by se mělo přihlédnout primárně k odvedené práci. Pro jakoukoli činnost musí
být odměny navrženy takovým způsobem, aby motivovaly k aktivitě, nikoli k získání a zajištění funkcí. Proto
jsem navrhl vlastní systém odměňování, který by dal
starostovi silný manažerský nástroj k motivování neuvolněných místostarostů, zastupitelů a členů komisí
k reálné činnosti. Můj návrh usnesení stanovoval odměny pro neuvolněné místostarosty ve výši 8 000,-Kč
měsíčně, nulové měsíční fixní odměny pro řadové
zastupitele a navrhoval systém projektových odměn
pro neuvolněné místostarosty, ostatní zastupitele
a členy výborů a komisí přidělovaných starostou podle reálně vykonané práce. Tento návrh byl zastupitelstvem odmítnut. Podporu vyjádřil hlasováním jen
pan Lukáš. Toto hlasování se však neobjevilo
v oficiálním zápise. Zřejmě omylem. Přijat byl návrh
předložený starostou. Dle pozměňujícího návrhu
pana Karbana však byly tyto odměny schváleny jen
na jeden rok s tím, že se poté vyhodnotí efektivita
tohoto systému odměňování. Já hlasoval proti. Odměny, které mi dle tohoto usnesení náleží (asi 1000,-Kč
měsíčně) budu ve 100% výši předávat sdružením
tělesně postižených a důchodců v Klánovicích pro
jejich klubovou činnost. Podrobné informace o tomto
bodu jednání na www.petrkubicek.blogspot.com
Ing. Petr Kubíček,
zastupitel MČ Praha - Klánovice

rozhovor se členem Zastupitelstva

Sportovec tělem i duší
v čele Klánovic
Vážení čtenáři,
V této rubrice budeme postupně představovat členy
Zastupitelstva městské
části Praha-Klánovice,
kteř í byli zvoleni loni
v říjnu. Začínáme – jak jinak – novým klánovickým
starostou. O osobě Ing.
Hrabala jste se již
v Klánovickém zpravodaji
mohli dočíst – v KZ 3/2001
mu byl věnován příspěvek
cyklu Klánovický GEN. Jako úvod k dnešnímu rozhovoru proto zopakujme:
Ing. Hrabal se narodil roku 1938, v Klánovicích bydlí od dětství. Jako kluk si ještě přivydělával nošením
holí na klánovickém golfu a sbíráním míčků na tenise.
Fotbal začal hrát na starém hřišti při dnešní ulici K rukavičkárně, plavat se naučil v bývalých klánovických
Lázních. Již od dětství projevoval výrazný talent pro
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mnoho sportů. Ve škole měl výborný prospěch, ale (jak
to v padesátých letech 20. století postihlo mnohé) protože rodiče nebyli „správně“ angažovaní, nedostal povolení studovat na střední škole. Teprve po vyučení byl
připuštěn k přijímacím zkouškám na průmyslovku. Když
byl jako nejlepší žák školy na závěr studia přijat i prezidentem republiky a navíc dosahoval vynikajících sportovních výsledků, svolili nakonec i klánovičtí „soudruzi“, aby studoval na vysoké škole.
V té době hrál volejbal za Sokol Klánovice, fotbal za
Sokol Újezd nad Lesy, oba tyto sporty i za tým vysoké
školy, v zimě navíc v Klánovicích hokej. Do klánovické
komunální politiky se dostal už v šedesátých letech
(tehdy se sledovalo profesní i věkové složení poslanců a „místní mocní“ do statistik potřebovali mladého
„studovaného“ nestraníka), ale svými nesmlouvavými
postoji (zejména v období okupace 1968) přesvědčil
obecní „vládce“, že nebude jejich bezpáteřným nástrojem. Nejenže tak v té době skočilo jeho působení
v politice, ale (jak už to za časů všemocné Strany chodilo), způsobil si tím i další komplikace. Jak sám říká,
v dané situaci Ing. Hrabal pochopil, že cesta k uplatnění
pro něj povede jen přes odborné úspěchy. Absolvoval
aspiranturu v oboru valivých ložisek a kurs soudního
znalectví pro oblast dopravních nehod a odhadů cen
automobilů. Ve svém oboru si postupně získal dobré
jméno, pracoval v podniku ZVL (Závody valivých ložisek), dále šest let na Generálním ředitelství automobilového průmyslu, potom opět v ZVL a od r. 1987
u zahraniční firmy INA na výrobu ložisek, kde od roku
1991 zastával funkci zástupce ředitele.
Po převratu v listopadu 1989 se stal jedním z mluvčích Občanského fóra a posléze po rezignaci poslanců zvolených v komunismu i členem Místního národního výboru (pozn. red. – původní místní orgány tehdy
působily po výměně velké části poslanců až do prvních svobodných komunálních voleb na podzim 1990),
z důvodu vážné nemoci manželky však z této funkce
odstoupil.
Roku 1993 převzal po panu M. Kocourkovi funkci
předsedy klánovického tenisového oddílu. Ten byl v té
době zatížen vleklým restitučním sporem o část pozemku tenisových kurtů. Díky nasazení Ing. Hrabala
a v dalších letech i díky postoji tehdejšího starosty Oldřicha Hanzala a místostarosty Davida Duška se podařilo dovést jednání ke zdárnému konci, když městská část Klánovice výrazným finančním podílem
pomohla tenisovému oddílu v korektním mimosoudním
vyrovnání s restituentem. Sport provází Ing. Hrabala
po celý život – vedle tenisu je stále aktivním členem
klánovického pingpongového oddílu. Jak ukazuje titulní fotografie tohoto čísla, náhoda vytvořila možná celostátní raritu, když svedla za jednu stranu stolu jako
spoluhráče ve čtyřhře starosty Klánovic a Šestajovic.
Co říkáte výsledkům voleb? Očekával jste je?
Hluboce se skláním před klánovickými občany. Abych
byl upřímný, výsledky voleb v Klánovicích překonaly
má očekávání. Klánovičtí občané ukázali, že nehledí
jenom na značku, ale uvážlivě posuzují věci hlouběji.
To, že při vysoké volební účasti (více než 67 %) volilo
ODS do celopražského zastupitelstva téměř 60% voli-
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čů a do klánovického zastupitelstva jen necelých 16 %,
je mimořádnou vizitkou, že klánovický občan není
žádná povrchní loutka.
Před volbami byly politické síly v Klánovicích docela
zásadně polarizovány. Domníváte se, že se tohle rozdělení zachová i po volbách, např. mezi členy zastupitelstva?
Od šesti let se vyskytuji na různých hřištích a za ta
léta jsem si osvojil, že protihráč není nepřítel. Za nepřítele považuji až toho, kdo začne hrát různé podpásovky apod., což u pánů Doc.Turka a Lukáše vylučuji.
Takže když pominu kauzu golfu, neshledávám problém,
na kterém bychom se jako nové zastupitelstvo konsekvenčně nedohodli.
Zároveň věřím, že časem ustoupí i některé výroky,
ze kterých jsem mírně řečeno na rozpacích. Např. když
se ve Zpravodaji neodůvodněně objeví „Snad pro otevřenou a naprosto průhlednou politiku získám podporu mezi některými kolegy-zastupiteli…“ a já nevím, kdo
všechno je tím otevřeně míněn. Nebo „… jsme proti
jakýmkoliv záměrům, které by znamenaly znepřístupnění a zničení značné části lesa“. A já nevím, kolik
hektarů lze tedy akceptovat, respektive co je skryto
pod výrazem „značná“ část lesa? Zda je to 5, 30, 50
nebo 150 hektarů. Které z těchto čísel si mám za slovo „značná“ průhledně dosadit?
Jaké je Vaše stanovisko ke golfu v Klánovickém lese
a jak se vyvíjelo v průběhu času?
Odpovím nejprve shodně, jak jsem odpověděl na
podobnou otázku Pražskému deníku (otištěno 23.11.
2006) a časopisu Reflex (má být otištěno letos v průběhu února.). „Golf v naší Městské části podpoříme,
ale ne na úkor Klánovického lesa. Jinými slovy: nemáme zde prostor ke kompromisním ústupkům. Na druhé
straně podpoříme iniciativy golfu na současném soukromém pozemku společnosti Forest Golf Resort a to
nejen z důvodu, že golf považujeme za krásný sport“.
Pro mě a pro dvě třetiny zastupitelstva je rovněž zcela
nepřijatelná varianta výstavby devítijamkového hřiště
na úkor Klánovického lesa. Nabízí se výstavba golfového hřiště na volných prostorách za Klánovickým lesem, což bych nejen já rád podpořil, avšak tato varianta není podle mého názoru pro investora dostatečně
lukrativní.
Zastávám názor, že nelze vždycky jenom lacině opisovat historii. Obnovovat lze hrady, zámky apod., ale
např. golfová hřiště dnes a před padesáti lety - to je už
v jiné dimenzi. Nejen z hlediska obslužnosti, ale třeba
i z pohledu konkrétní potřeby sta parkovacích míst atd.
A to nemluvím o stavu exhalací dnes a před padesáti
lety, diametrálně jiné rozloze Klánovického lesa a o dalších nepřehlédnutelných argumentech, jako například
že předmětné území pro výstavbu golfového areálu je
součástí zvláště chráněného území přírodní rezervace Klánovický les - Cyrilov, přírodního parku Klánovice - Čihadla, nadregionálního biocentra N1/1 a rovněž
je zahrnuto v kategorii lesů zvláštního určení - lesy v I.
zónách chráněných krajinných oblastí. Dále mohu
uvést, že na území Klánovického lesa je navržena evropsky významná lokalita Natura 2000 a že se zde
vyskytují zvláště chráněné rostliny a živočichové. Na-
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proti tomu je třeba si uvědomit, že veškeré to mnohahektarové vykácení je za účelem golfové hry, která se
týká pouze letní sezóny. A tak nejen já, ale i výrazná
většina klánovických občanů kauzu „golf“ vidí tak, že
když se dají opravdu všechny faktory pro a proti vedle
sebe, pak je zřejmý závěr, který jednoznačně vyznívá
pro Klánovický les. A proto i volby v Klánovicích dopadly tak, jak dopadly.
Jistě stojí za zmínku paradox, že na rozdíl od klánovické ODS si na kauzu Klánovického lesa udělala sousední újezdská ODS opačný názor, která šla do voleb
s vizí, viz újezdský Zpravodaj č.12: „Budeme jednat
o udělení statutu lesoparku na celém území MČ“ a ve
volbách zvítězila. Shodného přesvědčení je i výrazná
většina obyvatel okolních obcí.
Jak je známo, o základní otázce ke kauze golfu, totiž zda se noví zastupitelé též přihlásí k vyjádření minulého zastupitelstva, že je proti výstavbě golfu na úkor
Klánovického lesa, bylo hlasováno už na prvním ustavujícím zasedání. Musím zklamaně říci, že svým postojem mě překvapivě nepotěšil pan Karban, který se
hlasování zdržel. Přesto pevně věřím, že i nás šest
zastupitelů obhájí Klánovický les proti výstavbě golfu
na jeho úkor.
Novinkou v uspořádání práce zastupitelstva je zavedení dvou místostarostů - jaký byl k tomu nejdůležitější důvod?
Již v minulém zastupitelstvu byly snahy o rozšíření
počtu zastupitelů na patnáct a o návazné zavedení rady.
Dokonce o tom i zastupitelstvo hlasovalo. Vycházím
tedy z toho, že již předchozí zastupitelstvo shledávalo, že je žádoucí jisté rozšíření. Takže ponechání počtu zastupitelů na devíti se změnou na dva místostarosty považuji za vhodný mezistupeň. Bylo to výraznou
většinou nových zastupitelů i schváleno. Zastupitel ve
funkci místostarosty má samozřejmě i větší pravomoc,
což mu umožňuje dotahovat některé úkoly více do formy realizace, čímž se odlehčuje zatížení starosty. Navíc situace v okolních obcích a městských částech,
které mají mnohdy i méně obyvatel než Klánovice, je
vesměs obdobná. Pro informaci doplňuji, že vedle značného objemu spravovaných veřejných hodnot roční
rozpočet naší městské části pravidelně překračuje 50
milionů Kč.
V čem z dosavadního modelu práce úřadu i svého
předchůdce ve funkci chcete pokračovat a co byste
chtěl změnit, vylepšit či přidat?
Jak jsem již ve svém úvodním projevu na prvním
zasedání zastupitelstva uvedl, chci navázat na vše
pozitivní, k čemu se odstupující zastupitelstvo propracovalo. Jako ponaučení od bývalého starosty si chci
především vzít, že je nutno nastartovat skutečně týmovou práci. Nenechat maličkosti valit hned na starostu. Proto důsledně zřizuji pro každou oblast příslušnou odbornou komisi. Především na tyto komise by se
měli občané se svými připomínkami a stížnostmi obracet, neboť v těchto komisích by mělo být i jádro těch
nejpodrobnějších informací. A tyto komise by měly
veškeré problémy nezastupitelně řešit, zpracovávat
a připravovat odborná doporučení pro rozhodování zastupitelů, respektive starosty. Starosta by tím měl mít

Klánovický zpravodaj

1-2

X VI. r o č n í k

volnější ruce pro potřebná a nezastupitelná jednání
s příslušnými nadřízenými úřady a spolupracujícími
organizacemi. Oni totiž ti různí „medvědi“ se neporcují
jenom ve sněmovně. Docela jsem si o tomto notoval
mj. s radním JUDr. Hulínským, který zastává názor, že
se nelze dívat na věci jenom brýlemi korupce, ale že
je to jako na vojně, kde platí: voják se stará, voják má.
A tak je třeba mít prostor se starat a ne se nechat vtáhnout do různých žabomyších šarvátek nebo do řešení
neuvážených návrhů či nedůležitých vyjádření. A nejde při tom jenom o orodování za peníze, jedná se taky
o byty pro osmnáctileté odcházející z našeho dětského domova, o vybudování bytů chráněného bydlení pro
důchodce, o posílení bezpečnosti občanů, o ovlivňování výstavby a to i v sousedství, o ochranu Klánovického lesa před různými šibaly atd. Zrovna nedávno
jsem se např. raději osobně zúčastnil soudního jednání, kdy restituent místo náhradní půdy chce parcelky
z Klánovického lesa a tvrdě se jich soudně na Pozemkovém fondu domáhá.
Čekají Vás čtyři roky v čele Klánovic - jaké nejdůležitější věci byste za tu dobu ve své funkci chtěl dokázat?
Tak především tu Vaši číslovku nebudu příliš komentovat, neboť vycházím-li z matematiky a historie, tak
jsem šestým starostou Klánovic od roku 1990. Takže
jenom logicky poznamenám, že průměrná „životnost“
klánovických starostů je zatím pod tyto čtyři roky.
A co bych chtěl dokázat? Samozřejmě realizovat záměry z našeho volebního programu. A co bych chtěl
„vypíchnout“? Tak především, i když se to asi příliš
nehodnotí, ale bere za samozřejmé, chtěl bych v rámci
dostupných možností zajistit fungující Klánovice. Dále
se mi zdá, že pan Oldřich Hanzal nám napsal pomyslné „A“, když se zásadním způsobem postaral
o zbudování tělocvičny. No a nyní je žádoucí k tomuto
velkému „A“ pro sportovní vyžití připsat „B“ pro klánovickou kulturu, respektive vybudovat kulturní zónu, stánek pro sdružování klánovických občanů. Samozřejmě se k tomu především nabízí prostor Besedy v centru
obce. A upřímně řečeno, nejen předsedovi komise výstavby panu doc. Ing.arch. Turkovi, CSc. a některým lidem na magistrátu jsem se s touto mou vizí už svěřil.
Nejsem si jistý, zda na takovouto akci stačí jedno volební období, ale připravit, udělat co se dá, to rozhodně ano.
Hodláte při práci v čele Klánovic využít i zkušenosti
ze své dřívější praxe?
Jsem především technik, mj. jsem šest let pracoval
na Generálním ředitelství automobilového průmyslu
a posledních téměř dvacet let v zastoupení zahraniční
firmy INA na výrobu ložisek a to i ve funkci zástupce
ředitele. Tato firmu, kterou založil v roce 1948 pan
Schaeffler s osmnácti zaměstnanci, je dnes s padesáti
tisíci zaměstnanci největší firmou v soukromém vlastnictví v Evropě. Firma nepřehazuje finance, ale skutečně produkuje - ložiska ve standardní přesnosti dvou
mikronů (např. vlas má cca 40 mikronů). Osobně jsem
se zúčastnil řady důležitých porad, a to i se zástupci
s VW Wolfsburg, mj. k drahým reklamacím kolem automobilů. Proč však se o tom též zmiňuji. Chci říci, že
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jisté fungující manažerství jsem na vlastní oči zažil
a v návaznosti na to bohužel cítím, že s některými návrhy zastupitelů se budu obtížněji srovnávat, ale snad
to budou jen výjimky. Kdyby totiž např. někdo na těchto firemních poradách přišel, že je chce snímat videokamerou a dávat na internet, tak by se - obrazně
řečeno - vytáčelo číslo docenta Chocholouška. Ale
snažím se chápat, že jsem nyní v politice, a když
budu přehlasován, že i takováto rozhodnutí musím
plně akceptovat. A to, že se o manažerství často
spíše jen rozverně mluví, že taky patří k politice.
Jenom se ještě zmíním, že jsem také přes deset let
dělal předsedu oddílu tenisu v Klánovicích a když
v roce 2004 nastupoval nový výbor, tak i cizími návštěvníky bylo konstatováno, že náš areál patří mezi tři nejlepší v Praze. Takže si myslím, že se tu odvedla dobrá
práce a odvedla se i proto, že tu byla korektní přátelská spolupráce. A že se nenašel nikdo z výboru, který
by nás zaměstnával návrhy na videozáznamy ze schůzí
apod.
Váš dosavadní život je nerozlučně spojen se sportem obecně a zejména s tím klánovickým. Chcete se
pokusit něco změnit v budoucnu v podmínkách pro klánovické sportovce a sportovní oddíly?
Za mého sportovního mládí byly samozřejmě jiné
podmínky než dnes. Přesto nadále zastávám např.
názor, že je lepší hrát nižší soutěž s hráči z obce nebo
z nejbližšího okolí, než vyšší soutěž s různě půjčenými „odněkud“. Nový trend má řadu nevýhod. Jednak
místní stojí, nezahrají si a když ten „odněkud“ pak odejde, místní této úrovně nedosahují a musí se hledat
nový zase „odněkud“. Navíc v Praze je silná nabídka
vrcholového sportu, takže klánovický divák chodí raději buď na špičkový sport nebo se chce podívat na
své hrající přátele. Např. i divácká účast v praxi dokládá, že je menší zájem o to, když hrají některá „klánovická“ závodní družstva s převahou „vzdálených cizinců“ vyšší třídu, než když třeba nižší třídu, byť výrazně
hůř, hrají např. „naši“ senioři. Navíc moc neuznávám
takovéto úspěchy se „vzdálenými cizinci“ - připadá mi
to jako „chlubení se cizím peřím“. Dovolím si ještě připomenout, že v ročníku 1975/76 se v Klánovicích hrála druhá liga ve stolním tenisu, přičemž v pětičlenném
družstvu byli čtyři hráči, tedy 80%, jednoznačně
z Klánovic: Ladislav a Karel Hrabalovi, Bedřich Fořt
a Milan Němeček. Do té naší stařičké klánovické tělocvičny v Besedě musel přijet např. Panský, který tehdy
hrál ještě za Potraviny Plzeň, a další známí ligoví hráči
z Prahy, Kladna, Českých Budějovic, Pelhřimova atd.
Takže by se mi líbilo, kdyby sportovci z Klánovic, respektive z nejbližšího okolí, byli těmi, kterými se budeme chlubit, které přijdeme rádi přátelsky povzbudit.
Jakým směrem by se dle Vašeho názoru měl nadále
ubírat Klánovický zpravodaj, co bychom měli zlepšit
nebo změnit, přidat nebo ubrat?
Klánovický zpravodaj považuji za velmi dobrý, tím
však nechci říci, že není co zlepšovat. Po loňských
volbách panuje v tomto smyslu i jisté očekávání.
Osobně vidím nedostatek v tom, že chybí především
morální kuráž. Vezměme si např. poslední dění v návaznosti na místní ODS, kde protistrany na sebe vzná-
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šejí různá obvinění a mezi redaktory se zatím nenachází „hrdina“, který by zkusil nestranně situaci popsat.
Překvapuje mě, že se redakce domnívá, že klánovické
občany nezajímá, co hrozného provedl exstarosta pan
Ing. Jaroslav Losert a exmístostarosta a současný
místostarosta pan JUDr. David Dušek, že museli být
vyloučeni z ODS. Dále proč např. slečna Veronika Hrabalová, která získala pro Klánovice deset milionů Kč
na dostavbu hřiště u školy z evropských fondů, byla
rovněž „odměněna“ vyloučením z ODS. A co vykonali
pro Klánovice Ti, kteří je vylučují, kolik dostali Ti „správní“ hlasů při volbách od klánovických občanů, na rozdíl od těch, které vyloučili? Já bohužel nemohu zapomenout na v mnohém podobnou epizodu z mládí.
Tehdy v Klánovicích žil výborný tenista a ještě lepší
hokejista pan Oldřich Němec. V roce 1949 se pan Oldřich Němec vrátil jako hráč národního mužstva
z mistrovství světa ve Stockholmu, kde naši hokejisté
získali zlaté medaile. Slavnostně byli veřejností vítáni.
V autobuse je vozili po Praze a byli přijati a odměněni
např. tehdejším ministrem kultury panem Kopeckým.
Konkrétně pan Němec si tenkrát řekl o rybářský lístek
na Mácháč, takže nakonec on a ještě tehdejší sovětský velvyslanec mohli jako jediní rybařit na Máchově
jezeře. Ale proč se o tom zmiňuji. Od klánovických
obecních struktur dostal zrovna v té době pan Němec
dopis, že je vyloučen z řad klánovických sportovců.
Reagoval na to tím, že tento dopis ukázal ministru
Kopeckému a tenis přešel hrát do Úval. Tenkrát jsem
jako dítě nechápal, že k takovému nespravedlivému
vylučování lidé dokáží mlčet. A jaká je situace dnes?
V redakci Zpravodaje jsou i profesionálové, bohužel
„transparentně“ k vylučování klánovických občanů, kteří pro Klánovice skutečně něco udělali, jen mlčí. A tak
si možno položit otázku, proč asi …a nebo platí, že
kdo mlčí - souhlasí ?
Vím, že jsem tuto odpověď pojal více zeširoka, avšak
chci tím na tomto případu vyjádřit názor, že Klánovickému zpravodaji především chybí v redakční radě člověk, který by dokázal nazývat věci a události pravými
jmény bez ohledu na to, zda si tím někde ublíží. Takže
Vám, pane šéfredaktore, metaforicky přeji, aby Vám
velikonoční zajíček přibalil do pomlázky nějakého toho
„klánovického Moravce“.
Děkuji za odpovědi, přeji hodně úspěchů v čele Klánovic i spokojenosti v osobním životě.
Tomáš Ruda

služby

Bezplatná mediace
a facilitace
Asociace mediátorů (mediátor=prostředník, který řídí
proces dorozumívání stran v konfliktu mimosoudní
cestou) je nezisková organizace, která se zabývá především poskytováním mediačních služeb (mediace=mimosoudní způsob řešení sporu za pomoci ne-
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utrálního prostředníka) a poradenství v oblasti řešení
konfliktů a vyjednávání. V rámci svého projektu „Využití mediace jako nástroje sociální integrace“ nabízí bezplatnou mediaci a facilitaci (efektivní vedení porad, schůzí a jednání) jako novou sociální službu všem
občanům hl. města Prahy. Projekt je spolufinancován
Evropským strukturálním fondem, státním rozpočtem
České republiky a rozpočtem hl. města Prahy. Partnerem projektu je Poradna pro občanství, občanská
a lidská práva a spolupracujícími organizacemi jsou
TyfloCentrum Praha, o.p.s. a Centrum pro zdravotně
postižené.
Služby jsou určené hlavně příslušníkům znevýhodněných skupin při řešení konfliktů, které vyplývají ze
složitého sociálního postavení (které je zapříčiněno
především věkem, pohlavím, zdravotním postižením,
sociální situací, etnickým původem ad.). Asociace
mediátorů se tak spolupodílí na vytváření a zlepšení
podmínek pro jejich začlenění na trhu práce a do společnosti a zároveň předchází nejrůznějším rizikům sociálního vyloučení.
Řešení konfliktů mimosoudní cestou usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi stranami. Umožňuje také
porozumět potřebám a zájmům zaměstnanců a zaměstnavatelů, nalézt vhodná řešení pro všechny zúčastněné strany, jednat v neformálním a bezpečném prostředí se zárukou uchování důvěrných informací, snížit
napětí, zlepšit vzájemné vztahy a navzdory dočasným
sporům si uchovat prostor pro budoucí spolupráci.
V neposlední řadě mediace umožňuje vyhnout se soudnímu řízení a v podstatně kratším čase, s nižšími finančními náklady spor vyřešit.
Tyto bezplatné mediační a facilitační služby budou
poskytovány profesionálními mediátory až do ledna
roku 2008. V případě zájmu se obracejte na Asociaci
mediátorů České republiky, K vodojemu 4, 150 00
Praha 5, tel.: 251 553 461, amcr@amcr.cz,
web: www.amcr.cz
Naděžda Kouklová

bezpečnost

Děti a policejní prevence
Na přelomu let 2006–2007 vzrušil veřejnost případ násilníka,
který na sídlištích v Praze 8 a 9
spáchal několik sexuálně motivovaných útoků na děti. Policie ČR
zahájila ihned intenzivní pátrání
a následně informovala i veřejnost. Přesto je kritizována, že nevarovala včas a v dostatečné míře. Co si ale představit pod pojmem včasné a dostatečné varování ? Počet
osob, které mají vůči dětem nebezpečné sklony, není
znám. Žijí mezi námi. Mnozí se dokáží ovládnout, případně se dobrovolně léčí, jiní časem zaútočí. Policie
proti nim smí ze zákona zakročit, až když páchají trest-
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ný čin nebo přestupek. To už ale může být pozdě.
A i kdyby se v budoucnu zjednodušením přebujelého
papírování a zvýšením početních stavů podařilo vyslat do ulic více policistů a strážníků než dnes, nikdy
jich nebude tolik, aby uhlídali každé dítě. Z toho vyplývá, že zásady bezpečného chování je třeba děti naučit
bez ohledu na to, zda právě někde řádí nějaký pedofil.
Nejvíce možností mají v tomto směru rodiče a učitelé,
případně výchovní pracovníci v zájmových organizacích, kteří jsou s dětmi v nejčastějším kontaktu. Ale ani
policie není v této oblasti nečinná. Již řadu let působí
i v Praze preventivně informační skupina Policie ČR
a útvar prevence Městské policie. Spolupracují také
s mateřskými, základními i středními školami a dalšími organizacemi, kdy policisté a strážníci formou besed, přednášek, her, rozboru skutečných případů apod.
pomáhají vštěpovat dětem pravidla bezpečného chování. Preventivně informační skupinu správy hl.m. Prahy Policie ČR je možné kontaktovat telefonicky na
čísle 974 825 281 / 5 / 4 (preventivní pracovníci),
974 825 280 / 2 / 3 (tiskoví mluvčí) nebo e-mailem :
tiskpha@mvcr.cz. Sídlí v Kongresové ulici č. 2 v Praze
4. Přímo na obvodě Prahy 9, 8, 3 působí Preventivně
informační skupina Policie ČR OŘ Praha III, kde je
možné kontaktovat preventivní pracovníky na tel.
974 858 207 nebo 208.
Jde většinou o známé zásady, které ovšem děti často
nedodržují. Desetkrát se nic nestane, protože dítě mělo
štěstí a potkalo dobrého člověka. Po jedenácté může
jít o zločince, který někdy ukolébá pozornost dítěte
i slušně vypadajícím zevnějškem a z počátku vlídným
chováním. Jindy vystupuje autoritativně a sází na to,
že dítě se mu neodváží odporovat. Tedy zásady typu
„Nechoď nikam s neznámými lidmi, neotvírej jim dům
ani byt, nesedej s nimi do auta, nesděluj jim svou adresu, neber si od nich jídlo ani pití, nenos viditelně klíče od bytu a cenné věci,“ a tak dále mají jistě svůj smysl.
Ostatně již ve starých pohádkách pro děti najdeme řadu
rad, které dnes můžeme zahrnout pod prevenci. Připomínáme také, že i samotné dítě bez rodičů má právo požádat policii o pomoc. Je dobré udržovat si přehled o situaci v okolí. Zjistí-li dítě, že je sledováno, mělo
by se snažit zmizet pronásledovateli z dohledu, uchýlit někam, kde je více lidí – např. pošta, obchod, úřad,
nejlépe policejní oddělení - a požádat konkrétní osoby
o pomoc. Nepřehledná místa – husté křoví, opuštěná
budova, otevřené dveře – minout s odstupem: prevence proti napadení ze zálohy. Bezpečný odstup by mělo
udržovat i tehdy, pokud je někým lákáno k cizímu autu,
otevřeným dveřím nebo podezřelé skupině osob – prevence proti uchopení, zavlečení nebo obklíčení. Některé děti byly napadeny při vstupu do domu nebo ve
výtahu. Proto než přistoupí ke dveřím a vytáhnou klíče, měly by se ohlédnout, zda v jejich těsné blízkosti
není neznámá osoba. Pokud ano, ať samy neodemykají, těžko by se s dotyčným přetahovaly o dveře. Mohou zazvonit na známého souseda, domácí osoby,
nebo odejít stranou a vrátit se za chvíli, až bude „čistý
vzduch“, případně s doprovodem. S cizími osobami
nikdy nevstupovat do výtahu – pachateli stačí stisknout tlačítko do sklepa a dítě je v pasti.

strana

14

Většina lidí, které děti venku potkají, jsou naštěstí
normální a slušní. Bohužel, ne všichni. Je chybou pěstovat v dětech strach z každého kroku na ulici. Zdravá
obezřetnost a předvídavost je však může v některých
případech zachránit.
por. Jan Holub,
pprap. Mgr. Gabriela Krupičková,
pprap. Bibiana Fuchsová

Hasiči v prosinci a lednu
Střípky ze statistiky:
Výjezdová jednotka SDH Klánovice provedla za rok
2006 celkem 18 zásahů, z toho 4 hašení požárů,
2 technické zásahy, 7 čerpání, 3 pohotovosti na zbojnici a hasičské stanici.
Za období od 18. 1. do 21.1. 2007 provedla výjezdová jednotka SDH Klánovice celkem 38 zásahů, při kterých odstranila přes 45 padlých stromů.
V období od 18.1. 2007 do 21.1. 2007 bylo připraveno a zasahovalo průměrně 10 členů výjezdové jednotky.

K prosincovým událostem:
Dne 9.12. 2006 byla jednotka SDH Klánovice požádána občanem na pomoc. Důvodem bylo zahoření sazí
v komínovém tělese. V 21:30 vyjela jednotka v počtu
10 členů na místo určení. Po příjezdu na místo jsme
zjistili, že v komínovém tělese, do kterého je zaústěn
kotel na tuhá paliva a které nebylo dostatečně čištěné,
doutnají saze. Po odstranění popílku a usazenin ze dna
komínu se saze rozhořely. Za stálého dohledu nad teplotou komínového pláště v místech prostupu stropní
a střešní konstrukcí bylo rozhodnuto ponechat saze
vyhořet. Po vyhoření sazí a schladnutí komínového tělesa se jednotka v 1:38 vrátila na základnu. Uživateli
objektu bylo doporučeno nezatápět a nechat komín
prohlédnout kominíkem. Co dodat závěrem? Ač platí
vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů, která ukládá povinnost čistit komíny u spotřebičů na tuhá paliva
6x ročně, a my jsme v minulých Zpravodajích tuto povinnost připomínali, mohla se stát tragédie. Unikající
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zplodiny hoření, které vnikaly do objektu, mohly obyvatele bytu udusit. Naštěstí vše dopadlo dobře.
Na konci roku bývá zvykem bilancovat a děkovat.
Výbor SDH Klánovice chce tímto poděkovat za obětavou a dobrovolnou práci pro potřeby Klánovic a činnost ve Výjezdové jednotce SDH těmto členům:
S. Huserovi, P. Jarošovi, K. Kovandovi, J. Mlejnkovi ml.,
K. Raiserovi, M. Raiserovi, J. Šedivému ml., I. Šupovi,
M. Šupovi, M. Švecovi, L. Tvrdému, T. Zamazalovi
a M. Žebrovi.
Náš dít opatří i těm členům SDH, kteří nejsou členy
výjezdové jednotky, ale aktivně se na činnosti SDH
podílejí, totiž J. Šupové, J. Hladíkovi, V. Musilovi,
M. Fišerovi, M. Tvrdíkovi, kteří byli nápomocni při zajištění kontejnerů.
Náš dík patří zejména p. Václavu Musilovi, který,
ačkoliv již věkem nemůže být členem výjezdové jednotky, pravidelně v sobotu mezi nás dochází a předává své bohaté zkušenosti mladším.
Zároveň chceme popřát našim spoluobčanům pevné zdraví a spokojenosti v roce 2007.
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zásahům, mimo jiné k likvidaci padlého stromu na silnici mezi Újezdem nad Lesy a Klánovicemi. Pohotovost byla ukončena 19. ledna ve 2 hodiny ráno. Ale již
v 6:35 jednotka zasahovala v Medinské ulici a činnost
ukončila až v 17:30 s 15 zásahy na kontě.
Dne 20.1. 2007 v 9:00 jednotka opět zasahovat
a končila v 17:30. Mezi sedmi zásahy byly likvidace
padlých a vyvrácených stromů, stromy padlé na objekty, automobily, ploty apod.
Úkolem jednotky SDH při zásahu je zajistit bezpečnost osob a majetku. Proto i naše jednotka na počátku
období, tj. dne 18. a 19. ledna, prováděla taková opatření, aby zajistila průjezdnost a průchodnost komunikací a aby nedošlo k ohrožení občanů. Jednotka nemůže ani nesmí provádět opatření, při kterých ohrozí
zdraví a život svých členů. Navíc při tak silném větru,
jaký foukal, nesmí být použita výšková technika. To byl
hlavní důvod, proč odstranění stromů z objektů muselo
počkat až na další dny a na uvolnění jeřábu z HZS Praha.
Členové výjezdové jednotky SDH Klánovice dokázali, že jsou připraveni obstát i v tak náročných situacích, jako jsou následky vichřice.
Bohužel máme i negativní zkušenosti. Opět se ukázalo, jak by pomohlo výjezdové jednotce rychlé zásahová vozidlo o velikosti dodávky, vybavené navijákem,
centrálou a osvětlovacím stožárem. Je smutné konstatovat, že takový počet zásahů mohl být proveden pouze za použití i soukromých vozidel členů jednotky SDH.
Pomineme-li fakt, že soukromá vozidla nemají žádné
oprávnění přednostní jízdy, tak vozit pily a benziny
v kufru osobního vozidla na zásah je přinejmenším
nevhodné. Zásahy byly sice zajištěny vozidlem CAS
25 Škoda 706 z roku 1965, ale to, že na veškeré zásahy jezdíme vozidlem o hmotnosti 17 tun a tomu odpovídající spotřebě, nám přijde neekonomické. Pevně
věříme, že to, co se nepovedlo minulému zastupitelstvu, se snad podaří zastupitelstvo novému.
Výbor SDH Klánovice děkuje všem členům SDH
a členům výjezdové jednotky za příkladný přístup a pomoc občanům př i likvidaci následků vichřice
v Klánovicích.
Za výbor SDH Klánovice
Václav Musil

p o l i t i ck é u d á l o s t i
Co se dělo v lednu:
Na základě žádosti Úřadu MČ Klánovice pokáceli členové SDH Klánovice topoly v ulici Vodojemské.
S ohledem na stísněné prostory byla použita plošina.
Kácení mělo být hotovo do 20. ledna, ale rozmary počasí tento plán posunuly.
V období od 18. do 21. ledna zasáhl naší zemi silný
nárazový vítr. Jak již bylo napsáno v úvodu příspěvku,
členové jednotky SDH Klánovice vyjížděli k 38 zásahům na území Klánovic a Újezda nad Lesy. První zásah byl již v 15:48 dne 18. ledna. Pohotovost Operačním střediskem HZS Praha byla zahájena v 16:50.
V době od 15:48 do 24:00 vyjela Jednotka SDH k 15

Oznámení MS ODS
Místní sdružení ODS Klánovice oznamuje, že na svém
minulém sněmu zvolila novou místní radu a to ve složení: Martin Schejbal – předseda, JUDr.Ivana Papežová – místopředseda, Doc.Ing.arch.Jiří Turek, Jiří Hladík a Petr Soukup – členové. Nová místní rada chce
konstruktivně naplňovat volební program ODS a klade
důraz na slušnost, korektnost, odbornost a úctu k názoru jiných.
Martin Schejbal,
předseda MS ODS
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z k l á n o v i c k é š k o ly

Zápis do 1. tříd
Leden je nejen měsícem, kdy končí první pololetí a žáci
si odnášejí vysvědčení. Pro mnohé děti je spjat s vůbec
první návštěvou školy, protože přicházejí v doprovodu
rodičů k zápisu do první třídy.

Letos tento den připadl na čtvrtek 18.1. právě ve
chvíli, kdy za okny začaly první poryvy vichřice. Už po
hodině jsme měli zapsáno tolik dětí, kolik bychom mohli
vzhledem k našim možnostem přijmout. Nakonec se
k zápisu dostavilo skoro osmdesát zájemců. Jsme potěšeni, že zájem o naši školu je tak velký, a je nám
potom moc líto, když musíme odmítat lidi, kteří jsou
ochotni za námi své dítě vozit i z větší dálky. Ale školu
nenafoukneme. Když jsme se po zápisu sešli a začali
vybírat, které z dětí přijmout a které ne, když jsme
museli odmítnout i pár dětí, které mají ve škole sourozence ve vyšších ročnících, věřte, že to nebyla veselá
práce.

Do dvou tříd jsme přijali celkem 52 dětí, 9 dětí dostalo rovnou na místě od psycholožky roční odklad
a zbytek jsme bohužel museli odmítnout. Přejme si jen,
aby se budoucí žáci ve škole cítili dobře a očekávání
rodičů i dětí se splnila.
Mgr. Jolana Fuchsová,
zástupkyně ředitele ZŠ
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Vánoční loterie
Zatímco se mnohde jinde různě řežou a usazují megalomansky vysoké zdravé smrky, klánovičtí občané
se na svatého Mikuláše sešli, aby zasadili a rozsvítili
mladý, živý, stromek. Touto událostí, která se nejspíše
též zapíše mezi střípky z klánovické historie, dali občané rovněž najevo svůj osobitý vztah k přírodě.
Řada z nás, především ti mladší, budou možná jednou po letech vzpomínat, jak kdysi, na svatého Mikuláše v roce 2006, tady k tomuto stromku přihazovali
hlínu. A přihazoval ji kromě několika přítomných zastupitelů a starosty obce i radní hlavního města Prahy
za Stranu zelených pan Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
Jaký je životopis tohoto stromku? Narodil se dosti
daleko na sever od Klánovic, v norském Lillehammeru, na louce u olympijského lyžařského skokanského
můstku. Odtud si jej v roce 1996 přivezl na památku

náš starosta, když se tenkrát v Lillehammeru zúčastnil mistrovství světa seniorů ve stolním tenisu. Semenáček tehdy měřil jenom asi 10 cm a p. Hrabal si jej
zasadil doma na zahradě. A nyní, když se hledal vhodný vánoční stromek v Klánovicích, desetiletý stromek
věnoval obci.
V úvodním slavnostním projevu pan starosta Hrabal mj. řekl „…přejme si, aby tento náš stromek byl pro
Klánovice symbolem vánoční pohody, aby byl symbolem naší úcty k přírodě, kterou s pokorou chceme my
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Ano, mohli jsme si pro vás připravit normální písemku. A hezkou! Lehké příklady, dobré výsledky a potom
nějaká ta dobrá známka pro šprty… jenže my jsme si
řekli NE! Žádné lehké příklady a když pětka – tak pro
všechny!
Jiří Crkal ml.

z m a t e řs k é š k o ly

Loňské radosti jsou za námi,
v únoru pojď te na karneval!
zde v Klánovicích především ctít.“ Na tento úvod navázala slova i pana radního Štěpánka, která dále umocnila vánoční atmosféru. Milým doprovodem slavnostního zasazení bylo zdařilé pěvecké vystoupení dětí pod
vedením paní Mgr. Aleny Nejedlé.
Pan starosta vysvětlil také účel schránky vedle tohoto stromku. „Dnešním dnem vyhlašujeme Dětskou
vánoční loterii. V čem spočívá? Žáci naší školy mohou
od zítřka vhazovat do této schránky získané losy. Na
Tři krále, což je 6. ledna příštího roku, tato dětská loterie končí. Losy budou z této schránky vybrány a proběhne losování. Na vyhrané losy si budou moci pak
žáci v klánovické cukrárně, ve výši vyhrané částky,
vybrat sladkosti nebo zmrzliny podle vlastního výběru.
A zbývá ještě dodat, jak se k takovému losu přijde?
Losy budou rozdávat učitelé naší základní školy. Ale
nebudou je rozdávat v pravém slova smyslu, nýbrž udělovat za mimořádné činy, výsledky, apod. Takže milé
žákyně a žáci, vaše dobré skutky od zítřka nebude sledovat jenom Ježíšek tam nahoře, ale i paní učitelky
a páni učitelé. Takže vám, milé žákyně a žáci, přeji,
aby se vám v tomto předvánočním období těch dobrých skutků zadařilo co nejvíce.“
A jak pan starosta řekl, tak se i stalo. Celé akce se
kreativně osobně ujal ředitel naší ZŠ pan PaedDr. Michal Černý. Škola vyrobila potřebné losy, na kterých
neopomněla vtipně připsat „Žádní falešní losi!“. No
a hmotného zajištění se štědře ujala klánovická Strana zelených, bez které by hezký nápad našeho pana
starosty skončil bez realizace. Takže klánovické Straně zelených, respektive její předsedkyni paní Vilgusové, nakonec dne 15.1.2007 patřil potlesk parlamentu
ZŠ při losování výherců. A jaké byly ceny? Všech 246
losů vyhrálo základní taxu 10,- Kč. Dále bylo vylosováno deset výherců po 25,-Kč, tři po 50,- Kč a pozor v rámci překvapení byli vylosováni ještě 3 výherci, které
sponzorsky, s veškerou pečlivostí a tvořivostí, osobně
ostříhá paní Dana Králová, členka klánovické Strany
zelených.
A jaká byla odezva parlamentu žáků ZŠ Klánovice.
„Byla by to hezká tradice …!“ A za vyhrané ceny žáci
slíbili se o klánovický vánoční stromek vzorně starat.
O tom, že klánovičtí žáci nepostrádají smysl pro humor, svědčí i poznámka, připsaná na rubu jednoho
z losů (autorka Lucie Boháčová, 8.A):

Závěr loňského roku byl ve znamení tvůrčích dílen. Děti
spolu se svými staršími sourozenci a rodiči vyráběly
adventní věnce. Každá ze čtyř tříd (koťátka, ježci, žáby
a žirafy), měla dobu adventu a Vánoc zapracovanou
do projektu ve svém učebním plánu, který je pro jednotlivé třídy specifický. Předškoláci navštívili první třídy naší ZŠ, kde společně se svými kamarády vyráběli
přáníčka a další drobnosti s vánoční a zimní tématikou. Do školky zase přicházeli mnohem starší školáci
a byli v době vyučování přínosnými pomocníky. Jako
každý rok k nám přišel Mikuláš a dětem naděloval, tentokrát byl původem z Úval. Vánoční besídky dokázaly
propojit dětská vystoupení s koledami, básničkami
a písničkami o zimě, a společnou tvorbou rodičů a dětí
- ty pod vedením učitelek vyráběly gelové svíčky, svícny, pomerančové voničky a vánoční zvonce.

Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě dárků pro děti. Stejně tak nás těší vynikající spolupráce s pedagožkami a provozními pracovnicemi, bez
jejichž nápadů a ochoty pomáhat by děti byly o mnohé
ochuzeny. Děkujeme pánům Hrdlicovi, Urbanovi a Bromovi, kteří dětem věnovali drobnosti na mikulášskou
nadílku.
Leden byl ve znamení čekání na zimu. Děti sice malovaly sněhuláky, zimní radovánky, ptačí krmítka, ale
sníh a mráz byly v nedohlednu.
V únoru pořádáme maškarní bál. Bude se konat
v sobotu 10.2. od 15 hodin v tělocvičně Beseda.
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Zveme všechny děti předškolního i mladšího školního
věku. Nezapomeňte si doma masky. Chystáme dobrou
zábavu, soutěže, tanec a možná i nějaké překvapení.
Maškarní bál by neměl být jen přehlídkou masek a převleků, je to další možnost ke společnému setkání
a sdílení radosti.
Za Spolek přátel klánovické školky
MUDr. Hana Karbanová
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O báječném setkávání a pomoci
klánovických mecenášů
Spolupráce naší MŠ s klánovickou ZŠ má dlouholetou
tradici. Spočívá především ve vzájemných návštěvách
dětí. Pedagogové si při naší návštěvě v prvních třídách
předávají potřebné informace a zkušenosti, elementaristky představují svůj program na schůzce s rodiči
předškoláků a naše děti v rolích diváků se těší z divadelních představení školáků. Poprvé jsme zkusili společné vánoční dílny a bylo to báječné. Školáci ze 7.
a 8. tříd přišli mezi nás a pomáhali malým dětem ve
všech čtyřech třídách s výrobou dárečků a vánoční výzdobou. Po práci jsme si zazpívali a všichni vyjádřili
spokojenost a radost ze setkání. V této souvislosti děkuji panu řediteli Černému, že novou aktivitu podpořil,
a těšíme se na jarní opakování.
Program druhého adventního týdne, pořádaný Klubem Forest Golf, se nesl v duchu charity. V unikátní
dražbě prací dětí z Dětského domova Klánovice se
podařilo získat úctyhodnou částku peněz, která byla
rozdělena mezi DD a MŠ. Děkujeme mecenášům, kteří takto zareagovali na naši výzvu v KZ a finančně přispěli k podpoře asistenční péče.
Hana Fišerová,
ředitelka MŠ
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zdravotnictví a sociální záležitosti

Očkování proti lidským
papillomavirům
Když jsem před léty začínal pracovat jako lékař gynekolog, na našem oddělení téměř každý kvartál zemřela minimálně jedna žena na pokročilou rakovinu
děložního čípku.
Byly to tragické situace. I když člověk získá časem
jistou míru odolnosti, pokaždé to bylo velice depresivní a smutné.
Každý měl možnost si uvědomit křehkost svojí
existence a pocítit, jak sysifovskou činností je práce
doktora.
Můj první primář Dr.Iva Gutwirth mi říkal: Málokdo
si chce připustit, že se umírá i na gynekologickém oddělení. Že lidé zemřou na interně, chirurgii – to se jaksi ještě připouští. Kde jinde by se mohlo umírat - tam
je na to nárok, ale na ženském oddělení?
Pak mi ještě řekl: Považte, někdo publikoval jakousi
šílenou práci o tom, že by příčinou rakoviny děložního
čípku mohl být virus…
Netušil jsem, proč by to měla být šílená představa,
ale připustil jsem to - první primář je něco jako první
láska, nelze na něj zapomenout.
Pohledně příčin předrakovinových stavů (prekanceroz)
i rakoviny čípku děložního tehdy byla jen spousta domněnek. Řada gynekologických operací byla provedena právě z důvodu této diagnosy nebo kvůli podezření
z této choroby.
Současné poznání nás poučilo, že u karcinomu děložního hrdla a karcinomu jater má nepochybně dominantní roli virová kancerogeneze. Nejčastější typy virů
nesou označení 16 a 18, dále jde o typy 31, 33, 45, 52
a 58 - úhrnem jsou zodpovědné za 90 % všech rakovin čípku děložního. Typy 16 a 18 jsou nejčastěji nacházeny u prekanceroz. Typy 6 a 11 převažují zase
v bradavičnatých výrůstků (kondylomatozních lézí) genitálu.
Papillomaviry (HPV) jsou přenášeny především pohlavním stykem. Jejich výskyt stoupá od začátku sexuálního života, ve věku 20 – 25 let se vyskytuje asi
u 40 % žen. Na infekci reaguje tělo produkcí protilátek, rozhodující vliv mají T- lymfocyty. Imunitní odpověď vede k tomu, že v 70–80 % případů má infekce
HPV jen přechodný charakter. Okolo 35 let věku se
vyskytuje papillomavirus jen asi u 5 % žen.
Rizikovým faktorem pro vývoj k rakovině děložního
čípku je právě přetrvávající HPV infekce a odpověď organismu na ni. Délka vývoje do invazivního karcinomu
je přes 10 let. Akceleraci vývoje může přinést porucha
imunity (např. u HIV pozitivních).
Když byla zjištěna příčina této nemoci, začal vývoj
léků. V současnosti jsou dostupné dvě profylaktické
vakcíny: První se očkuje proti typům 6, 11, 16 a 18,
druhou jen proti typům16 a 18.
Přes 20 000 žen převážně ve věku 16–26 let, ale
i ženy mezi 9 a 45 lety a rovněž muži byli zahrnuti do
klinických studií. Ukázalo se, že efektivita obou vakcín
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je mimořádně vysoká. Aplikovaly se tři injekce v rozmezí sedmi měsíců ženám ve věku 15–25 let. V širší
studii byly aplikovány i ženám ve věku od 10–55 let.
Vakcíny zabránily nové infekci a přetrvávající infekci
potlačily téměř ve 100 % .
Vakcíny nechrání před poškozením děložního čípku
spojeným s jinými typy HPV a nejsou určeny k léčbě
již existujících prekanceroz a rakoviny, ani k léčbě genitálních bradavic.
Tolerance vakcín je podle studií velmi dobrá. Nelze
je však podávat těhotným.
Doporučený věk pro podání vakcíny je 11–12 let.
Vakcínu je možno podat též sexuálně aktivním ženám
do 26 let. Aplikace před 15 rokem by byla zřejmě
u pediatra, později zřejmě u gynekologa. Otevřená je
otázka opakovaného podání novou revakcinační dávkou – předpokládá se, že účinnost očkování je asi 5
let..
Vakcinace mužů by měla své teoretické předpoklady, ale není zatím reálně zvažována – z důvodů nedostatku dat i z ekonomických důvodů. Cena vakcíny (za
tři dávky) je určena na 10 500 Kč.
Tato cena bude určitě limitující pro rozvojové země,
které se především podílejí na vysokém výskytu karcinomu děložního čípku v celosvětovém měřítku.
V současné době je podání této vakcíny záležitostí
každého jednotlivce bez spoluúčasti pojišťovny.
Celopopulační efekt na snížení výskytu prekanceroz a rakoviny čípku děložního by bylo možno očekávat jen při zařazení HPV vakcíny do národních dětských očkovacích programů.
S použitím materiálů doc.MUDr. P. Freitaga, CSc, připravil
MUDr. Jaroslav Brabenec

Nový zákon
o sociálních službách
Od prvního ledna tohoto roku začal platit zákon
č.108/2006 O sociálních službách. Myslím, že tohoto
zákona bylo v sociální oblasti opravdu třeba. Přináší
změny jak pro uživatele služeb, tak pro organizace,
které služby poskytují. Kvalitní služby existovaly již dříve, ale chybělo jejich přesné legislativní ukotvení, pravidla pro poskytovatele apod.
V článku se budu věnovat změnám, které se týkají
přímo uživatelů sociálních služeb.
Jaké existují sociální služby?
Zákon uvádí tři hlavní rozdělení sociálních služeb:
sociální péče- ústavní péče, zařízení pro seniory,
chráněné bydlení, osobní asistence, pečovatelská služba, respitní péče…
služby sociální prevence- azylové ubytování, raná
péče, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení, domy na
půl cesty….
sociální poradenství- základní poradenství, které
by měla poskytovat každá organizace. Jeho náplní je
poskytování informací, předávání kontaktů na jiné služby atd. Pak je dále poradenství specializované, které
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je zaměřeno na řešení určité problematiky –např. manželské a rodinné poradny, poradenství pro oběti trestných činů apod.
Dále je konkrétně zákonem určeno, které služby jsou
poskytovány bezplatně a které s poplatkem.
Do bezplatných služeb patří: sociální poradenství,
raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické
služby, služby následné péče, aktivizační služby pro
seniory, pro rodiny s dětmi a pro osoby se zdravotním
postižením, terénní programy, služby v kontaktních
centrech, sociální rehabilitace, služby sociálně terapeutických dílen.
Ostatní služby, hlavně ty, které jsou spojeny
s ubytováním, musí klient hradit.
Zákon ale pamatuje i na finanční stránku věci, proto byla stanovena maximální možná částka za hodinu
poskytovaných soc. služeb a to 85Kč/hod.
Co je příspěvek na péči?
Uživatelé sociálních služeb mají nyní možnost požádat o příspěvek na péči, který bude vyplácen měsíčně. Tento příspěvek se vztahuje na osoby, které doposud pobíraly zvýšení důchodu pro bezmocnost - tyto
osoby budou automaticky zařazeny do registru poběratelů příspěvku - a dále na osoby, které z důvodu zdravotního postižení potřebují fyzickou pomoc, dohled
druhé osoby nebo sociální službu k tomu, aby mohly
ve společnosti žít způsobem, který je běžný. Tento příspěvek se vztahuje na dospělé a na děti od jednoho
roku.
Tedy největší změnou je zrušení vyplácení příspěvku pro bezmocnost a příspěvku při péči o osobu blízkou, které jsou nahrazeny právě příspěvkem na péči,
který je přímo vyplácen klientovi, který sám rozhodne,
jak s penězi naloží- ale tyto peníze musí být využity
na sociální služby! Klient rozhoduje o tom, která organizace mu bude služby poskytovat či zda bude peníze
vyplácet rodinnému příslušníkovi, který o něj pečuje
(může to být třeba i soused, známý…) Tento zákon se
snaží zabránit zneužívání těchto příspěvků pravidelnými kontrolami, které bude provádět úřad s rozšířenou
působností.
Výše příspěvku záleží na stupni závislosti do jakého
je klient zařazen. Posuzuje se zdravotní stav a schopnost péče o vlastní osobu a soběstačnost.
Rozdělujeme čtyři stupně:
Osoby starší 18 let
1. stupeň (lehká závislost) 2 000 Kč
2. stupeň (střední závislost) 4 000 Kč
3. stupeň (těžká závislost) 8 000 Kč
4. stupeň (úplná závislost) 11 000 Kč
Děti do 18 let:
1. stupeň 3 000 Kč
2. stupeň 5 000 Kč
3. stupeň 9 000 Kč
4. stupeň 11 000 Kč
Jak o peníze zažádat?
Žadatel požádá na obecním úřadě s rozšířenou působností o příspěvek. (pro Klánovice je to ÚMČ v Újezdě nad Lesy). Poté úřad zašle žádost nejbližšímu úřadu práce, aby posoudil stupeň závislosti žadatele.
Žádost by měla být napsána na formuláři Ministerstva
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práce a sociálních věcí- ten by měl být dostupný na
místním úřadě.
Žadatel bude úřadem práce vyzván, aby se podrobil
sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník a
lékař. Budou posuzovány úkony běžného života, při
nichž potřebuje žadatel pomoc nebo dohled např.: zvládání hygieny, komunikace, oblékání, stravování, pohybové schopnosti, nakládání s penězi, péče o domácnost….
O výši příspěvku by úřad měl informovat do 90 dnů
od zahájení řízení. Peníze pak budou vypláceny zpětně od měsíce, ve kterém začalo řízení jednání o výši
příspěvku.
Na závěr uvedu slovníček (možná) málo známých
pojmů pro větší orientaci v sociální problematice:
Osobní asistent: díky tomuto člověku může klient
i s těžkým postižením žít doma, protože asistent mu
pomůže se vším, co je třeba- v sebeobsluze, v pohybu,
doprovází ho, pomáhá mu s nákupy, s úklidem v domácnosti…, nejčastějšími klienty této služby jsou lidé
s tělesným, smyslovým a mentálním postižením.
Chráněné bydlení: byt, ve kterém žijí s pomocí asistentů lidé s postižením, učí se zvládat běžné denní
situace, být co nejvíce samostatní. Tento byt je pro klienty domovem, protože často již nemají vlastní rodinu
nebo chtějí žít sami jako ostatní dospělí lidé.
Respitní péče: tato služba je poskytována rodině,
která pečuje doma o dítě nebo dospělého s těžším postižením a potřebuje si od péče odpočinout, načerpat
síly, v případě onemocnění se vyléčit…Klient je na krátký čas v zařízení(středisku), kde mu bude poskytnuta
veškerá péče.
Raná péče: sociálně zdravotní a psychologická služba pro rodinu, která má dítě s postižením a potřebuje
poradit, jak ho má vychovávat, jak mu pomoci, jak ho
rozvíjet…, tato služba je bezplatná a poskytována do
7 let věku dítěte.
Tlumočnické služby: tato služba je poskytována neslyšícím lidem, kteří potřebují tlumočení do znakového jazyka např. u lékaře, na úřadě apod.
Zdroje informací: Zákon č. 108/2006, podklady od Ing.
J. Hrdé k zákonu o soc. službách
Eva Brabencová,
studentka oboru sociální a pastorační práce na ETF UK

e k o l o g i e , p ř í ro d a

Dvě cesty
8.Zákon „sté opice“ - naděje?
(K presentaci tohoto zákona v KZ jsem byl vybídnut na
společenském povolebním sezení. Z hlediska volebního výsledku nebylo moc co slavit, takže nebojte se,
nejde o alko-téma. Neodpustil jsem si ohřát navíc i trochu ekopolívčičky, možná již tak dost horké. Říká se,
že polévka je grunt, tak snad to nebude na závadu.)
Podle většiny pozitivních teorií by se měl člověk ohlížet, co nechává za sebou, co nejčastěji, po každém
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krůčku i kroku v životě. Ať již jde o „všední věc“ nebo
i tu „větší“ (konec dne, měsíce, roku,) etapu v životě či
jeho závěr. Pohledu zpět lze využít pro budoucí kroky,
a to formou záporné i kladné zpětné vazby (kladná
posiluje budoucí aktivity, záporná je oslabuje a platí to
mnohdy nejen ve „směru ohlédnutí“). Vyhodnocení,
o jakou vazbu se jedná, je subjektivní a záleží to i na
tom, jaký soubor parametrů bere člověk v úvahu. Bývá
to velice široká otázka, která může vést až k depresivním náladám zejména u citlivějších lidí, kteří mnohdy
propadají malomyslnosti a pohybují se v uzavřeném
kruhu, z něhož je těžké vystoupit. A i jim by mohl prospět následující výsledek seriozního vědeckého výzkumu v oboru psychologie.
Zákon „sté opice“ vznikl jako jeden z výstupů výzkumného programu, který se prováděl již před řadou
let na opicích žijících na izolovaném ostrově. V krátkosti šlo o to, že opicím na ostrově byla předkládána
dosud jim neznámá potrava, jejíž využití se musely
samy nejprve naučit (dostat se k poživatelnému vnitřku). Po nějaké době se to naučila první opice. Za další
dobu již jich to zvládlo několik a jejich počet rostl. Až
když se to naučila „stá opice“, najednou to uměly
všechny na ostrově a navíc to uměly i opice na ostatních ostrovech.
Platnost zákona lze předpokládat i u jiných zvířat,
tedy snad i u lidí. Může to platit podobně jako u opic
o naučení se tomu dobrému a zřejmě i tomu druhému.
Snad se naši potomci dočkají toho, že uvedený zákon
se naplní i u nás lidí v případě našeho chování vůči
životnímu prostředí, chápanému v co nejširších souvislostech. Tak by mohlo dojít k tomu, že pád k horším
zítřkům planety Země se začne brzdit.
Přitom lze čerpat poučení jak z minulosti (jdoucí od
Černobylu přes Atlantidu třeba i někam dál), tak z odhadu budoucnosti (Čína, Indie a další „tygři východu“
rozhýbají energetickou spoušť).
Která z cest vede přes pomyslné naplnění uvedeného zákona, je zřejmé snad pro většinu z těch několika čtenářů Dvou cest. Cesta tržního pohodlí to asi
nebude, ale kdo ví, zda pro tu méně pohodlnou bude
až ke „sté opici“ dost času.
Do nového roku přeji všem rychlou cestu ke „sté
opici“ v uvedeném slova smyslu (ta alkoholová přináší
spíše chmurné vystřízlivění), provázenou moudrostí
a zdravím - i to spolu souvisí.
Zdeněk Trojan

Lesopark Vinice
Nedaleko Klánovic brzy vyroste nový lesopark Vinice.
Jeho celková plocha bude činit cca 468 000 m2, z toho
lesní porosty 250 000 m 2, louky 200 000 m2, nové cesty 3 800 běžných metrů. Na první etapu projektu (cca
230 000 m2) již bylo vydáno územní rozhodnutí a rozhodnutí o využití území (na základě kterého je možno
začít sázet), vlastní výsadba začne na jaře 2007. Nyní
probíhá stavební řízení na lesní cesty. Druhá etapa
projektu byla vázána na výkup pozemku, který ZHMP
již odsouhlasilo, takže v roce 2007 bude požádáno
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o územní rozhodnutí. Třetí etapa je zatím problematická, o největší pozemek se hl.m.Praha soudí se společností, která pozemek neoprávněně získala (ještě při
přípravě záměru byl pozemek obce, najednou se tam
objevila jako vlastník soukromá společnost).
Ing D.Frantík,
OOP MHMP

k l á n o v i ck é f ó r u m

Advent v KC Beseda
Živý betlém, který se stal symbolem letošních Vánoc
v Klánovicích, vznikl díky práci, podpoře a darům pánů
Davida Hlaváče a Miloš Krále (zahradnictví Zelený
Domov – areál bývalé Sempry). Děkujeme!
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28. 11. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ STUDIA LÁĎA HYMNA
Jakýmsi prologem letošního Adventu se stalo vystoupení Studia Láďa pana Ladislava Smoljaka. Hymna
sklidila zasloužený úspěch u klánovického publika. Byli
jsme nesmírně poctěni tím, že Studio Láďa do Klánovic zavítalo a již na konci listopadu nadělilo vánoční
dárek ve formě neopakovatelného inteligentního humoru.
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1.12. ROZSVÍCENI VANOČNÍHO STROMU V DĚSTSKÉM DOMOVĚ
Advent zahájilo rozsvícení vánočního stromu
v Dětském domově v Klánovicích. Děti z domova nastudovaly poutavou pašijovou hru a děti ze základní školy
pod vedením Aleny Nejedlé přišly zazpívat koledy. Náramně příjemná atmosféra a předzvěst vánoční pohody.

5.12. MIKULÁŠ V KCB
Za svatým Mikulášem s andělem i čertem přišlo více
než 70 dětí a rodičů. Děti samozřejmě dostaly dárky
a také si odnesly krásný zážitek. Příští rok Mikuláš určitě přijde zase. Je to s ním domluvené…

10.12. KONCERT SKUPINY JABLKOŇ
Pro mnohé byl vánoční koncert skupiny Jablkoň vrcholem loňského kulturního dění v Klánovicích. Určitě je
pozveme i letos, možná již v létě!
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12.12. VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ ÚJEZD N. LESY

17. 12. VÁNOČNÍ KONCERT – ZUŠ JANA ZACHA
ŠESTAJOVICE

16. 12. - ADVENTNÍ KONCERT – MUSICA DOLCE
VITA

19. 12. Divadlo Vysmáto – O Červené Karkulce

Krásný adventní večer a zážitek přinesli Zbyňka Šolcová (básnířka a harfenistka), Jan Machat (flétnista)
a mezzosopranistka Daniela Demuthová.

U nejmenších mělo obrovský úspěch. Divadlo Vysmáto přijede opět potěšit naše nejmenší již v 20. března!!
Petr Kubíček

Diváky nejvíc
táhnou rodinné filmy
Je to vlastně zázrak, že v éře satelitních televizí, domácích kin a půjčoven kazet či disků ještě někdo chodí na klasická filmová představení. S Katkou Hoffmannovou, která má v týmu Klánovického fóra na starosti
provoz zdejšího kina, jsem si povídal o tom, co přinesl
první rok obnoveného promítání.
Co jste od kina očekávala před loňským startem?
Nikdy předtím jsem organizování filmových představení ani nic podobného nedělala. Vůbec jsem neznala
situaci v klánovickém kině. Takže nejdřív jsme museli
ověřit, jestli fungují promítačky, ozvučení, opona a další
technické věci. Potom jsme museli uzavřít smlouvy s
distributory a naučit se, jak se vlastně fyzicky přijímají
a odesílají filmy. Když jsme sehnali promítače a nakoupili bločky vstupenek, tak jsem měla hlavně obavy,
jestli přijdou diváci a taky aby se nevyskytly technické

poruchy. Naštěstí kino si postupně svoje publikum našlo a všechny technické závady se nám podařilo zvládnout.
Jak se vaše původní představy naplnily v praxi?
Původně jsme vycházeli z filozofie, že nemá smysl
konkurovat pražským multikinům a uvádět ty největší
„kasovní trháky“. Takže jsme se zaměřili spíš na tituly,
které nejsou v běžné distribuci - takzvané klubové kino
pravidelně uvádíme každý čtvrtek. Musím říct, že tento menšinový žánr si našel věrné a vděčné diváky. Nicméně divácky nejúspěšnější se staly filmy uváděné
v rámci tzv. rodinného kina zpravidla v neděli odpoledne. Postupně jsme rozšířili záběr i na komerčnější snímky, uvádíme je v úterý a publikum lákáme zřejmě nižšími cenami vstupného než v multikinech. Realizovali
jsme taky promítání pro školy.
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Kolik filmů jste za rok provozu vlastně promítali?
Za prvních jedenáct měsíců jsme promítli 43 večerních, šest nedělních dětských představení a několik
školních představení pro klánovickou základní školu,
Základní školu v Jirnech, Gymnázium v Horních Počernicích a Střední hotelovou školu v Klánovicích.
Na který film přišlo nejvíc lidí?
Vyprodaný kinosál jsme měli dvakrát - na dětském
představení Auta a sál nám zaplnila také Šifra mistra
Leonarda.
Jaká je průměrná návštěvnost?
Počet návštěvníků na jednotlivá představení je velmi rozdílný. Za celý minulý rok navštívilo kino asi 2000
diváků. To je průměrně 34 diváků na představení. Ale
hráli jsme už i pro 2 diváky.
Stalo se, že by na promítání nepřišel vůbec nikdo?
Bohužel, jednou jsme museli zrušit představení pro
neúčast diváků. Bylo to někdy v červnu, asi bylo moc
hezky na návštěvu kina.
Z ekonomického hlediska - nakolik zisk ze vstupného pokrývá náklady?
Na komerční bázi by se kino neuživilo. Vstupné
z představení pokrývá částečně náklady za pronájem
filmových kopií, odměnu pro promítače a dopravu filmů. Když k tomu přidáme náklady na elektřinu a jiné
provozní náklady, a případně nájemné za kinosál, jsme
hluboko v červených číslech. Bez příspěvků Městské
části Praha-Klánovice a Magistrátu bychom kino nemohli provozovat.
Mění se dramaturgická strategie kina pro rok 2007?
Dramaturgie na rok 2007 se zásadně nemění. Myslím, že jsme si našli okruh diváků, kteří se rádi podívají na zajímavé nekomerční filmy. Uvažujeme o zvýšení
počtu dětských představení.
Chystáte zvýšení vstupného?
Vstupné bychom chtěli udržet na stejné úrovni jako
vloni. Podaří se nám to, když nás i v tomto roce bude
podporovat obec.
Dočkáme se v Klánovicích letního kina?
Technicky to zatím není možné. Zkušenosti z letních
koncertů v zahradě KC Beseda však nasvědčují tomu,
že obyvatelé Klánovic tráví léto mimo svoje bydliště,
takže i návštěvnost letního kina by asi nebyla nijak
velká.
Můžete čtenářům KZ na závěr nastínit Váš osobní
divácký vkus - tři nejoblíbenější filmy?
Tři nejoblíbenější filmy asi vybrat nedokážu, ale mám
ráda tvorbu Pedra Almodóvara, Woodyho Allena, Emira Kusturici, Kim Ki Duka, Federica Felliniho...
Jiří Karban

Nové internetové služby
Klánovického fóra
Internet v KCB pro všechny – WiFi zdarma
Nová 3 internetová pracoviště v předsálí KCB jsou
k dispozici všem zájemcům o levné webové surfování
(15,- Kč / 15 minut). Připojení k internetu je základní
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službou nového multimediálního centra KCB. V areálu
KCB a okolí funguje rovněž bezdrátové WiFi připojení.
Budete-li mít notebook s podporou WiFi připojení, můžete využívat služeb připojení bez omezení a zdarma.

www.klanovickeforum.cz – nová struktura,
nové služby
Webové stránky Klánovického fóra byly rozšířeny
o novou funkcionalitu programového modulu - kalendář s možností rezervace vstupenek - a nový modul
eZpravodaje. Nyní probíhá ostrý zkušební provoz.
V souvislosti s novými funkcemi byla změněna struktura celého webu, která je nyní více zaměřená na dynamické informace o programu a rezervaci vstupenek.
Internetovou rezervací vstupenek chceme ušetřit náklady pravidelným návštěvníkům (hovorné při telefonické rezervaci) a také zpříjemnit rezervační proces.
Pro rezervaci vstupenek však musí zájemce provést
jednorázovou registraci na webu a její telefonické ověření. Pak již může jednoduše objednávat vstupenky.
Novou službou webu je i eZpravodaj, který nahradí
dosavadní manuální odesílání mailů na databázi zájemců o aktuální informace o programu v KCB. Vaše
připomínky k novému webu a jeho službám jsou vítány.
Petr Kubíček

s p o l e č e n s k ý ž i vo t

Vzpomínka
22. ledna zemřel Ing. arch. Josef Čáp, dlouholetý občan Klánovic. Poprvé jsem se s ním seznámil v pěveckém sboru klánovického kostela, kde zpíval bas. Mnoho místních ho znalo jako soudního znalce pro odhady
nemovitostí. Pan inženýr byl velice laskavý a hluboce
věřící člověk, miloval svou rodinu. Málokdo tušil, kolika obtížnými chvílemi musel v životě projít. Možná právě proto měl tolik pochopení pro těžkosti jiných. Měl
rád život a nezkazil žádnou legraci. Dlouhá léta byl členem místní organizace KDU-ČSL.
Jaroslav Brabenec

pěvecký sbor

Claireton Chorale
„ D ě t i , k t e r é z p í va j í s rd c e m … “
Vážení čtenáři, vítám vás poprvé na stránkách KZ
v novém roce. Lednové jarní počasí působilo na každého všelijak, vesměs ale bylo nezvykle příjemné. Příroda nám dokazuje, že je stále ještě pánem počasí,
a brání se našemu bezohlednému jednání. Překvapením pak byla nedávná nadílka sněhu. Ve svitu slunce
si člověk připadal jako na horách a i fantazie se na-
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Dětský pěvecký sbor Claireton Chorale
přijímá nové členy do svých řad!
Zpěváčci a zpěvačky, přijďte se na nás podívat každé
pondělí a středu mezi 15:30 a 18:30
do ZŠ Klánovice.
Na našich zkouškách uvidíte, jak zpíváme
a tancujeme, a můžete se i přidat.
Každý rok pořádáme mnoho koncertů,
vystoupení, různých akcí a účastníme se
nejrůznějších estrád a hudebních show nejen
na divadelních jevištích a v koncertních sálech,
ale i na národních či mezinárodních festivalech
a v televizi.
Více informací na tel.: 777 644 768, 605 744 768,
724 627 855 pí. S.Tvrzická
a na www.claireton-chorale.com

mateřské centrum Klánovice

Cvičení rodičů s dětmi

dýchla do dalšího rozměru. My, odpočatí po Vánocích,
jsme se hned na začátku ledna pustili do práce. Připravujeme několik písní z muzikálu Cats a i oblíbené
představení Andersenových pohádek najde své místo
v jarních vystoupeních. Připravujeme nové představení „Clairetonáda“, zajímavé videoprojekce atd. O koncertech podrobněji v příštím čísle, ale již teď se dá
avizovat např.:
Pátek, 13. 04. 2007 od 9:00 a 10:30 – pohádky
H. Ch. Andersena, Divadlo Pohoda, Horní Počernice –
vystoupení pro školy
Sobota, 14.04.2007 od 15:00 – pohádky H. Ch. Andersena, Divadlo Pohoda, Horní Počernice
Sobota, 09.06.2007 od 18:00 – závěrečný koncert Pohoda, Horní Počernice
Další informace najdete na našich webových stránkách www.claireton-chorale.com - pište nám své názory,
přání apod. Po Vašem svolení zveřejníme v návštěvní
knize nebo přímo v KZ.
Vítězslav Maštalíř
klavírista a hudební skladatel
info@claireton-chorale.com

Společné cvičení a hraní má celou řadu předností, má
široký výchovný, sociální přínos, děti jsou obratnější,
smělejší, vzájemně se poznávají s rodiči i s kamarády.
Bojácné děti získávají sebejistotu. Malé děti potřebují
vzor maminky a postupně si zvyknou na osamostatňování se. Postupně krok za krokem se budou účastnit
her s říkadly, tanečků, cvičení na nářadí, závodění a
zdravotních cviků. Při cvičení zjistíte, co vaše dítě dokáže, a s vaší podporou se všichni budete radovat
z úspěchů a pohybu. Bez vašeho vzoru a pomoci by to
děti jen těžko zvládaly. Rodiče s dětmi cvičí vždy
v úterý v tělocvičně Beseda Klánovice od 16.15 hodin. Přezůvky a pití s sebou.
Jitka Dlasková

Tvoření maminek a dětí
v MC Klánovice
Jednou za 14 dní se scházejí maminky v Mateřské centru v ulici Ke Znaku, aby něco hezkého, jednoduchého
a vkusného vyrobily. V době předvánoční tvořily hlavně vánoční výzdobu, adventní věnce, v lednu dekorace na zeď pomocí ubrouskové techniky. Materiál
a ostatní potřeby dostanete přímo v MC. Děti, které
asi nevydrží celou dobu tvořit, si mohou zařádit
v kuličkovém ráji nebo si jinak pohrát se spoustou
hraček, k dispozici dětem je obří lokomotiva. Maminky dostanou také malé občerstvení. Tyto akce se
uskutečňují vždy ve čtvrtek odpoledne jednou
za 14 dní. Informace získáte na tel. 776 152 852 nebo
739 566 318.
Jitka Dlasková
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Hledáme
šikovnou maminku, která by byla ochotná za malou
úplatu věnovat se dětem na některém z kroužků, zejména hledáme maminku zpívající, pokud možno s kytarou.
Mamky, které vedou nyní tyto kroužky, nastoupily do
práce, a proto hledáme pokračovatelky od září 07.
Budeme rády, když se ozvou i maminky s dobrými nápady k dalšímu rozvoji Mateřského centra. Ozvěte se
na tel. 604 315 231, budeme s vámi rády spolupracovat.
Jitka Dlasková

Momentka z halového turnaje starších žáků v Říčanech.

sport

pátí z devíti. Tyto výsledky jsou pro fotbalové začátečníky povzbuzením.
- Silně obsazeného turnaje v říčanské hale se zúčastnili starší žáci. Postarali se o velké překvapení, když
skončili druzí hned za domácími. Klánovičtí žáci za
sebou nechali například mladé naděje z Benešova
a Bohemians.
- Na dalším turnaji starších žáků dostali příležitost
hráči širšího kádru. V zápasech ve skupině mužstvo třikrát remizovalo (i s rezervou přeborové Libuše) a obsadilo třetí místo. V boji o pátou příčku v turnaji je čekalo
silné Umbro, účastník Pražského přeboru, v jehož dresu
hostují dva hráči FK Klánovice (Marek Fuchs a Ondra
Kadeřábek). Prohra 1:6 (jedinou branku Klánovic vstřelil
Kuba Heřmánek) znamenala celkové šesté místo.
- Mládežnické týmy mají do konce března nabitý
program, čeká je ještě devět halových turnajů.
- Mužstvo dospělých a dorostenci absolvují koncem února náročné soustředění v Rumburku.
- Díky přílivu dalších zájemců o fotbal se členská
základna klubu v letošním roce zřejmě rozroste, v současnosti má klub celkem 253 členů.
- Rodiče mladých fotbalistů už teď mohou počítat
s tím, že v termínu 18.-25.srpna se uskuteční letní soustředění mládeže nedaleko Mladé Boleslavi.
- Nezbývá, než všem klánovickým fotbalistům
popřát hodně sil, štěstí a povedených zápasů v průběhu roku 2007!
Jiří Karban

Střípky fotbalové zimy
Fotbalisté v zimním období nezahálí. Jaro se pomalu blíží a je třeba vyladit formu. Jako osvěžení mezi
tréninky se hrají zimní halové turnaje. Přinášíme zprávy, které nám poskytl Michal Fuchs, předseda FK Klánovice.
- Zatímco „mini“ tým (ročníky 2000 a mladší) se
na turnaji radoval ze čtvrtého místa mezi jedenácti
účastníky, jeho starší kolegové „mladší přípravka“
(1998 a mladší) na dalším turnajovém klání skončili

Nová spor toviště
v Klánovicích
Už dlouhou dobu se odhodlávám napsat článek do Klánovického zpravodaje. Ne o tom, zda mít golf či zachovat les, nebo který místní politik či strana mají pravdu, ale o nově zbudovaných sportovištích v naší obci.
Nikdy jsem se veřejně neozval, ale teď už mi srdce
sportovce nedá.
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1.Tělocvična.
Je to asi dva roky, co s velkou slávou byla otevřena
u školy nová tělocvična-hala.Všichni sportovci se na
to moc těšili.
Díky za to všem lidem, kteří výstavbu nové haly prosadili.
Ale!!! Nová hala měla být multifunkční, a to jak pro
cvičení školy, tak pro jiné kroužky či oddíly fotbalu, tenisu, volejbalu, nohejbalu, basketu, stolního tenisu
a další halové sporty.
Jaké je moje, ale i ostatních sportovců zklamání, že
nová hala je především plná železa a betonu a při lítání za míčem je zázrak, že se dosud nic vážného nestalo. Nevím, jak vyhovuje krytina podlahy v malé tělocvičně členům oddílu stolního tenisu, ale vím, že povrch
v horní velké hale je pro pohybové sporty velmi nevhodný. Beton s umělým povrchem je velmi tvrdý, nedá
se na něm skákat či padat nebo se sklouznout, aniž
by to hrozilo zraněním.
Pokud se venku udělá teplo, tak je v tělocvičně díky
střešní krytině (sklo, kov) horko na padnutí a malá větrací okénka to zdaleka neřeší. Není tam žádná klimatizace nebo větrání, které by pomohlo.
Už od otevření bylo upozorňováno, že do budovy
střechou zatéká, ale stále to není opraveno. Pokud prší,
musíte mít připravený hadr, abyste to hned utřeli. Jinak na louži někdo uklouzne hned u betonových (vojenských) zátarasů, které lemují jednu část haly.
Možná zvenku se hala líbí, ale funkčností velmi zaostává za klasickými stavbami, které sice nejsou dominantami obcí, ale může se tam bezpečně a zdravě
sportovat. Proto je mi divné, že stavba, která stála cca
55 milionů korun, nebyla asi konzultována i s lidmi
od sportu, protože za ty peníze se mohlo šetřit na betonu a železe a naopak protlačit prvky důležité pro
míčové a jiné pohybové hry.
2.Venkovní hřiště.
Když jsem se loni dozvěděl, že se podařilo sehnat
dotaci na výstavbu venkovních hřišť, velmi jsem zajásal. Poslední venkovní hřiště, kde si kluci mohli hrát
fotbálek, vzalo logicky za své při výstavbě nové haly.
Pokud děti nebyly členy fotbalového oddílu, neměly si
vlastně kde zahrát s míčem. Na konci roku 2006 se
nový areál slavnostně otevíral.
Ale!!! Zase je tam plno dlažby a betonových ploch,
železa a skla. Je to tam připravené jak na nějaké průvody či přehlídky, ale v žádném případě pro sportování dětí ve volném čase nebo při hodině tělocviku.
Ta ohromná spousta volné plochy byla využita jen na
jedno malé hřiště s umělým povrchem, které je uzavřené pouze ze dvou stran, krátkou běžeckou dráhu a
doskočiště pro skok daleký. Každý, kdo měl či má dítě
- školáka, ví, že při všech těch sportovních aktivitách,
kdy se kope a běhá za míčem, ten míč lítá všemi směry. Dvě strany nového hřiště jsou neoplocené v těsném
spojení s nezpevněnou travnatou plochou.
Na jaře po dešti, až půjdou děti ven, první nakopnutý míč poletí do bahna a děti za ním. Výsledkem budou
špinavé děti a umělý povrch zašpiněný od zabahněných bot. Hřiště nemá bohužel ani vhodný rozměr pro
malou kopanou, a proto se tam nedají hrát ani turnaje,
pořádané organizacemi, které by chtěly za to i platit.
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Velký prostor mezi školou a halou byl přepůlen cestou s uměleckým přístřeším ze skla. Tak toto už se
sportem nemá vůbec nic společného. Sice tam jsou
betonové stoly na ping-pong, ale na tom se přece nedá
hrát. Bude to sloužit pouze jako lavička pro omladinu.
Výsledkem je zděšení každého, kdo to viděl a zajímal
se někdy o sport.
Pokud se něco staví pro sportování, musí se tomu
podřídit i projektanti. Tento areál vypadá spíš jako
drahá reklama pro projekční kancelář. Bohužel se
sportem má vytvořené dílo málo společného.
3.Závěr.
Kdokoli v mém zaměstnání přijde s nějakou kritikou,
chci od něj vědět, jak by to dělal on, jaké má řešení.
Navrhuji tedy následující:
- venkovní areál předělat, aby tam vzniklo několik
hřišť, z nichž jedno bude mít rozměr pro malou kopanou a další budou taky uzavřená, ale menší, aby
nižší ročníky mohly hrát také míčové hry, pokud na
velkém hřišti budou třeba „osmáci“.
- cestu od zadních dveří školy k hale vést jinudy
a využít lépe volný prostor.
- místo před podiem se přímo nabízí k výstavbě hlavního kurtu pro turnaje v míčových hrách.
- v hale se poradit s odborníky na pokládání pružných
podlah do hal a na klimatizaci.
- donutit stavební firmu, dokud je dílo v záruce,
k odstranění závad na střeše, nebo požadovat výraznou slevu. Pokud to je chyba projektu, tak požadovat peníze od firmy, která projekt prováděla, protože každá musí být pojištěna.
- s odborníky na vnitřní interiéry řešit zakrytí nebezpečných betonů a železa.
- na vše si nechat zpracovat nabídky či studie a pak
vybrat variantu, která bude optimální cenou i funkčností.
A finance? Určitě se podaří šikovným a schopným
lidem zase něco získat z dotací či příspěvků města.
Na dobrý návrh, který bude pro dobro dětí a sportovců,
se najde hodně sponzorů i z řad rodičů či sportovců.
Tento článek jsem napsal i proto, že si myslím, že
v současném zastupitelstvu bude mít kladnou odezvu.
Jsem rád, že jsou tam lidé, které znám i jako sportovce - starosta ing.Hrabal a zastupitel arch.Turek.
Těmto lidem věřím, že pro dobrou věc, a tou sport určitě je, udělají hodně.
Prosím, nezklamte ty, kteří mají rádi sport a vedou
k tomu i děti. Jedině tím, že bude mít mládež hodně
možností ke sportu, nebude mít čas na drogy či jiné
nesmysly a nevyroste z nich generace tlustých lidí, kteří
se pohybují pouze od počítače k televizi a lednici.
Michal Kutzendörfer

Dětský rybářský kroužek
LRU na plavanou, MO Žižkov II, MS Klánovice
Ohlédnutí za rokem 2006
Po zkušenostech z roku 2005, kdy jsme poprvé poznali
atmosféru oficiálních závodů v lovu ryb udicí na plava-
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nou (a musím říct, že se nám zalíbila) jsme se rozhodli, že budeme v těchto závodech pokračovat i následující rok. Nevěděli jsme sice, co nás čeká, ale za neustálého povzbuzování a podpory našich patronů, paní
Ivany Štruncové, členky reprezentačního družstva žen
ČR v LRU na plavanou, a pana Miroslava Melchera,
státního trenéra družstva mužů ČR v LRU na plavanou, jsme směle vykročili do celorepublikových závodů. Doufali jsme, zvyklí na řeku Berounku a naše šestimetrové biče, že to nebude až zas tak těžké. Bohužel,
opak byl pravdou a hned na prvních závodech jsme
zjistili, že sice máme velikou chuť a snahu, ale že naše
znalosti a především vybavení je oproti ostatním velice omezené. Základním vybavením každého závodníka je kromě bičů v různých délkách i speciální závodní
prut – dělička, na kterou se chytá většina závodů. Měli
jsme pouze jednu starší a teprve se učili s ní zacházet. Ceny závodních děliček se podle kvality pohybují
od 4 500 Kč až do 150 000 Kč a náš rozpočet byl velice omezený. Měli jsme dvě možnosti: koupit 2-3 ty nejlevnější děličky, ale tím omezit činnost kroužku, protože nebudou peníze na ostatní potřebné věci, nebo
pokračovat v činnosti a účastnit se pouze vybraných
závodů s omezeným vybavením a doufat, že umístění
na konci výsledkové listiny děti neotráví.
Trn z paty nám vytáhl pan Miroslav Melcher se svou
firmou FISH - PRO, která nám bezplatně zapůjčila tyto
děličky na celý rok, a také paní Ivana Štruncová, která
nás učila s novým vybavením zacházet. Nebylo to pro
nás nic jednoduchého, na každý závod, na každý trénink se musely připravit jiné věci. Navazovaly se nové
a nové sestavy v různém provedení s různými splávky, v různých délkách. Na závody pořádané ve větší
vzdálenosti jsme odjížděli minimálně o den dřív, abychom se seznámili s podmínkami a stihli se aspoň částečně připravit, přes noc pak přišla průtrž mračen
a ráno bylo vše jinak. Ale takový je život a my tím získáváme další zkušenosti a rozšiřujeme si své znalosti
nejenom v oblasti závodního rybolovu, ale o přírodě
jako takové.
V průběhu roku jsme měli (pouze) 8 celodenních praktických tréninků lovu ryb udicí na plavanou. O to více
času jsme věnovali při 19 trénincích teorii a již zmiňovaným přípravám sestav a vybavení. Účastnili jsme se
mistrovství ČR juniorů a kadetů a dalších třech závodů,
z kterých byly výsledky započítány do nominačních žebříčků pro potřeby reprezentace. Při 6 dvoudenních závodech a 4 jednodenních se nám podařilo v různých
kategoriích získat 5 pohárů za první místa a 12 zlatých
medailí, 1 pohár za druhé místo a 1 stříbrnou medaili,
4 poháry za třetí místa a 4 bronzové medaile. Na počátku sezóny jsme patřili mezi nováčky, ale postupem času
jsme všem ukazovali, že s námi budou muset do budoucna počítat. V celostátním žebříčku ČR v lovu ryb
udicí na plavanou se naši členové umístili:
z 99 kadetů
Richard Weber
Tomáš Kasal
Simona Otřísalová

celostátní žebříček
18. místo
20.
23.

krajské přebory
1. místo
4.
6.
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Tomáš Řehák
Josefína Bakalářová
Kryštof Macholda
Radek Řehák

29.
43.
59.
73.

8.
13.
14.
16.

z 88 juniorů
Dan Raiser
Jiří Chroustovský

33. místo
79.

5. místo
10.

28

Naše družstvo se zároveň stalo vítězem Celopražských přeborů v plavané.
Neměli jsme pouze tréninky, přípravy a závody, ale
také jsme se v roli asistentů a rozhodčích pomáhali
připravit a organizovat závody LRU na plavanou v národním kole Zlaté udice pořádaném ÚS ČRS města
Prahy v Poděbradech. V Klánovicích jsme pomáhali při
náborové akci pro nerybáře a při rybářských závodech
dětského domova. Za příkladnou práci s mládeží a za
reprezentaci Prahy v soutěžích LRU na plavanou byl
náš kroužek za odměnu vyslán ÚS ČRS města Prahy
na setkání rybářské mládeže do kempu u Stříbrného
rybníka v Hradci Králové, kde jsme společně s dalšími
šesti družstvy z ostatních krajů ČR strávili příjemný
víkend.
Náklady kroužku činily v roce 2006 celkem 139 290,korun.
46 500,- Kč bylo hrazeno z finančních podpor
14 345,- Kč bylo hrazeno ze sponzorských darů
78 445,- Kč bylo hrazeno členy kroužku, respektive
rodiči, kteří se zároveň podíleli na zajišťování dopravy.
Za finanční podporu která nám pomáhá zajišťovat
činnost kroužku chceme poděkovat především rodičům
a Městské části Praha Klánovice, dále pak MO ČRS
Žižkov II., ÚS ČRS města Prahy, MS ČRS Klánovic
a sponzorům.
Za zapůjčení závodních děliček děkujeme panu Miroslavu Melcherovi a jeho firmě FISH – Pro, která nám
mimo to také poskytovala materiální a technickou
podporu včetně dodávek kvalitních návnad, nástrah
a krmení přímo na závody. Paní Ivaně Štruncové za
neustálou podporu a poradenství a firmám SONA,
SENSAS, rybářské potřeby Pavel Loška, Rybářské
centrum a ShopRybář za poskytnutí finančních výhod
při nákupu závodního vybavení a doplňků.
V letošním roce
bychom velice rádi pořídili závodní děličky a s jejich
pomoci se postupně propracovávali závodním polem
Připravujeme :
- náborové akce a školení pro začínající i pokročilé
rybáře a nerybáře - propagaci třech letních výcvikových táborů pro mládež, na kterých se budeme snažit
zajistit účast dětí z naší organizace
- v rámci možností se podílet na organizování městského kola Zlaté udice
- pomoc při organizování dne dětí, pořádaného magistrátem
- ve dnech 4. – 5. 8. návštěvu Mistrovství světa juniorů a kadetů v lovu ryb udicí na plavanou, pořádaného v Pardubicích
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Chtěli bychom se účastnit těchto závodů :
28. – 29. 4. GP - Mivardi Cup - Májový přebor, Cidlina - Libice nad Cidlinou
?
Celopražské přebory mládeže
2. – 3. 6.
Hradecká juniorka, ( nominační závody)
Orlice - Hradec Králové
16. – 17. 6.
Krajské přebory
14. – 15. 7.
MMČR juniorů, kadetů a žen, ( nominační závody) Labe - Pardubice
21. – 22. 7.
Pohár Krále Jiřího z Poděbrad, Poděbrady (Labe)
1. – 2. 9.
Pražský handikep ( nominační závody) - Všenory, řeka Berounka
13. –14. 10.
Trabucco cup ( nominační závody pro)
- Všenory, řeka Berounka
20. – 21.10.
Krajské přebory podzimní kolo - Všenory, řeka Berounka ( Vltava mezi Velkou a Malou Chuchlí )
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„Když jsem se procházel lesem kolem usedlosti Nové
dvory, jejíž historie sahá až do středověku, vždy jsem
se zamýšlel nad tím, jak velká je to škoda nechat takový objekt pustnout a co tento stav říká o našem vztahu
k minulým generacím,“ vypráví dvaatřicetiletý svobodný advokát Tomáš Kučírek. Pochází z Vysočiny, v minulých letech studoval na univerzitách v zahraničí (Velká Británie, USA, Německo, Rusko) a je odborníkem
na mezinárodní obchodní právo.

Náklady pro letošní rok jsou odhadovány:
závody, tréninky, vybavení, spotřební materiál, startovné a ubytování - 175 248 Kč.
Naše finanční možnosti jsou dosti omezené, obracíme se proto na Vás s prosbou o pomoc při zajišťování finančních prostředků pro činnost kroužku. Prosím
případné sponzory, kteří by byli ochotni nám pomoci,
aby mne kontaktovali na tel. 602 181 636, nebo mého
kolegu Stanislava Vycpálka na tel. 603 723 659. Předem děkuji.
Jiří Řehák,
vedoucí mládeže MS Klánovice
a trenér dětského rybářského kroužku LRU – plavaná

Obě fotografie byly pořízeny letos v lednu. Důkaz zanedbanosti historického místa. Co s ním provede nový
majitel?
Romantika klánovického místa a vzpomínky na usedlosti obdobného typu v západoevropských a amerických velkoměstech ho vedly k tomu, že po loňském
vypsání veřejné soutěže Lesů ČR na prodej usedlosti
Nové dvory nezaváhal ani na vteřinu. A zvítězil, protože nabídnul nejvíc. Předpokládá, že do dvou let budou
ruiny proměněny v příjemné místo, které se stane ozdobou lesního prostoru.

reportáž

V lese jako doma

Nový pán z Nových dvorů

Kdy vlastně zjistil, že existují Klánovice? „Poprvé
jsem je zaregistroval, když jsme s dědou už na základní
škole jezdili vlakem na výlety do Prahy. Z Vysočiny jsem
byl zvyklý na rozsáhlé lesy a zde mě vždy zaujal tak
velký les hned na okraji Prahy. Při studiích na fakultě
jsem se s Klánovicemi seznámil víc a když jsem před
sedmi lety přemýšlel o koupi domu, tak jsem o žádné
jiné lokalitě ani neuvažoval. Klánovice v sobě spojují
život v přírodě mimo město i dobrou dopravní dostupnost vlakem do Prahy. Takových míst je kolem metropole skutečně málo,“ vysvětluje Tomáš Kučírek. Během
studií v zahraničí byl vždy uchvácen krásou a romantikou opravených domů uprostřed parků a lesů u německých, anglických či amerických velkoměst. Tyto
budovy vždy připomínají dobu dávných časů, dobu, kdy
kolem žádné velkoměsto ještě nebylo, a v současné
době by tam nikoho ani nenapadlo, že by nechal zpustošit starý statek uprostřed městského lesa.
Doktor Kučírek po vítězství ve zmiňované soutěži
okamžitě zahájil přípravu plánů rekonstrukce a po náročném obíhání desítek úřadů a projednávání daného
záměru na podzim získal stavební povolení.

Tomáš Kučírek, majitel usedlosti Nové dvory, odmítá
„zaručené zprávy“ klánovické šuškandy o tom, že by
chtěl v lese budovat penzion s nočním provozem. Podle všeho má docela jiné plány.
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Rodinné bydlení, nic víc!
Základním bodem celé rekonstrukce je zachování
půdorysu a tvarů současných objektů a docílení záměru vytvořit z usedlosti Nové dvory, která je ve stavu
ruiny, opět místo, které bude okrasou lesa. „Není mým
záměrem vyvíjet jakékoliv stavební aktivity na okolních
pozemcích. Objekt hodlám využívat k rodinnému bydlení a rozhodně v něm neplánuji stavět restauraci, hotel, penzion nebo nějaký noční podnik,“ říká majitel,
kterému jsem také položil podstatnou otázku, jestli
bude usilovat o vybudování nového povrchu příjezdové cesty od okraje lesa až k usedlosti Nové dvory.
„Domnívám se, že problematika cest obecně je v Klánovicích vděčným tématem. Tuto záležitost je třeba řešit
komplexně v rámci úvah o zvelebení lesa. V rámci diskusí o plánech rozvoje lesa jistě stojí za úvahu popřemýšlet nad tím, zda je naším zájmem, aby hlavní spojovací cesty lesem plnily funkci cesty, nebo zda nám
vyhovuje současný stav, kdy po prvním dešti mnohá
místa hlavních lesních cest připomínají spíše zabah-

události obrazem
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něný tankodrom. Zde by jistě bylo dobré vzít v úvahu
zkušenosti s výstavbou lesních cest tohoto druhu od
měst v západní Evropě. Pokud nechceme chodit daleko, inspirací by mohl být i úsek cesty od golfového areálu
rovnoběžně s železnicí směrem do lesa, který Lesy
ČR před několika lety celý opravily. Nenajdete tam skoro žádnou louži, natož zabahněné výmoly.“
Pomoc Klánovicím? Proč ne!
Zdá se, že Tomáš Kučírek se v blízké budoucnosti
zařadí mezi nepřehlédnutelné klánovické občany, přestože sám tvrdí, že není typ člověka, který by se chtěl
nějak nuceně zviditelňovat. „Pokud by o mou spolupráci
byl ze strany klánovického zastupitelstva zájem, domnívám se, že mohu být nápomocen například v problematice dlouhodobého rozvoje Klánovic a získávání finančních prostředků - například z fondů Evropské
unie - k realizaci schválených záměrů.“
Nakolik se nadějná slova změní v realitu, posoudíme za nějaký čas. Už teď je jisté, že z Nových dvorů
může zafoukat pozitivně vlivný vítr.
Jiří Karban

Z některých podniků v Klánovicích přinášíme pouze obrazové informace. Autory fotografií jsou Tomáš Hradecký a Jiří Crkal ml.

Besídka v dětském domově - 12. prosince

oslava Silvestra v golfové klubovně

Klánovice pod sněhem

Pražská mobilní zvonohra
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Konečně začala zima
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Tři králové

Anketa
Otázku „Které místo máte v Klánovicích a v jejich okolí rádi, kde se cítíte dobře?“ jsme položily ve čtvrtek
osmnáctého ledna panu lékárníkovi a několika vstřícným návštěvníkům restaurace U Dašů, kde byla v době
oběda velmi příjemná atmosféra.

Pan Martin Peffek: „Nejoblíbenější
místo mám právě tady – U Dašů.
Je mi to tu sympatické, často sem
chodíme s dětmi. A jinak, v Klánovicích? Klánovický les.“

Pan lékárník Augustin: „Oblíbené
místo? Je to někde na cestě mezi
lékárnou a U Dašů.“

Slečna servírka Alenka z restaurace U Dašů: „Mně je dobře v Klánovickém lese. Je to tam nádherné.
A v hospodě tady u nás, tady je to
taky příjemné.“

Sympatická usměvavá paní z Újezda nad Lesy: „Les mezi Klánovicemi a Újezdem, ráda tam chodím na
procházku.“

Paní Jana Peffková: „Cyklistická
stezka.“

Paní Šárka Volešová: „Kde se cítím dobře? Docela dobře se cítím v centru obce, v okolí nového hřiště.“

Z odpovědí lidí, kteří si nepřáli být jmenováni ani fotografováni:
„Mně se tu všechno líbí, všechno je tu pěkné!“
„Mám rád fotbalové hřiště.“
„Já tu žádná místa neznám, chodím jenom z domu
na nádraží a zpátky. Všechen čas trávím v Praze.
A chodit do lesa, na to nemám čas.“
Anketní otázky nebudou ani v budoucnu nikdy přehnaně nepříjemné nebo výrazně osobní. Takže se nás,
prosím, nebojte! A potěšte klánovické občany zajímavou odpovědí!
Lýdie Boukalová
Alžběta Dvořáková
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pro děti
Od února do května bude ve Zpravodaji vycházet na pokračování slepá
mapa Klánovic, rozdělená na čtyři
díly. Budete-li mít chuť, můžete jednotlivé části složit, slepit a domalovat.
V každém čísle časopisu doprovodí
mapu malá křížovka nebo rébus. Vyluštíte v ní jméno věci, která na danou část plánku určitě patří. Vy
však můžete dotvořit mapu i mnoha jinými způsoby. Namalovat skutečné stavby a zahrady na místo,
kde opravdu stojí. Nakreslit váš dům, strom, souseda na bruslích, jezdce na koni, auta, motorky, psy.
Nebo vodotrysk, rozhlednu, sochu – stavby a předměty, které v Klánovicích nestojí, ale třeba by tu
podle vás měly být. Nalepit do plánku fotografie
a podobně.
Až bude plánek složený, můžete nám ho přinést ukázat. Na všechny vaše mapy se moc těšíme. Před koncem školního roku uspořádáme jejich výstavu v KC
Beseda.
Alžběta Dvořáková

mapa- levy horní díl
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OSMISMĚRKA:
Vyškrtej jména zvířat ve všech směrech – vodorovně,
svisle, úhlopříčně. Zprava doleva, shora dolů i opačně.
Zbude ti 9 písmen. Přečteš-li je po řádcích, najdeš tajenku.

agama, ara, koza, kur, lama, lev, malpa, medvěd, osel,
plameňák, rak, tygr, vydra, vyza
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nenechte kola zahálet

Výhledy do roku 2007
Lyžaři sice naříkají, ale pro cyklistiku je letošní zima
zatím velice příznivá – to ostatně jistě pociťujete sami.
V době, kdy tento článek píšu, nemáme ještě vrchol
zimy za sebou (ten bývá kolem 20. ledna), ale až si ho
budete moci přečíst, to bude už po Hromnicích. I když
nás bude ještě čekat celý únor, který dovede být zatraceně zimní, stále se prodlužující den nás povede
nezadržitelně k jaru.
Naše vyjížďky se budou stále prodlužovat a budeme si vymýšlet nové a delší trasy. Když jsem se tak
zamyslel nad tím, kolik jsem jich již po blízkém okolí
popsal, už opravdu těžko nacházím něco nového, nějaké nové kombinace, o nichž jsem se ještě nezmínil.
Tak si myslím, že bych měl na nějakou dobu se svými
články přestat. Kdyby mě ovšem něco nového napadlo,
nenechal bych si to pro sebe.
Ještě jednou možností je, že bych sáhl po starších trasách, které jsem popsal před třemi a více lety, a že
bych je po malé úpravě reprízoval. Chtěl bych vědět,
co si o tom myslíte. Dejte to vědět buď mě nebo redakci KZ prostřednictvím místního úřadu.
V závěru dnešního článku vám musím vyslovit pochvalu, protože stále víc z vás potkávám navečer s vyhovujícím osvětlením kola. Na současném trhu je výběr velmi vhodných předních i zadních světel. Baterie
zajišťují, že zůstanou svítit, i když zastavíte, což se
nestávalo, když se používalo dynamo. Věřím, že si
vhodná světla opatříte všichni – je to v zájmu vaší vlastní bezpečnosti.
Doufám, že nenecháte kola zahálet, i když vás k tomu
nebudu vybízet v každém čísle Klánovického zpravodaje!
Jiří Suchánek

fejeton

Přijeli jsme do stanice
Klánovice
Ukažte mi vaše nádraží a já vám řeknu, kde bydlíte.
Pokud má tato věta obecnou platnost, doufám, že
s jednou výjimkou.
Kdo zná podobu železniční zastávky, které se hrdě
říká nádraží, ten ví, kam mířím. Do ráje sprejerů! Do
místa, které se svým vzhledem zaseklo v éře mezi Brežněvem a Gorbačovem! Do pomyslné brány Klánovic!
Copak my někteří místní, co tu dvakrát denně automaticky projdeme, když spěcháme do zaměstnání (do
školy) a zpátky, nám už to ani nepřijde. Ale představte
si výletníka, který si někde přečte o předválečné noblese té čtvrti pro pražskou smetánku, o zvučném názvu, před kterým zájemci o pozemky na dálku smekají. Tohle že má být ta dobrá adresa, o které se píše
v developerských tiskovinách a nabídkách realitních
kanceláří? A cizinec znejistí.
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Nechápavě hledí na nerovné nástupiště a humusáckou budovu (ve směru na Kolín). Štítivě projde podchodem a to vůbec netuší, že v mokrých dnech tu může
být voda nad kotníky, takže lze trénovat veslařský sprint.
Ani hlavní nádražní budova ve směru na Prahu nějak
neladí s pověstí o lepší čtvrti. Vyplatí se tady brýle,
protože při průjezdech zběsile rozjetých vlaků a silnějším větru hrozí, že vám do očí vlétne šupina rzi z ošuntělé konstrukce.
Kdyby ten host byl můj, asi bych se snažil odvést jeho
pozornost řečmi o významu místa. Například bych se
vrátil na přelom dvacátých a třicátých let. Citoval bych
pamětníka Jaroslava Papeže, který mi loni vyprávěl, že
tady zastavovaly rychlíky a do nich nastupovali významní
drážní úředníci. Párkrát se tu prošel právník a politik
Emil Hácha, později spisovatel Ludvík Souček a nemálo významných polobotek i lodiček. Na konci sedmdesátých let zde Ladislav Smoljak režíroval památný obraz pro slavnou komedii „Vrchní, prchni!“.
Teď jsou tu vhodné kulisy pro tvůrce thrillerů a kriminálních seriálů. Že přeháním? Tak se někdy za tmy
projděte po nástupišti a seběhněte třicet schodů do
podchodu, kde světlo reaguje snad na heslo. Pro lidi,
co se rádi trošku bojí, je to tady super. Ostatně tahle
úvaha je postavena na skutečné události. Na podzim
2005 tady kriminalisté vystopovali vraha Lubinu a byla
toho plná televize.
Někdo namítne, že vzhled nádraží je z hlediska jiných problémů marginálie. Vždyť stejně většina obyvatel jezdí v automobilech a na nástupiště se dostane
jednou do roka při romantickém výletu směr zoologická zahrada, Pražský hrad či Národní muzeum. A těch
pár zoufalců, co vlak pravidelně používá s dobrým ekologickým pocitem? Menšinový zájem! Jistě, s tím nechci zdržovat. Stejně si ale myslím, že ta úvodní věta
trochu platí a že by se člověk neměl vzdávat snů.
Já si třeba představuji nádraží světlé jako tenisové
oblečení z roku 1931, s kavárnou-čekárnou, která slouží i jako výstavní síň, hraje tady hudba - někdy po ránu,
občas i večer, a celkově mám pocit, že jsem v Klánovicích, ve kterých chceme vítat hosty zblízka i z daleka.
A že ta „brána“ u trati musí ksakru přece vypadat, aby
si někdo náhodou nemyslel, že tady žijí „ňáký takový“, ehm.
Ale protože reálné plány na vylepšení nádraží jsou
spíš „výhledové“, raději prchám do fantazií o budoucí
chloubě Klánovic, z jejíž krásy vypadnou přijíždějícím
cestujícím od Úval i od Běchovic oči. A myslím i na
pendolína, která tady jednou budou zastavovat, abychom my klánovičtí občané mohli v klidu nastoupit do
pořádného vlaku.
Jiří Karban

n á z o r y, k o m e n t á ř e , p o l e m i k y

Obušku, jdi do pytle !!
V úvodu bych rád poděkoval všem klánovickým spoluobčanům, kteří se svým hlasem ve volbách do zastupitelstva jednoznačně vyslovili pro zachování celistvosti
západní části Klánovického lesa.
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Věřte, chtěl jsem se v roce 2007 na stránkách KZ plně
věnovat, jako člověk celý život pracující v oblasti vědy
a kultury, pouze spolupráci s Kulturním centrem Beseda, ale článek pana E. Stöhra mě donutil porušit toto
předsevzetí. Článek „Obušku z pytle ven“ napsal
s takovou arogancí a s výběrem slov, že jsem měl dojem, že si je, ale naruby obrácené, vypůjčil od ideologa stalinského období nebo od spolupracovníka STB,
který psal na někoho udání s návrhem na nejpřísnější
- hrdelní trest.
Klade nám a tedy i všem, kteří jsou pro zachování
celistvosti Klánovického lesa, za vinu, že rehabilitujeme komunistická zvěrstva, ale sám je ochoten jiné zvěrstvo proti obyvatelům Klánovic a všem živočichům,
hmyzu a vegetaci Klánovického lese páchat budováním golfu, parkovišť, fitcenter, hotelů atd. na jeho úkor.
Poukazuje na předvolební lži (neuvádí jaké a koho)
a sám jedním dechem vyslovuje nepravdy, když tvrdí,
že nikdo nepovznesl hlas proti nezvykle vysoké těžbě
dřeva v Klánovickém lese. Protesty proti tak rozsáhlé
těžbě byly vysloveny v Klánovickém zpravodaji minulých let, stačí v nich zalistovat !! A proč mezi nimi není
i jeho jméno?
Souhlasím, že lesy České republiky mají velký dluh
v osazování vymýcených ploch, ale les si pomáhá sám,
brání se holinám a sám rozsévá své potomstvo bez přispění člověka už milióny let. To až „génius“ 20. století
nazval stromy takto rozmnožované „stromy plevelnými“.
Stačí se podívat na vymýcený trojúhelník před vjezdem
do golfu, jak zarůstá borovicemi, duby i břízami (ty tu
byly celá tisíciletí). Když víte, pane E.S., kdo drancuje
a rozkládá les „načerno“, je Vaší občanskou povinností
oznámit to policii ČR, už zejména proto, že golfisté jsou,
jak sám říkáte „nejagresivnějšími ochránci přírody“.
Měli by jít příkladem i jinak, např. pomoci při zalesňování vykácených ploch a nevyhazovat posekanou
trávu a vyřezané větve stromů, které překáží v oploceném areálu bezprostředně za jeho ohrazení. Stačí jít
hlouběji do lesa a zaplnit bývalou jámu, ze které se těžil
písek nebo kámen na podezdívky klubovny Golfu (bylo
jich podél Mozartovy ulice několik a jsou tam dosud
terénní nerovnosti, zarovnávané listím a jehličím shrabaným na ulici a chodníku, některými obyvateli i travou
a listím i jehličím ze zahrad. To vše setlí na humus a dá
lesu nové potřebné živiny. Věřte, že nikdo z obyvatel
Blešnovské ulice nevyhazuje plastové láhve, igelity
a krabice z všelikým odpadem podél lesní cesty. U lékárny máme kontejnery a každý dům má svou popelnici. To bychom mohli říkat, že nám to děláte Vy golfisté
při cestách za kulturou hudební i gastronomickou, provozovanou v bývalé klubovně i mimo ni, abyste nás naštvali. Toho jsme daleci, lhát druhým ani sobě samým
nebudeme ! Nepořádek dělají nekulturní lidé, špatně
vychovaní rodinou i školou, většinou rekreanti z jiných
částí Prahy, kterým je zatěžko donést to, co zbylo
z jejich svačiny, do košů na odpočívadlech při naučné
stezce anebo do košů na nádraží. Členové Sdružení
pro Klánovický les již několikrát veškeré svinstvo v lese
vysbírali. Co jste udělal Vy, pane E.S., jako agresivní
ochránce přírody. Také jste něco odhodil, kromě agresivních slov ?
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Pyšníte tím, že bývalá klubovna prvorepublikového
Golfu se stává centrem zábavy pro děti i dospělé. Že
tuto funkci zdárně plní i manželi Kubíčkovými úspěšně
obnovené „Kulturní centrum Beseda“, klánovická
Knihovna, Základní škola, Stopa, Rybářský svaz i jednotlivci - paní Marie Hendrichové, pravidelně a vysoce
zasvěceně informující na stránkách Klánovického zpravodaje o pražských výstavách, pan Karel Huth koncerty v kostele a KCB - to asi vidět, ani navštěvovat
nechcete. Ale nevidíte ani, že Vaši konzumenti kultury
a gastronomie jezdí auty nezpevněnou Blešnovskou
ulicí, která je i cyklistickou stezkou. To nás ujišťovali že
budou jezdit MHD. Dnes a denně několik desítek aut
jedoucích na golf cestu devastuje. Nestačím ji opravovat a to od dob, kdy Technické služby Praha budovaly
fotbalové hřiště. Škody, napáchané v obci při budování čehokoli, provádějící podnik neodstraňuje ani
v minulosti ani dnes (např. zdevastovaný chodník podél Slavětínské ulice, při severní straně parku u školy). A vy golfisté si nedokážete upravit ani cestu ke
golfu, kterou jste si prvotřídně osvětlili. Bláto z ní rozvážíte po nedávno vydlážděné Axmanově ulici až po
zahradu pana J. Vajceho. Že některá auta, a dokonce
i autobus, jedoucí do Vašeho areálu, vjíždí do jednosměrné Axmanovy ulice v protisměru, je též kulturní
novum.
Doufám, že nebudu nucen reagovat častěji na arogantní články a že si budeme psát o kultuře i o tom,
čeho se nově zvolenému zastupitelstvu podařilo dosíci a jak se na tom podíleli naši spoluobčané.
Ludvík Skružný

Klánovický problém č.1 –
GOLF
Je o mně všeobecně známo, že jsem zastáncem obnovení golfového hřiště v Klánovicích, samozřejmě při
splnění všech podmínek, které stanoví příslušné povolovací orgány.
Při této příležitosti prohlašuji, že naprosto souhlasím s fakty, které uvedl pan Stöhr ve svém článku uveřejněném v posledním čísle Klánovického zpravodaje.
V Klánovicích 14. 12. 2006
Ivan Karlin

Odměny místostarostům
Určitý rozruch v sále při jednání zastupitelstva vzbudila výše odměn pro neuvolněné místostarosty. Ze zápisu vyplývá, že odměny všem neuvolněným členům
zastupitelstva na horní hranici zákonem povoleného
rozmezí byly schváleny již ve dvou předešlých zastupitelstvech. Protože jsem byl členem obou těchto zastupitelstev, chci říci, že se tehdy (alespoň jak si vzpomínám) při projednávání vždy zmiňovala pouze výše
měsíční odměny pro řadového člena zastupitelstva
a pro předsedu komise - obojí je v řádu stokorun (k dnešnímu datu 450 a 1110 Kč) - a příslušné usnesení bylo
přijato bez jakýchkoli problémů. Jsem si téměř jistý
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(a myslím, že mnozí ze členů těchto zastupitelstev by
mi to mohli potvrdit), že při jednání nikdy nezaznělo,
že tím určujeme i výši odměny neuvolněnému místostarostovi, ani kolik tato odměna činí. Přiznávám, že i já
jsem byl částkou 21 380 Kč měsíčně (tzn. více než
1 milion Kč hrubého z obecního rozpočtu každému
z obou místostarostů za celé volební období) docela
překvapen. Uvážím-li, že starosta má na plný úvazek
plat ani ne dvojnásobný a podstatně větší odpovědnost, očekával bych, že příslušný místostarosta bude
za tento plat pracovat pro Klánovice minimálně tři dny
v týdnu. Pokud oba místostarostové hlasovali pro usnesení schvalující tuto výši odměn, zřejmě tomu tak skutečně je. Věřím, nás o své práci budou pravidelně informovat na stránkách Zpravodaje.
Tomáš Ruda,
člen ZMČ Klánovice v letech 2000 - 2006

Jak jsem přijel domů…
Je večer, kolem desáté hodiny. Slunce dávno zašlo za
obzor a ulice ozářily pouliční lampy. Svítí okna, lidé
jsou doma a odpočívají před dalším pracovním dnem.
Já se vracím autobusem z Prahy a přijíždím do zastávky Smržovská. Vystoupím, popojdu kousek ke škole.
Jen tak. Koukám, jak to tu pěkně vypadá. Nové osvětlení, cesta, široký chodník. Je celkem hezky, tak proč
se tudy neprojít? Mé kroky vedou kolem školy, Haly
starosty Hanzala až k hasičské zbrojnici. Vypadá to
tady hezky. Přes plot koukám na potemnělý prostor
atletické dráhy. Děti si to zaslouží.
Cože jsem to popsal? Nové Centrum Klánovic byl
název projektu. Stálo spoustu úsilí ho zrealizovat. Již
se o tom na stránkách KZ psalo. Ale myslím si, že je
třeba zdůraznit, kde se vzala největší část peněz na
realizaci projektu. Nechci uvádět přesnou sumu, je to
cca 10 milionů Kč. Na tomto místě děkuji Veronice Hrabalové, že se jí podařilo dotaci zajistit. Díky!
Jiří Crkal ml.

Očima řidiče
Řidič, který po 15. prosinci 2006 odbočuje z ulice Slavětínské do rekonstruovaného úseku ulice V Soudním,
vidí na jeho začátku tyto tři dopravní značky:
- Jednosměrný provoz
- Obytná zóna
- Pozor, zpomalovací práh
Dále vidí:
- Že v ulici, označené jako obytná zóna, stojí auta,
ačkoliv v obytné zóně je povoleno stání jen na vyhrazených místech a tady žádné místo ke stání vyhrazeno není.
- Že v jednosměrné ulici nemálo aut jezdí v zakázaném směru.
- Že žádná značka jej neupozorňuje, že vlevo u sportovní haly je parkoviště.
Když to zjistí a zaparkuje na něm, při odjezdu z něj
následně vidí:
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- Že mu značka zakazuje vyjet do ulice V Soudním,
ale přesto tam vyjíždí většina aut, opouštějících parkoviště, někdy dokonce i do zakázaného směru.
- Že mu jiná značka přikazuje vyjet do ulice Medinské
pouze doleva, ačkoliv tato ulice není jednosměrná,
a proto značku nikdo nebere vážně.
Nakonec se táže: „Nemělo by se s tím něco udělat?“
Mirko Sláma, 1. 1. 2007.
Dodatek k článku „Očima řidiče“
Několik dní poté, co jsem napsal tento článek, byla
značka, přikazující při výjezdu do Medinské jet doleva, odstraněna. Vše ostatní však stále trvá.
M. Sláma, 7. 1. 2007

Střelec nebo střelkyně?
Tímto krátkým článkem bychom rádi upozornili na lidskou krutost. Před měsícem někdo vážně postřelil naši
kočku. Jedná se o vykastrované zvíře, které se drží
většinu dne doma a když už naši zahradu opustí, zdržuje se vždy jen krátce v zahradách našich nejbližších
sousedů.
Je tudíž velmi snadné domyslet si, kdo jako pachatel připadá v úvahu. Ovšem kde není žalobce, není ani
soudce.
I když je o zvíře dobře postaráno a je pravidelně
živeno, není možné potlačit jeho lovecký pud a zamezit tak např. tomu, že občas zahubí ptáka. To zřejmě
tomu, kdo po kočkách střílí, nejvíce vadí. Těžko ale takovýmto jednáním změní zákony přírody.
Léčba kočky byla nejen finančně nákladná ale
i zdlouhavá a zvíře velmi trpělo. Jen s velkým štěstím
přežilo náročnou operaci.
Nevíme, jestli si dotyčná osoba vůbec uvědomuje,
že příště by místo zvířete mohla trefit třeba dítě. A důsledek toho lze jen těžko domyslet.
V životě už to tak chodí. Někdo má rád kočky, jiný
psy, další třeba ptactvo apod. Není ale možné nenávist k určitému druhu zvířat řešit tímto způsobem, který takto poznamenal naši rodinu.
Vyzýváme proto všechny občany, ať jsou obezřetní
a všímaví, aby se příště podobná situace neopakovala třeba právě u nich.
rodina Ratajova,
Voňkova 611, Praha-Klánovice

od sousedů

Golf na Černém Mostě
Jak jsme si přečetli na webových stránkách Kyjského
občanského klubu (www.sweb.cz/kyjeok), chystá se
stavba golfového areálu poblíž sídliště Černý most:
Areál golfového hřiště GOLF RESORT BLACK
BRIDGE bude realizován na celkové ploše cca 75,06 ha
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v prostoru jižně od sídliště Černý Most - s ohraničením rybníkem Martiňákem (Čeňkem), potokem Chvalka, nájezdem na Pražský okruh (R1) od obchodního
střediska IKEA a výběžkem Xaverovského háje. Zástavba Dolních Počernic je od vlastního hřiště oddělena pásem pozemků, které jsou využívány jako pole.
V rámci záměru je v přírodním parku Klánovice-Čihadla navrženo vybudování 18-ti jamkové veřejné hřiště
s tréninkovou plochou pro nácvik hry. Výstavba hřiště
znamená vybudování technicky náročného hřiště
s množstvím překážek včetně pískových bunkrů, dynamickým modelováním terénu a vznikne zde také 5
vodních ploch. Ve fázi výstavby bude vyvolaná doprava velice intenzivní, protože bude nutné na lokalitu hřiště dovézt cca 1600000 t materiálů. V areálu bude 10
budov bungalovů s 2 apartmány 2+kk, každý s garáží
(s kapacitou 40 ubytovaných), 2 budovy zázemí se 4
byty 2+kk pro zaměstnance, každý s garáží, a golfový
klub spolu s hospodářským zázemím klubu. Plocha
navrhovaného golfového hřiště zasahuje do lokálního
biokoridoru kolem Svépravického potoka a biokoridoru vedoucího do Xaverovského háje, přímo se dotýká
přírodní památky Xaverovský Háj. V blízkém okolí se
pak nachází přírodní památky V Pískovně a Počernický rybník. Blíže viz. Text oznámení záměru http://
www.ceu.cz/eia_files/PHA190/PHA190__oznameni.zip
a Informace o oznámení záměru http://www.ceu.cz/
eia_files/PHA190/PHA190__infOznam.pdf.

Taekwondistický trůn
z a ro k 2 0 0 6 p a t ř í
Újezdu nad Lesy a Klánovicím!
Jako už poněkolikáté se újezdským taekwondistům
v roce 2006 opět dařilo. Nejenom že se klubu Kangsim Dojang podařilo získat na otevřeném mistrovství
České republiky v Taekwondo WTF 2. místo za polským
týmem, ale především se nám podařilo zvítězit v nejvyšší domácí soutěži – Národní taekwondo lize (NTL)!
Do této soutěže se započítávají čtyři nejprestižnější
domácí turnaje: olomoucký Scorpions Cup, otevřené
mistrovství ČR Czech Open, pražský Prague Open
a Vánoční pohár v Pelhřimově. Po celou dobu této soutěže nám šlapal na paty oddíl Sokola z Hradce Králové. Do Národní ligy se sčítají pouze body závodníků
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s vysokými pásky (od modrého výš), a proto vítězství
našich bojovníků ukazuje na vynikající kvalitu celého
týmu.

V Národní lize se také vyhlašují nejlepší závodníci
v jednotlivých váhových kategoriích. Z našeho oddílu
se za rok 2006 podařilo získat ocenění nejlepšího závodníka v juniorské kategorii do 45 kg Pavlu Pospíškovi, seniorce do 51 kg Marcele Mikové, za seniory
Ondřeji Cehlárovi a také Pavlovi Černému, který zvítězil s 31 body a stal se tak nejlepším závodníkem
napříč všemi váhovými kategoriemi. Marcela Miková
byla navíc vyhlášena nejlepší seniorkou 2006, vždyť
minulý rok se jí podařilo získat mimo jiné druhé místo
na Austria Open, jednom z nejprestižnějších turnajů
v Evropě. Dále patří poděkování závodníkům: Bergerovi, Brouskovi, Husákovi, Kotrčovi, Koubovi, Lincové,
Liškové, Šťastnému, Tománkové, Suderovi, Mihaličovi
a Gogovi, neboť na vítězství oddílu se podílejí všichni
a jenom fungující kolektiv a dobrá parta vedou k zisku
titulu v NTL. Závodníkům s nižšími pásky děkujeme za
kamarádské fandění a bezvadné výkony ve všech kategoriích a našemu hlavnímu trenérovi Marku Doxanskému za vynikající přípravu závodníků.
O vítězství v Národní taekwondo lize se rozhodlo
až na posledním turnaji sezóny v Pelhřimově. Vítězství
o čtyři body za celou sezónu je sice těsné, ale nesmíme zapomenout na to, že některé ostatní kluby zastupuje na závodech daleko více závodníků a o to je naše
vítězství ještě cennější!

M e d a i l e z Vá n o č n í h o p o h á r u
V sobotu 9. 12. 2006 se konal 11. ročník Vánočního
turnaje v Pelhřimově, kterého se zúčastnil i újezdský
klub Kangsim Dojang. Tento tur naj je jedním
z nejprestižnějších na území České republiky, a tak na
něm nemohli chybět ani závodníci z Německa, Ruska,
Polska, Běloruska, Chorvatska, Litvy, Srbska a Černé
hory. V takto nabité konkurenci, která čítala přibližně
400 závodníků, se našich 21 bojovníků snažilo získat
co nejlepší výsledek.
Náš klub jako obvykle prokázal své kvality a nezalekl
se zahraniční konkurence. Na prvních místech se umístili naši zkušení závodníci: Sára Semerádová, Marcela
Miková, Adéla Wurstová, Laura Vinklerová a Pavel Černý. Před nelehký úkol byl postaven Petr Vobecký, kterému byl soupeřem německý zápasník s černým pás-
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kem. Ačkoli Petr spadal do nižší kategorie, odhodlal
se proti tak silnému soupeři postavit. I když ho nepřemohl a skončil tak druhý, zaslouží si velké uznání. Dal-

Občanské sdružení MUM
k l u b p ro m a m i n k y a d ě t i
V roce 2007 bude v „OS MUM - klubu pro maminky
a děti“ v Horních Počernicích probíhat projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR:
„NOVÁ PŘÍLEŽITOST
vzdělávací program pro sladění rodinného
a profesního života žen“.
Projekt je určen především pro maminky na rodičovské dovolené, kterým se blíží návrat do zaměstnání, ale i jiným zájemkyním a zájemcům z řad nezaměstnaných a znevýhodněných na trhu práce.
Zájemcům nabídneme tyto VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
1. Rekvalifikační kurs ZÁKLADY PODNIKÁNÍ
Akreditovaný kurz pro začínající podnikatele je určen pro ženy s podnikatelskými záměry, které se
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šími závodnicemi, které skončily na druhém místě, byly
Klárka Šťastná a Tereza Lišková, která do posledních
chvil sváděla vyrovnaný boj s reprezentantkou České
republiky. Na třetí místa dosáhli Robert Husák, Jakub
Šťastný, Julius Smolej, Ríša Stočes, Kryštof Zelený,
Dominik Urich a Matěj Štacha. Velká pochvala patří
i těm, kteří na medaile nedosáhli. Jako doprovod pomáhali hlavnímu trenérovi Marku Doxanskému Zuzka
Lincová, Honza Kotrč a zdravotnice Lenka, kteří měli
na starosti přípravu závodníků před zápasem a pomoc
při „koučování“. Nesmíme zapomenout ani na vydatnou pomoc rodičů, kteří zajišťovali dopravu a stmelovali kolektiv.
Vánoční turnaj v Pelhřimově uzavřel velmi úspěšnou
sezónu 2006 újezského taekwondo a nastavil vysokou
laťku pro sezóny příští. Doufejme, že budou ještě lepší.
David Krčil,
SK Kangsim

z důvodu celodenní péče o dítě nemohou účastnit
jiných kursů, pořádaných úřady práce a personálními agenturami.
Do kurzu budou přednostně přijaty ženy nevlastnící
živnostenský list, nejlépe s ujasněnou představou
o předmětu podnikání a především s motivací změnit svůj stav.
2. Motivačně psychologický klub ŽENA – PRÁCE –
PODNIKÁNÍ
Půjde o cyklus besed s odborníky na různá témata:
rovné příležitosti, hledání práce, problematika psaní životopisů, výběrová řízení, posilování sebedůvěry, setkání s vizážistou… Zájemci mohou absolvovat celý cyklus nebo si vybrat jen témata, která je
zajímají či odpovídají jejich situaci.
3. Sociálně právní poradenství
Jak vyřizovat potřebné formuláře, jak hledat práci,
spolupráce s úřady práce, doporučení vhodných školení a vzdělávacích kursů, databáze volných pracov-
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ních míst v okolí… Nejčastější dotazy budou zodpovězeny i na webových stránkách organizace.
4. Počítač pro všechny
Volný přístup do PC učebny, internet, konzultace
s počítačovým odborníkem.
Všechny kursy a poradenství budou pro zájemce
zdarma, navíc v době vzdělávání bude pro maminky
zajištěno hlídání dětí.
INFORMACE PRO ZÁJEMCE
Kurs základy podnikání bude probíhat od března do
června a od září do prosince 2007 vždy ve středu
a v pátek dopoledne. Jeho kapacita je omezená, proto
prosíme, informujte se včas a v případě zájmu podejte
do MUMu závaznou přihlášku nejpozději do 31. 1. 2007
– formulář přihlášky do kurzu ZP bude k dispozici od
15. do 30. 1. 2007 v MUMu nebo na MÚ Horní Počernice - odbor školství a kultury nebo zdravotnictví a sociálních věcí a na webových stránkách OS MUM. Dodatečné zápisy budou probíhat do 16. 2. 2007.
Sociálně právní poradenství začne již v únoru, bližší informace o „úředních hodinách“ získáte v MUMu.
Ostatní aktivity projektu budou probíhat průběžně
a mohou mít jednorázový charakter. Není třeba se na
ně již nyní zapisovat.
KONTAKT
MUM – klub pro maminky a děti, Horní Počernice,
Mezilesí 2058.
Tel. 604 234 593 - Barbora Zálohová.
Web: www.volny.cz/mum.centrum/,
e-mail: mum.centrum@volny.cz.
Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského
ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských
zdrojů.
Za OS MUM
Barbora Zálohová

Boj o klánovický les –
zatím dobré zprávy z bojiště
(Převzato z Újezdského zpravodaje)
V předvolebním říjnovém čísle jsme článkem „Boj
o záchranu Klánovického lesa pokračuje“ informovali
o aktivitě našeho sdružení pro trvalý rozvoj a okrašlování městské části (Újezdský STROM) a dalších sdružení v okolí za záchranu Klánovického lesa, o sílících
aktivitách investora, společnosti Forest Golf Resort
a významné úloze voleb do zastupitelstva městských
částí. Klíčové byly především volby do zastupitelstva
klánovického, jehož aktivity hrají v záchraně lesa nejvýraznější roli. Psali jsme, že jsme v případě potřeby připraveni uspořádat i v naší obci petici za záchranu lesa před kácením, pokud by volby v Klánovicích
dopadly špatně nebo se objevila jiná závažná situace,
protože kácení blatovské části lesa v souvislosti
s golfem by se újezdských dotklo stejně nebo ještě více
než klánovických.
S potěšením bychom rádi informovali, že přes intenzivní snahy investora Forest Golf Resort využít voleb
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jako politického nástroje pro své plány, volili obyvatelé
Klánovic moudře a strany podporující projekt této společnosti a s ním spojené kácení výrazně ztratily. Výjimkou nebyla ani Občanská demokratické strana, která dramaticky ztratila a získala pouze jediný mandát.
Stejně tak podnikatelská strana Pro Klánovice vedená
paní Křížkovou personálně spojenou s golfem, která,
ač jednička volební listiny stany, sama ve volbách ze
zastupitelstva vypadla.
Poměr sil zastupitelů pro zachování lesa versus zastupitelé pro tzv. „golf“ v Klánovicích je po těchto volbách 7/2. Pokud situace zůstane stabilní, budou Klánovice pokračovat ve své snaze zlepšovat kvalitu
a posilovat rekreační funkce Blatovského lesa a usilovat o změnu územního plánu znamenající větší stupeň ochranu lesa. Projedná také projekty na tvorbu
oddělených pěších stezek, stezek pro jízdu na koni
a cyklostezek a do tohoto projektu by se mohla připojit
i naše obec navazujícími prostorami lesa v Ladech za
tratí a dalších oblastech.
Naše, újezdská,komunální politika byla zatím charakteristická relativně nízkou informovaností o problému Klánovického lesa a z toho plynoucí malou angažovaností občanů v této věci. V Klánovicích a Úvalech
již částečně i z iniciativy zastupitelstev proběhly petice na záchranu lesa, u nás se o problému víceméně
mlčelo. Potěšilo nás proto, že také díky našim aktivitám v těchto volbách do zastupitelstva víceméně všechny vítězné strany v Újezdě určitým způsobem na situaci reagovaly a zachování lesa ve volebních programech
podpořily. Nepodařilo se sice připravit jednoznačné
informace o konkrétních plánech, aby byly důkladně
veřejně probrány na stránkách Zpravodaje i jinde, tak
jako je tomu například v Klánovicích. Přesto je to dobrý krok správným směrem.
Nemáme bohužel možnost jako paní starostka přispívat do Zpravodaje po uzávěrce a komentovat výsledky voleb z 21. října již v čísle, které mělo uzávěrku
14. 10. Omlouváme se tedy, pokud se bude někomu
zdát, že se tento článek jakoby vrací již k neaktuálnímu volebnímu tématu, které bylo probráno již v minulém čísle.
Újezdské volby poslaly zastupitelům zajímavý signál, a to ten, že otázka zachování lesa může být i pro
místní politiku velmi významná. Volební účast v okrscích blízko ohrožené části lesa s 51% vysoce přesáhla běžný letošní průměr, zatímco v části od Blatovského lesa vzdálené dosáhla pouhých 37%. Volební okrsek
794, představuje s částí okrsku 795 oblasti Blatova,
které jsou dotčenému území nejblíže. Čísla okrsků
postupně rostou při pohybu od Blatova směrem
k Rohožníku. Spolu s nimi plynule klesá volební účast.
Níže uvedená tabulka podle okrsků přesně odpovídá
postupnému vzdalování od „místa činu“ kauzy „les vs.
golf“.
Okrsek Volební účast
794
51.2%
795
51.0%
796
47.3%
797
39.1%
798
37.5%
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Vítězná ODS, která získala zhruba 60% hlasů
a 12 mandátů v zastupitelstvu ze 17 možných, šla do
voleb s vizí vyšší ochrany lesa. Citujeme: „1. Budeme
jednat o udělení statutu lesoparku na celém území MČ.,
2. Připravíme podklady a požádáme magistrát o využití fondu EU pro realizaci záměru „Změny využití Klánovického lesa“ na rekreační a sportovní oblast. Znamená to úpravu cest, vybudování hygienických zařízení
a občerstvovacích zařízení, zajištění úklidu této oblasti“, druhý bod volebního programu, kapitola životní prostředí. Prvním bodem Volebního programu ODS je „Infrastruktura“, který s lesem také souvisí, neboť hned
na dvou místech dochází v současní době čas od času
k nepovolenému přepadu hlavního řadu kanalizace do
lesa.
Nadpoloviční mandát zvoleným zastupitelům z ODS
přišel z „blatovských okrsků“ přesto, že reprezentují
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pouze dva z pěti. Doufáme a věříme, že zastupitelé tuto
důvěru místních voličů nezklamou.
Rádi bychom dále jako členové sdružení, kterému
je problematika zachování lesa i rozvoje obce blízká,
vyzvali vítěznou stranu s 60% hlasů v zastupitelstvu
a záměrem „Změny využití Klánovického lesa, aby
o zahájila diskusi o konkrétní podobě záměru. Ne každá koncepce lesoparku musí být správná a ne každý
lesopark je lepší než skutečný zdravý a čistý les. Věříme, že diskusi o možných perspektivách a budoucnosti
našeho lesa si zaslouží i čtenář stránek Újezdského
zpravodaje tak, jako se tato témata diskutují v Klánovicích nebo Úvalech. Věříme také, že právě diskuse je
tou nejlepší platformou, ze které mohou vzejít pro obec
nejpřínosnější řešení.
Újezdský STROM, Spolek pro Trvalý Rozvoj
a Okrašlování Městské části Praha 21 o.s.

Důležitá telefonní čísla
Telefonní čísla na policii:
V případě potřeby volejte na telefonní číslo
281 918 886 (operační číslo pro MČ Praha 14)
nebo na tísňové volání Městské policie 156
(zdarma i z mobilních telefonů).
Služební telefon našich okrskářů
má číslo 737 649 842.
Stanice Policie ČR Újezd nad Lesy 281 973 144
Tísňové volání Policie ČR

158

Telefonní čísla na hasiče a záchranku:
V případě nouze (požár, živelná pohroma)
i v případě žádosti o pomoc volejte tyto zástupce
klánovických hasičů:
603 578 405 - S.Huser - velitel výjezdové jednotky
607 603 814 - M.Šup - strojník
602 333 860 - V. Musil - starosta SDH
607 551 670 - Pavel Jaroš
Tísňové volání hasiči
150
Tísňové volání záchranka
155

V případě havárie sítí volejte tato čísla:
veřejné osvětlení - 800 101 109 (bezplatná linka)
vodovod
- 840 111 112
kanalizace
- hlavní uliční řad Ing. Zdrůbek - 603 889 572
- domovní čerpací stanice p.Veis - 777 868 796

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KLÁNOVICE
Internetové stránky Úřadu MČ Klánovice mají
adresu: www.praha-klanovice.cz
adresa: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
telefon: 281 960 216
fax:
281 963 224
e-maily můžete posílat na adresu:
urad@praha-klanovice.cz
úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
středa: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
V případě telefonické domluvy možnost návštěvy
i v ostatní dny:
úterý:
8:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00
pátek: 8:00 - 12:00
MÍSTNÍ KNIHOVNA KLÁNOVICE
adresa: Smržovská l, 19014 Praha–Klánovice
telefon: 281 963 496
e-mail: klankniha@volny.cz
výpůjční doba:
pondělí:15:00 - 19:00
středa: 13:00 - 17:00
čtvrtek: 9:00 - 11:00
sobota (sudý týden): 9:00 - 11:00
ÚŘAD MČ PRAHA 21
www.praha21.cz
adresa: Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tel. ústředna: 281 012 911
fax:
281971531
úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
pátek:
8:00 - 12:00
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Naši jubilanti
V měsíci únoru se dožívají významného životního jubilea tito naši spoluobčané:
Blanka Rohlíková
Zdenka Knoblochová
Leo Hýža
Miroslav Sůra
Jiří Podzimek

Bohumil Pirout
Miloš Aulický
Eliška Jančíková
Milena Potyšová

Přejeme jim ještě mnoho šťastných let!

Inzerce
AUTODOPRAVA - NONSTOP
MILAN PETRUŽÁLEK

PRONAJMU NOVÝ BYT 2+kk
v Úvalech poblíž nádraží,
25 min. vlakem do centra Prahy,
55 m2, i dlouhodobě,
výhledově možno s garáží,
tel. po 17. hod.: 728 381 788, 281 980 627,
e-mail dmon@centrum.cz

z
z
z
z
z

odvoz kontejnery
sutě, odpad, písky
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra
zemní a výkopové práce
Novozámecká 520,
190 12 Praha 9
Tel.: 281 931 164,
Mobil: 603 242 142
Fax: 281 931 512

i n z e rc e
Ceník inzerce v Klánovickém zpravodaji (do 1 čísla):
Celostránkový inzerát (A4 na výšku)
Půlstrana (A5 na šířku)
Čtvrtstrana (A6 na výšku)
Malý (řádkový) inzerát – bez grafiky,
nepodnikatelská inzerce –

2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
100 Kč

Při opakování inzerátu v pěti po sobě jdoucích číslech je jedno zdarma, v deseti číslech tři zdarma. Inzeráty plaťte na ÚMČ Praha-Klánovice, předlohy předávejte tamtéž, nebo posílejte na mailovou adresu
Zpravodaje (v tiráži).
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„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

Úklidová firma nabízí své služby:
- úklidy domácností
- hlídání dětí
- nákupy apod.
Zároveň přijme další zájemce o tuto
práci. Vhodné jako přivýdělek k platu,
pro maminky na mateřské dovolené
či důchodce.

Více informací na tel.:
739 664 554, 728 150 610,
pí. Reiserová
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HLEDÁTE PROSTORY
pro lehkou výrobu
a skladování?

300 m2,
elektřina, plyn, voda
k dispozici
Informace na tel.:
281 963 198
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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

Kulturní centrum Beseda program na únor 2007
Až do soboty 3. 2.
VÝSTAVA – OBRAZY INKY DELEVOVÉ
Čtvrtek, 1.2., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – PARFÉM (ŠPANĚLSKO, NĚM., FRANCIE – 2006)
Thriller, 147 min. od 12 let, titulky. Režie: Tom Tykwer, hrají: Ben Wishaw, Dustin Hoffman, a další. J.-B. Grenouille má vlastnost génia–svým
nosem dokáže zachytit, detailně popsat a charakterizovat všechny vůně. Rozhodne se vytvořit démonickou vůni, jejíž základní esencí bude
vůně mladé dívky, nevinné a čisté a rozhodne se pro to udělat vše.Podle bestselleru P. Süskinda. Od dob E.A. Poa nikdo nenapsal tak
dokonalý thriller.

Neděle, 4.2., 15.00 hod. RODINNÉ KINO – ASTERIX A VIKINGOVÉ (DÁNSKO, FRANCIE – 2006)
Rodinný, animovaný 78 min., český dabing. V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právě přijel Zničehonix, šéfův synovec!
A Asterixovi a Obelixovi je přidělen nemožný úkol – učinit z něj pravého muže...

Úterý, 6.2., 19.30 hod.

KINO – BORAT (USA, 2006)

Komedie, 83 min., české titulky. Režie: Larry Charles; hrají: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela Anderson (hraje sama sebe). Borat
Sagdijev je šestým nejznámějším Kazachem a nejlepším televizním reportérem Kazašské státní televize, která ho vyšle do USA, aby zde natočil
dokument o této „zemi neomezených možností“. A případně si našel novou manželku, protože tu starou tlustou mu znásilnil a roztrhal medvěd.

Středa, 7.2., 19.30 hod.

BLUESOVÝ VEČER – VLADO HOFFMANN BAND A HOSTÉ

Hudební večer ve bluesovém stylu v kavárně KC Beseda. Vlado Hoffmann a jeho band již vystopili na listopadovém svařáku. Nyní si
přivedou další hosty. Vstupné – dobrovolné.

Čtvrtek, 8.2., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – SHORTBUS (USA, 2006)
Komedie, 102 min, od 18 let ,české titulky. Režie: John Cameron Mitchell; hrají: Sook-Yin Lee, Paul Dawson, Lindsay Beamish. Film
sleduje osudy několika obyvatel New Yorku, kteří se potýkají se svými sexuálními a milostnými vztahy v undergroundovém klubu
Shortbus, otevřeném pro lidi všech sexuálních orientací. Ukazuje možné způsoby, jak najít odpovědi na stále se vracející otázky: jak
milovat a být milován. Jak být šťastný...

Sobota, od 10.2. 2007

VÝSTAVA - FOTOGRAFIE TOMÁŠE HRADECKÉHO

Ty nejlepší snímky klánovického fotoreportéra a rodáka Tomáše Hradeckého uvidíte v předsálí KC Beseda. Z jeho bohatého archivu byly vybrány
nejzajímavější fotografie s klánovickou tématikou, snímky z golfových turnajů a událostí a řada dalších unikátních fotek.

Neděle, 11.2.,19.00 hod. KONCERT SKUPINY – PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
Ponožky ... produkují hudební styl spontánně nazvaný KNAJP-ART, jakýsi hudební karbanátek semletý z folku, jazzu, hospodského šramlu a
dalších mnohdy cizokrajných ingrediencí, okořeněný humorem a podávaný s rockovým nasazením. Skupina je držitelkou prestižní hudební ceny
„Zlatý krteček“, udělované na jednom z největších multižánrových festivalů v ČR „Zahrada“ v Náměšti na Hané. Fotky a ukázky na
www.ponozkypanasemtamtuka.cz . Koncert bude v prostorách kavárny, tedy i s obsluhou. Vstupné: 70,-Kč

Středa, 14.2., 10.00 hod. DĚTSKÉ DIVADLO – TŘI POHÁDKY OD POHÁDKY
Pohádkové leporelo pro větší, menší, ale hlavně nejmenší diváky složené z pohádkových příběhů O třech bratrech, Strašidelný mlýn a
Poštovský panáček. Hraje Divadlo POHÁDKA Praha. Vstupné: 35,-Kč/osobu

Čtvrtek, 15.2., 19.30 hod. KLUBOVÉ KINO – LEKCE FAUST (ČESKO/FRANCIE/GB, 1994)
97 min, režie: Jan Švankmajer. Hrají: Pavel Marek, Jaroslava Zelenková, Viktorie Knotková, Jiří Suchý, František Polata, Petr Meissel, Jan
Kraus, Petr Čepek, Antonín Zacpal. Napůl hraný, napůl loutkový film v dvojroli s Petrem Čepkem, který se představí jako Faust a Mefisto v
jedné osobě. Jeden z nejlepších českých filmů devadesátých let . Krásný a jaksi decentní černý humor. Faustovský mýtus považuje autor za
klíčový pro naši civilizaci.

19.2. – 23.2. jarní prázdniny
Úterý, 27.2., 10.00 hod. KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – TÉMA RESTAURANT, COOKING
Nový jazykový kurz, zatím jedenkrát měsíčně, v kavárně KC Beseda, 45 min. Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje znalosti z
angličtiny je vítán. Zkusit to muže každý, kdo má chuť. Na věku nezáleží. Vítáni jsou mladí, starší i nejstarší. Kurz povede lektorka se zahraničními
zkušenostmi. Kurz bude vždy tématicky zaměřen – nyní na téma restaurace a vaření. Vstupné: 40,-Kč
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Středa, 28.2., 19.00 hod. 7. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK, NOVĚ LITERÁRNĚ – FILMOVÝ
VE SPÁRECH HRŮZY A HUMORU
Slyšeli jste vyprávět o černé sanitce, která v 80. letech jezdila po českých sídlištích, kradla děti na orgány a místo espézetky měla nápis VRAZI?
Pokud ano, znáte minimálně jednu ze 130 současných českých pověstí a fám, které shromáždil folklorista Petr Janeček v úspěšné knize Černá
sanitka a jiné děsivé příběhy. Kromě pověstí přiveze autor do Klánovic i ukázky z filmových hororů a komedií! Zajímají vás autentické kriminální
příběhy ze staré Prahy a okolí (včetně Klánovic) z druhé poloviny 19. století? Pak si nenechte ujít vyprávění spisovatele Bohumila Špačka,
autora knihy Vražděný volá: Ježíš Maria! Znáte klánovickou zatáčku sebevrahů, tajemné přízraky z restaurace Olymp, doupě vraha Lubiny,
laboratoř Profesora Zrůdy v katakombách pod místní základní školou či skřítka Jiříčka z Medinské ulice? Pokud ne, tak klánovický démonolog
Jan Nejedlý vás seznámí se svým pojednáním Nová pražská strašidla. Pořadem provází Zora Šimůnková. Vhodné též pro starší děti. Klánovická
strašidla mají vstup zdarma. Ostatní vstupné – dobrovolné.

Rezervace a ceny vstupenek
●

●

Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,-Kč pro dospělého a 60,-Kč pro důchodce
a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
Rezervace vstupenek nově na webu www.klanovickeforum.cz ; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604288076

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
obnova dřevěné podesty v parku KC Beseda
rekonstrukce oponového automatu v kinosále
podpora živých vystoupení
Žádáme občany o poskytnutí finančního daru v rámci veřejné sbírky. V letošním roce musíme obnovit dosluhující dřevěnou podestu pod
kavárenskými stolky v parku a obnovu vyžadují i obě opony v kinosále. Nemůžeme se spolehnout výhradně na investice obce do vlastního
majetku v KCB. Proto žádáme o pomoc!!! Tyto investice bohužel nebylo možné spojit s projektem JPD2 multimediální centrum v KCB realizovaným
v loňském roce. Obnova podesty v parku bude vyžadovat odhadem 50 000,-Kč (při platbě použijte variabilní symbol 01). Oprava oponového
automatu a obnova opon bude stát cca 70 000,-Kč (variabilní symbol 02). Příspěvky s variabilním symbolem 03 budou použity zejména na
nákup živých vystoupení (divadlo, letní koncerty), jež musíme nejvíce dotovat.
Finanční příspěvky zasílejte na číslo účtu veřejné sbírky: 51-1079340247/0100
Dárcům poskytneme samozřejmě podklady pro daňové odpočty (daň z příjmů fyzických a právnických osob).
Velice děkujeme za příspěvek v jakékoli výši.
Ing. Petr Kubíček, předseda správní rady
Klánovické fórum, nadační fond
Klánovické fórum získalo povolení Magistrátu hl. m. Prahy ke konání veřejné sbírky k získání peněžitých prostředků na podporu kulturně-společenské, vzdělávací a sportovní
činnosti a jiných veřejně prospěšných aktivit ve prospěch Klánovic a okolí, dále na provoz, údržbu a rekonstrukci kulturního centra Beseda v Klánovicích do 27. 2. 2009.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytují tito významní dárci a podporovatelé:

Veřejná grantová podpora
ÚMČ Praha – Klánovice

Privátní dárci
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