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ZDARMA



Během letošní zimy jsme si zatím sněhu příliš neužili.
Jeden z mála "bílých" dnů v Klánovicích a okolí - 6. leden
2008 - pro nás zachytil Jiří Karban.
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z historie

25. únor 1948
V pondělí 25. února si připomeneme 60. výročí komunistického puče. Ten byl odstartován demisí demokraticky
zvolených ministrů. Komunistický premiér Gottwald, který
se "právě vrátil z hradu", oznamoval tuto skutečnost na
Staroměstském náměstí za asistence Lidových milicí
řvoucím, jásajícím davům.
Byla odstartována doba pronásledování demokraticky smýšlejících občanů, legionářů, sokolů, vojáků a zvláště pak letců ze západní fronty. V procesech připravených
podle scénářů sovětských poradců byli vlastenci na základě falešných obvinění a lživých svědectví označováni
za zrádce národa a odsuzováni k smrti, jako např. generál Heliodor Píka či demokratka dr. Milada Horáková.
Účelem mého článku ani tak není rozebírat historické
události, které trvaly dlouhých 41 let, ale také připomenout, že političtí potomci tehdejších mocipánů se nedokázali ani po listopadu 1989 národu omluvit. Naopak
zastávají stejné postoje k převzetí moci. Svého historického dědictví se nezbavili.
Přemýšlejme o tomto faktu, aby se čirou náhodou únor
1948 neopakoval!
Jiří Crkal st.

Vzpomínka na starostu
Oldřicha Hanzala
Třetího února uplynuly tři roky od úmr tí jednoho z nejúspěšnějších starostů v historii Klánovic, pana
Oldřicha Hanzala.
Pan starosta Hanzal byl do své funkce zvolen třikrát za
sebou a starostou Klánovic byl celkem více než šest let
(16.12.1998 - 3.2.2005). Klánovice za tuto dobu prošly nebývalým rozvojem, a to doslova ve všech oblastech života
obce. Četné výrazné úspěchy, citlivé a vstřícné jednání
spojené se skromným vystupováním navenek ocenili klánovičtí občané mimo jiné i v komunálních volbách, ve kterých Oldřich Hanzal výrazně vítězil. Posledním jeho velkým
úspěchem bylo slavnostní otevření nové sportovní haly
u školy, která dnes nese jeho jméno.
Každý z nejbližších spolupracovníků pana starosty
Hanzala, mezi které jsem měl tu čest po celou dobu jeho
starostování patřit, mohl obdivovat jeho opravdové nadšení, diplomatickou šikovnost, silnou vůli a neuvěřitelné
pracovní nasazení pro Klánovice. Jeho pracovní týden měl
většinou sedm dní a den až dvanáct pracovních hodin.
Vše zvládal přitom s úsměvem a v pohodě.
David Dušek

sdělení redakce

Vážení čtenáři,
Je nemilou skutečností, že se naše městská část
musí potýkat se sníženým objemem prostředků v obecním rozpočtu. Z toho důvodu jsme vyhlásili program
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úspor i ve Zpravodaji. Rozsah jednoho čísla by neměl
překročit 28 stran, u jednotlivých příspěvků prosím
všechny autory o dodržení délky jedné normované strany A4 (30 řádků po 60 znacích). V souvislosti se zmenšením rozsahu Zpravodaje jsme se s p. starostou
dohodli i na snížení odměny šéfredaktora na 3000 Kč
hrubého měsíčně.
Tomáš Ruda
šéfredaktor KZ

Slovo starosty
Vážení občané Klánovic, vstoupili jsme do nového
roku, jehož osmička v historii často přinesla výrazné
změny. Jisté zdůvodnění k tomu vychází též z možnosti
i druhotného významu této variabilní 8, souvisejícího
s její snadnou změnou polohy do vodorovné. A to už pak
nejde o osmičku, ale o nekonečno. A jak je známo, provádění úkonů s nekonečnem může pak navazovat na podstatné změny a to nejen matematicko-fyzikální. Takže,
buďme v tomto letošním našem osmičkovém roce raději
více obezřetní.
Úvodem bych chtěl ale především poděkovat za
všechna obdržená přání a taky těm, kteří si hned po půlnoci přišli na Nový rok 2008 do parčíku KC Beseda společně připít. Jsem rád, že ani tentokrát nechyběl náš Jirka
Suchánek.
Dne 8.12.2007 se konalo zasedání zastupitelstva,
o kterém je dále informace v tomto čísle KZ. Zde bych
pouze uvedl, že schválené změny a opatření vycházejí
především z reality, že rozpočet naší městské části byl
z důvodu změny modelu dotačních vztahů pro rok 2007
snížen o 2,3 milionu Kč a pro letošní rok je snížen o dalších 2,17 milionu Kč. Za této situace je nutno hodnotit
krok neuvolněných členů ZMČ, zejména pak místostarostů, (snížení odměn - pozn.red.) jako projev zodpovědnosti. Rozpočtově bude tak tento rok pro Klánovice ještě
nepříznivější než minulý a veškeré větší akce musíme
řešit přes konkrétní žádosti o dotace z Magistrátu, přes
fondy Evropské unie nebo přes Norské fondy. V tomto
smyslu byly již podniknuty některé kroky, o nichž Vás budu
v příštím KZ informovat. Úspory se bohužel musí týkat
i grantových dotací z prostředků naší MČ, kde již v komisi kulturní a sportovní probíhá jejich nelehké posuzování, neboť k dispozici bude jen polovina loňských
prostředků. V zastupitelstvu naší městské části dochází
rokem 2008 k následujícím změnám: místostarosta bude
dále jenom jeden (JUDr.David Dušek). Místo zesnulé paní
Hedviky Vilgusové se stala zastupitelkou paní MUDr.Marie Jágrová. Novým předsedou finančního výboru
byl po odstoupení pana Ing.Petra Kubíčka zvolen pan
Jiří Karban a na jeho uvolněné místo v kontrolním výboru byl zvolen pan Václav Švec. Neuvolnění zastupitelé si
odsouhlasili snížení odměn ze 100% na 50%. Osobně
přeji paní MUDr.Jágrové, panu Karbanovi a panu Švecovi
v jejich nových funkcích hodně úspěchů a spokojenosti z
vykonané práce. Všichni mají mou plnou důvěru a věřím
v dobrou korektní spolupráci.
Zastupitelstvo se též vyjadřovalo k žádosti našeho
Dětského domova o mimořádný dar ve výši 5000,-Kč.
Byl odsouhlasen návrh pana MUDr.Brabence - dar byl
poskytnut v poloviční výši z obecních prostředků a na
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druhou polovinu, jako vánoční dárek, se zastupitelé sponzorsky složili.
V diskusi na závěr zasedání si neodpustil pan
Ing.Šafránek tvrzení, že podlaha v hale starosty Hanzala
je pouze natřený beton. K tomu konstatuji, že hala byla
slavnostně otevřena tehdejším starostou panem Hanzalem
už 26.listopadu 2004 a stavbu realizoval Odbor městského investora hl.m.Prahy. Pan Ing.Šafránek si nyní (po téměř
4 letech) písemně vyžádal od našeho úřadu, v požadavku
o pěti bodech, dokumentaci k podlaze tělocvičny. Ve stručnosti zde uvádím, že se jedná o univerzální sportovní povrch podlahy Regupol vhodný pro veškerý druh sálového
sportu s certifikací IHF. Čím asi "zaměstná" úřad pan inženýr příště? Nedávno to byly šířené fámy o honitbě, které musely být nejen naším úřadem uváděny na pravou
míru, aby občané byli objektivně informováni o této kauze.
Avšak obecně: není možné stále kritizovat, nakonec musí
někdo přijít a ty nápady nebo úkoly taky odpracovat.
V období adventu zaslal pan Ing.Stöhr všem zastupitelům, na náš úřad a na KZ e-mail, ve kterém nešetřil
hrubými urážkami. V této souvislosti, když o Vánocích
dávala televize mou oblíbenou operetu My Fair Lady, jsem
se neubránil úvaze, zda by pánové profesor lingvistiky
Higgins a fonetický nadšenec plukovník Pickering, kteří
dokázali uhodnout původ slangu i popeláře Doolittla, též
poznali, že dle výpisu z obchodního rejstříku jde zde
o člena dozorčí rady společnosti Forest Golf Resort Praha?
Přitom předmětem nespokojenosti pana Ing.Stöhra je tentokráte situace v oblasti ulice V Jehličině, přičemž smlouvu
o pronájmu koupaliště podepsalo po veřejném projednání již minulé zastupitelstvo a problémy s mnohdy vyšším
počtem parkujících vozidel náleží řešit policii. Tuto situaci naše dopravní komise přitom nijak nepodceňuje a snaží
se zodpovědně navrhnout optimální opatření. Zastupitelstvo se k problému vyslovilo takto: Do konce března bude
znovu vytyčen přijatelný prostor dostupné velikosti pro
parkování, který bude následně označen příslušnými
značkami a jednoznačně jinde parkovat nebude možné.
S městskou policií jsem už jednal, aby se zejména na
jaře na tuto oblast zaměřila. Např. na horách si při závodech taky každý nezaparkuje hned pod skokanským
můstkem, ale není to důvod, aby se skokanský můstek
likvidoval.
Sděluji, že počet odpůrců výstavby golfového areálu
na úkor Klánovického lesa, který je uveden na webu
"Újezdský strom", dosáhl v poslední době už počtu přes
22 tisíce. Ze známých osobností nás podporují mj.
zpěvačka Heidi Janků, historik Karel Čáslavský, herec
Jaroslav Dušek, herečka Květa Fialová, herec Jiří Mádl,
zpěvačka Hana Křížková, herečka Chantal Poullein, zpěvák Jiří Dědeček, loňský vítěz Zlatého Slavíka kapela
Divokej Bill, předseda ČAS Karel Pilný, režisér Antonín
Kachlík, bývalý prezident Václav Havel a další. Všem, kteří nám vyjadřují svou podporu, patří poděkování i touto
cestou. Kácení Klánovického lesa není stále odvráceno.
Bohužel investor i jeho lobbisté nadále egoisticky přehlížejí mínění výrazné většiny občanů a to nejen z Klánovic.
A jaké poslední golfové změny za humny? Např. v nedaleké Vinoři k původnímu golfovému areálu s 27 jamkami
přibude dalších 18, takže zde přecházejí už na 45 jamek.
A dolnopočernických 18 jamek se už staví - údajně s
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frekvencí deseti nákladních aut za hodinu, a to se nekácí
les, takže neodváží k tomu navíc desetitisíce klád. V Uhříněvsi překryli starou skládku a rádi by tento pozemek golfem
rekultivovali. Přitom zde nejde o jiný kraj, ale jen o jiný mrav.
A jaké jsou poslední aktivity společnosti FGRP?
Požádali magistrát hl.m.Prahy o rozšíření areálu o cvičnou louku severně od klubovny (záměr výstavby golfového hřiště Praha-Klánovice 1.etapa). Ministerstvo životního
prostředí však údajně odpovědělo ve smyslu, že záměr
musí podléhat posouzení vlivů na životní prostředí (zák.
100/2001 Sb.), "salámová metoda" tedy nebude akceptována. A když to nešlo severně, zkoušejí to jižně.
V pátek těsně před Vánocemi, 21.12.2007, požádali Stavební úřad v Újezdě nad Lesy o změnu využití území
pěti parcel v jižním směru od klubovny pro výstavbu cvičné
louky golfového hřiště Praha- Klánovice. Nepřekvapuje,
že bez doložení opraveného vyjádření Lesů ČR a dalších nepodpůrných dokladů. Realizace předpokládá mj.
odstranění zeminy (vybagrování) do hloubky ca 1 m atd.
Lhůta (včetně kácení) únor - květen 2008. Na mou žádost mě Stavební úřad Újezd n.L. dne 10.1. písemně informoval, že veřejné ústní jednání v této věci nebylo dosud
stanoveno, protože návrh na vydání územního rozhodnutí není kompletní, a že řízení bude přerušeno. Zároveň
je uvedeno, že naší městské části jako účastníku řízení
bude oznámení o zahájení doručeno. Co k této naší golfové kauze dodat? Třeba větu pana prof.Švejnara: "Myslím si, že materiální hodnoty nejsou jediným horizontem,
že jsou věci, které nás přesahují."
Jak bylo v minulém čísle KZ oznámeno, stejně jako
loni proběhla i letos Dětská vánoční loterie. Dětem naší
základní školy bylo učiteli rozdáno celkem 108 losů za
jejich mimořádné skutky. Získané losy pak byly na Tři krále
(6.1.) ze schránky vybrány a následně (8.1.) parlamentem školy proběhlo jejich losování. Vylosováno bylo dvanáct výher po 25,-Kč, pět výher po 50,-Kč a tři výhry na
ostříhání (případně i s dofoukáním) zdarma od paní Králové v našem kadeřnictví. Avšak i každý nevylosovaný
los získává výhru 10,-Kč. Za losy si lze do 15.února vybrat sladkosti ve výše uvedené hodnotě podle vlastního
výběru v naší cukrárně. Takže závěrem poděkování panu
řediteli školy PaedDr.Černému za organizaci a Straně
zelených za sponzorování této zdařilé akce.
Informuji Vás též, vážení občané Klánovic, že jsem
koncem roku vstoupil do Strany zelených. Nebylo to pro
mne jednoduché rozhodnutí a to mj. i z pohledu, že jsem
v žádné politické straně nikdy nebyl. Souhrn okolností
však ovlivnil tento můj krok. Je zde i skutečnost, že Strana zelených jednoznačně nejvíce naplňuje mé představy a to především svou ohleduplností a pokorou k přírodě.
Osobně jsem přesvědčen, že můj vstup do této politické
strany v mé funkci starosty v žádném případě není v rozporu s volebním programem, za který jsem kandidoval.
A že naopak tímto vstupem dokáži cíleněji body tohoto
našeho volebního programu realizovat. Ty, kteří s tímto
mým krokem zcela nesouhlasí, prosím o pochopení
a trpělivost.
Závěrem, vážení spoluobčané, přijměte prosím mé pozvání na ples naší městské části, který je stejně jako loni
pořádán společně s naší Základní školou v sále Beseda.
S panem ředitelem školy nám bude potěšením přivítat
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Vás v sobotu 9.2.2008 od 19 hodin. Byli bychom rádi,
kdyby se toto setkání opět vydařilo. Přijďte v co nejhojnějším počtu, s dobrou náladou a třeba i s dárkem do
tomboly. Případná neúčast nebo tombolová skromnost
nebude mít údajně negativní vliv na neprospěch Vašich
ratolestí.
Ladislav Hrabal

z jednání zastupitelstva

Informace z prosincového
zasedání
K poslednímu jednání v roce 2007 se osm klánovických radních sešlo 18. prosince (omluven Ing. Kubíček).
Z projednávaných bodů vybíráme:
- po úmrtí paní Hedviky Vilgusové se novou členkou
zastupitelstva stala první náhradnice z kandidátky Volba pro Klánovice, paní MUDr. Marie Jágrová. Na zasedání složila předepsaný slib.
- po odstoupení Ing. Kubíčka z funkce předsedy
Finančního výboru byl na jeho místo starostou navržen a zastupitelstvem schválen pan Jiří Karban. Z tohoto důvodu p. Karban odstoupil z kontrolního výboru,
kde jeho místo zaujal p. Václav Švec.
- v rámci kontroly plnění usnesení z předešlých zasedání členové ZMČ projednali výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva. J. Karban navrhl vzhledem
ke snížení objemu prostředků z hl.m.Prahy do obecního rozpočtu současné odměny (člen ZMČ 580 Kč/měs.,
člen výboru nebo komise 1240 Kč, předseda výboru
nebo komise 1420 Kč, zástupce starosty 22 376 Kč)
snížit na polovinu. K návrhu se vyjádřili také oba dosavadní zástupci starosty. Zatímco dr. Brabenec došel
k názoru, že Klánovice v současné době dva zástupce
starosty nepotřebují, ze své funkce odstoupil a odměnu místostarosty v příštím roce pobírat nebude, naproti tomu dr. Dušek navrhl, aby odměna místostarosty
a předsedy komise byla snížena jen o 25%. Pro tento
návrh však posléze hlasoval jen on sám, takže byl přijat původní návrh p. Karbana.
- rozpočet MČ pro rok 2007 byl navýšen o 1,5 mil. Kč
(neinvestiční dotace z MHMP na havarijní opravu ZŠ)
na celkovou částku 36,36 mil.Kč.
- protože v době jednání nebyl znám rozpočet
hl.m.Prahy pro rok 2008, přijalo naše zastupitelstvo
rozpočtové provizorium ve výši 1,5 mil Kč/měsíc.
- zastupitelstvo MČ rozhodlo o zvýšení nájmu v obecních bytech v letech 2008 a 9 vždy o 18%.
- členové ZMČ vyzvali k podpoře volnočasových aktivit zejména dětí, mládeže a seniorů - text výzvy přinášíme v tomto čísle.
- ředitel DD požádal MČ o zakoupení dvou vstupenek na benefici v Litvínově v ceně 5000 Kč. Dle návrhu dr. Brabence se polovina částky uhradí z obecního
rozpočtu, na druhou polovinu se složí členové ZMČ.
- byla přednesena zpráva Dopravní komise ke stížnosti p.Stöhra na rušení klidu a dopravní zátěž v okolí
koupaliště. Dopravní komise ve spolupráci s policií

strana

4

a komisí ŽP do 1.4.2008 materiál dopracuje, ke konečnému řešení situace dojde až po rekonstrukci komunikací v dané oblasti.
- byla předložena koncepce rozvoje MČ Klánovice,
zpracovaná doc. Turkem. Zastupitelstvo dokument ocenilo, zároveň shledalo, že je třeba koncepci dále rozpracovat např. v jednotlivých komisích a posléze získat
odezvu občanů i s pomocí Zpravodaje
- starosta poděkoval členům komisí za práci v uplynulém roce
- ve snaze o snížení nákladů bylo rozhodnuto, že KZ
by měl napříště vycházet v maximálním rozsahu 28
stran.
- starosta informoval, že aktivně jedná o získání prostředků na dokončení oprav komunikací v centru MČ
- pokračují opravy suterénu školy čp. 1 s cílem odstranění vlhkosti
- po protestech občanů bylo zrušeno povolení k filmování v Lovčické ulici
- pokračují úpravy hasičské zbrojnice, dokončení se
očekává v lednu
- přítomný p. Tomsa navrhl změnu názvů autobusových zastávek tak, aby všechny informovaly, že se jedná o místa v Klánovicích.
Připravil
Tomáš Ruda

Výzva k podpoře klubů,
spolků a sdružení
Zastupitelé Městské části Praha-Klánovice
se obracejí na všechny, kterým není lhostejné, jakým způsobem se rozvíjí společenský
život v Klánovicích.
V naší městské části spolehlivě fungují sportovní kluby a spolky s rozmanitým zaměřením.
Jejich bohatá činnost je výsledkem obětavého
úsilí nadšenců, kteří ve svém volném čase připravují sportovní, kulturní či osvětovou náplň pro
své spoluobčany.
Aby však mohly být po celý rok realizovány
všechny nápady a záměry, je nezbytně nutné pravidelně získávat finanční prostředky, což není vůbec jednoduché. Jsme si vědomi, že množství
veřejných financí je v důsledku rozpočtových opatření omezeno. Není tedy možné plně uspokojit
všechny nároky místních klubů, spolků a sdružení.
Proto vyzýváme ochotné dárce, kteří mohou
podle svých možností a zájmů přispět k obohacení sportu, kultury a další spolkové činnosti
v Klánovicích. Předem děkujeme každému, kdo
finančně přispěje na volnočasové aktivity - zaměřené především na děti, mládež a seniory.
Pokud můžete, pomozte!
Text této Výzvy schválili klánovičtí zastupitelé
na svém zasedání 18.12. 2007.
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informace z úřadů

Upozornění pro chovatele včel
Upozorňujeme chovatele včel, že mají povinnost oznámit do konce února na Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 umístění trvalých stanovišť včelstev
v souladu s ustanovením § 51 odst.8 zákona č. 326/2004
Sb. o rostlinolékařské péči, v platném znění, a § 6 vyhlášky č.327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře a vodních organismů, v platném znění. Formulář pro oznámení si můžete
vyzvednout v kanceláři č. 1 na Odboru životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9.
Bohumila Hojerová,
OŽPD Praha 21, tel. 281 012 949

Roční hlášení odpadů
Ráda bych připomněla podnikatelům povinnost
zaslat roční hlášení odpadů, která vyplývá ze zákona
o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Podle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou
povinni původci odpadů a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více
než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok
zasílat, každoročně do 15. února následujícího roku
pravdivé roční hlášení odpadů. Hlášení musí obsahovat
druhy a množství a způsob nakládání s odpady a informace o původcích odpadů. Ohlášení se provádí zvlášť
za každou samostatnou provozovnu na tiskopise, který
je přílohou č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění. Tato vyhláška v § 22 dále upravuje další
podrobnosti o hlášení odpadů. V případě, že se jedná
o mobilní zařízení, provádí se ohlašování příslušnému úřadu podle místa nakládání s odpadem.
Hlášení se posílá příslušnému obecnímu úřadu obcí
z rozšířenou působností podle místa provozovny.
Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21
se zasílají roční hlášení, pokud se provozovna
nachází v katastrech Újezd nad Lesy, Klánovice,
Koloděje a Běchovice.
Formulář ročního hlášení odpadů lze elektronicky stáhnout z Informačního serveru pražské radnice (www.prahamesto.cz->jak si zařídit->životní prostředí->odpady->
zasílání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady). Nedílnou součástí formuláře jsou informace o způsobu vyplnění. V tištěné podobě lze formulář vyzvednout
v kanceláři č. 1 Odboru životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9.
Dále vás upozorňuji, že každý původce odpadů
(§ ust. 39 odst. 1 zákona o odpadech) má povinnost
vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý dr uh odpadu
samostatně. Podrobnosti stanoví vyhláška MŽP č.
383/2001 Sb. v platném znění.
Martina Nejtková,
OŽPD Praha 21, tel. 281 012 943

strana

5

Kontejnery na objemný odpad
budou v Klánovicích přistaveny v sobotu dne
29.3.2008 od 9 do 13 hodin na těchto místech:
- Aranžerská ul. (křižovatka s ul. Nové Dvory u separovaného odpadu)
- Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovovou za restaurací SAMOS u transformátoru)
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Přibývá nás
K pobytu v Klánovicích je trvale hlášeno 2 953 občanů, z toho 1 442 mužů a 1 511 žen. Navíc zde bydlí
cca 69 cizích státních příslušníků.
Vloni se do Klánovic přistěhovalo 101 osob, naopak 33 se odstěhovalo. Máme tu 954 popisných čísel
(před pěti lety tady bylo 899 domů).
V loňském roce zemřelo 27 občanů, zato se narodilo 33 dětí (nejvíce za posledních 10 let!).
Sňatek uzavřelo 22 párů a rozvedla se jen čtyři manželství.
Seniorů od 70 do 90 let tu žije 317, z nich se více
než devadesáti let dožilo šest občanů. Nejstarším mužem je p.Antonín Hendrych, který v r.2007 oslavil sté
narozeniny, za ženy vede pí.Božena Müllerová, ta má
za sebou už 96 oslav svých narozenin.
Z evidence obyvatel ÚMČ připravila
Libuše M.Pavlíčková

Poučení majitelům psů
Držitel (chovatel) psa je povinen podat přiznání k
poplatku do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti
ze všech psů v domě chovaných. U psů od poplatku
osvobozených prokáže jejich majitel do 15.2. každého
roku, že důvod osvobození trvá i v dalším roce. Přiznání k poplatku se podává na předepsaném tiskopise u místního úřadu, v jehož obvodě má držitel psa
trvalé bydliště ke dni vzniku poplatkové povinnosti.
V každém řádku se uvede vždy jen jeden pes. Přihlašují se psi i mladší 3 měsíců, poplatek se platí
ze psů starších 6 měsíců!
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to:
- nečiní-li více než 600 Kč, nejpozději do 31.3. každého roku
- činí-li více než 600 Kč, lze zaplatit ve dvou splátkách nejpozději 31.3. a do 31.8. každého roku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas či ve správné výši,
vyměří správce poplatku, tj.Úřad MČ, poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %.
Pozor - majitelé psů čipovaných a zároveň registrovaných na Magistrátu HMP v r. 2005 jsou již letos povinni za svého psa poplatek zaplatit.
Výše plateb zůstává stejná jako v loňském roce: za
jednoho psa platí majitel bydlící v rodinném domku 300
Kč, bydlící v bytovkách 1500 Kč, nepracující důchod-
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ce (bydlící kdekoliv) 200 Kč. Za každého dalšího psa
platí majitel bydlící v rodinném domku 600 Kč, bydlící
v bytovkách 2250 Kč, nepracující důchodce (bydlící
kdekoliv) 300 Kč.
Libuše M.Pavlíčková

Tankodrom místo vozovek
v centru obce
Vážení čtenáři,
oprávněnou nespokojenost obyvatel Klánovic vyvolaly zvlášť teď v zimním období rozkopané ulice v centru obce (zejména Medinská). Starosta Ing. Hrabal se
19.11.2007 na situaci informoval na Odboru městského investora (OMI) MHMP a dostal (bohužel po uzávěrce loňského posledního čísla - 5.12.07) odpověď,
kterou přinášíme dále. Zároveň se tím chceme ohradit
proti výtce Ing. Šafránka, že otiskujeme pouze tendenčně vybrané zprávy o dění v obci.
Z dopisu ředitele OMI Ing. Tomana vybíráme:
Po zahájení výkopových prací při zřizování dešťové kanalizace v křižovatce ulic Medinská a V Soudn í m s e u k á z a l o, že k v ů l i k ř í že n í s e s t áva j í c í
telekomunikační trasou je nutné změnit podélný profil kanalizace, což si vyžádá přeložku stávajícího
vodovodního řadu a vyřešení odtoku dešťových vod
z tělocvičny a mateřské školy. Tuto skutečnost ne-
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bylo možno předvídat … Vzhledem ke klimatickým
podmínkám … bylo rozhodnuto práce přerušit …částečně odfrézovaná vozovka bude upravena tak, aby
pomalá jízda po ní byla bezpečná.
… Otázka pokračování realizace stavby TV Klánov i c e j e d á l e z áv i s l á n a s c h vá l e n í r o z p o č t u
hl.m.Prahy pro tuto akci na rok 2008 … V případě,
že nebude příslušný finanční objem schválen, bude
nutno stavbu zakonzervovat.
Přestože mi není jasné, proč se kvůli okolí jedné
křižovatky nemohlo dokončit zbývajících několik stovek metrů komunikace, připusťme, že úryvek dopisu
snad vysvětluje současný stav. Nutně se ale nabízí
otázka, jak by se mohlo stát, že by se poté, co OMI
jako složka pražského magistrátu zahájil stavbu a rozkopal komunikace v centru obce, v pražském rozpočtu
nenašly prostředky na jejich dokončení. Pokud se nemám uchýlit k neprokazatelným spekulacím, žádná rozumná odpověď mě nenapadá.
Tomáš Ruda

Letošní těžební činnost v lese
Uveřejňujeme plán úmyslných mýtních těžeb v revíru Újezd nad Lesy v roce 2008, který nám poskytl
revírník Josef Sedláček.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ
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informace z výborů a komisí

K "Zelenému pokrytectví"
v KZ 12/07
Pan Ing. Stöhr apeluje, bohužel i negentlemanským
slovníkem, na zastupitelstvo v záležitosti aktivit areálu
koupaliště a fotbalového hřiště. Bohužel neuvádí, že
koupaliště, fotbalové hřiště, hospoda (=K club), kynologie, manipulační zastávka A 261 a kiosek byly provozovány dávno před tím, než začal budovat svůj
rodinný dům v jejich blízkosti. (Kiosek byl méně užíván.) Kemp, založený nadšenci před r. 1990 na pozemcích fotbalového klubu, již nefungoval. Nevýrazný
provoz koupaliště a kiosku způsobila restituční kausa
celého areálu. Ta zablokovala dlouhodobé nájemní
smlouvy na koupaliště a ovlivnila investice do areálu.
Stav byl opakovaně probírán Zastupitelstvy, která jednou ročně uzavírala vždy novou nájemní smlouvu.
Po dořešení majetkových vztahů zastupitelstvo v roce
2006 rozhodlo o vypsání dlouhodobého záměru na
využití prostoru koupaliště, s podmínkou zachování
provozu bazénu. Záměr byl řádně vyvěšen, obdržené
nabídky vyhodnoceny a Zastupitelstvu doporučeno
uzavřít smlouvu o dlouhodobém pronájmu s firmou
Camping Praha. Zastupitelstvo návrh projednalo a požádalo o vypracování smlouvy tak, aby nájemce mohl
zahájit práce již v březnu 2007. Souběžně získala MČ
mimořádnou dotaci MHMP na opravu bazénu a vodní
technologie. Po celou dobu nebyly na ÚMČ doručeny
žádné námitky proti záměru obnovit provoz koupaliště
i kempu. Jedinou námitku přednesla na zasedání MZ
paní Bažantová s tím, že smlouva je pro obec nevýhodná. Smlouvu Zastupitelstvo projednalo, jednomyslně schválilo a ani pak nebyla použita opravná
instance - svolání mimořádného zasedání MZ. Zastupitelé znali patřičné grafické podklady, takže všichni
jsme věděli, co a kde se bude dít. Pisatel článku i dopisů zastupitelům upozorňuje na negativní dopad zmíněného řešení a argumentuje údajně záměr ně
neveřejným jednáním zastupitelů s podnikatelskými
subjekty dne 29. 10. 2007. K tomu přikládám naskeno-

vané záhlaví zápisu a povzdech - škoda, že si někdo
ve vzrušení popletl pojmy. Řešili jsme totiž otázky provozu jednotlivých subjektů, potřeby parkovacích míst
a možnost spolupráce při jejich obsazování.
Dopravní komise se tedy podnětem zabývala, zmapovala přilehlé prostory a doporučila zprávou projednávanou na prosincovém zasedání MZ řešení, s tím,
že k návrhu se vyjádří komise životního prostředí a jeho
realizace bude časově omezena do doby rekonstruk-
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ce uliční sítě v oblasti. KŽP projednala předložený návrh
(jak zazněl na zasedání MZ 18.12.07), souhlasí s ním
a doporučuje uskutečnit jen podstatné úpravy - zpevnění povrchu a vymezení parkovacího stání vzhledem
k uliční čáře mechanickými zábranami. Jak je to s inzerovanou parkovou úpravou ve skutečnosti pro ty, kteří
do těchto končin nezavítají, přikládám výřez fotografie
z 09.10.07.

K dalším návrhům:
- zpomalovací prahy je možné osadit pouze do stavebně zpevněných komunikací, podle sdělení projektanta rekonstrukce v konečném řešení budou
- u MHD považuji odůvodněné stání mimo vyhrazený prostor za přijatelné, odstavené vozidlo nesmí bránit průjezdu (řidič si totiž stíní své pracoviště před
přehřátím)
- před zahájením sezóny 2008 bude požádána MP
o zvýšený dohled jak na silniční provoz, tak i na dodržování omezování hluku
- k hodnocení a invektivám na adresu zahraniční klientely dodávám, že problém je umělý a hlavně náš co komu zde dovolíme, je opravdu v naší moci.
S pozdravem
Jaroslav Losert,
předseda dopravní komise

doprava

Nemám lístek!
Nejednou jsem tuto větu v autobuse, metru či
tramvaji slyšel. Přestože jsme si jisti, že jsme si "lítačku", či lístek na MHD nezapomněli, stane se, že
naše přesvědčení je pouze iluze. Skutečnost je taková, že jsme se přidali ke skupině lidí známé jako černí
pasažéři. Ale co s tím? Ve vlaku to vcelku není problém, stačí požádat průvodčího o lístek a s přirážkou
nám jej ochotně vystaví. Zaplatíme sice více, ale již
nejedeme na černo. V autobuse to funguje podobně,
jízdenku zakoupíme u řidiče.
Jenže se může stát, že u sebe peníze nemáme, či
již cestujeme v tramvaji. Ještě horší to je, jsme- li
už v přepravním placeném prostoru metra. I kdybychom
vyjížděli po eskalátorech zpět nahoru lístek koupit, chytí
nás revizor a je zle. Naštěstí dnes již existuje způsob,
jak se těmto nepříjemnostem vyhnout.
Troufám si tvrdit, že 99% z nás má mobilní telefon.
Většině z nás slouží k volání a psaní SMS, jiní využijí
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i doplňkové funkce. Dnes však lze již mobil použít i jako
jízdenku. V přeneseném slova smyslu, samozřejmě.
O jízdenku lze zažádat pomocí SMS s textem DPT
a odeslat na číslo 902 06 26. Během chvíle Vám přijde
zpráva s jízdenkou, kde bude čas, od kdy do kdy platí
(90 minut). Cena jízdenky je 26 Kč. SMS zpráva musí
v telefonu zůstat po dobu, kdy chceme jízdenku využít. Pokud dojde k jejímu nechtěnému výmazu, stačí
na číslo 902 06 06 poslat SMS s textem DPTA. Přijde
duplikát jízdenky. Tato služba stojí 6Kč.
Je třeba ale mít na paměti, kde jízdenka platí. Zatím
platí v autobusových linkách řad 1xx, 2xx, ve všech
tramvajích a na linkách metra. Neplatí ve vlacích ČD
a v autobusech řad 3xx a 4xx. Výhoda této služby je
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nesporná, jízdenku můžeme zakoupit kdekoli a kdykoli. Její cena se nám buďto odečte z kreditu, nebo bude
vyfakturována na vyúčtování. Pokud by se Vám stalo,
že jízdenka vůbec nedorazí, obraťte se s tímto problémem na infolinku Vašeho operátora.
Když jsem se o této službě dozvěděl, byl jsem rád.
Myslím, že usnadní cestování těm, kdož chtějí být poctiví a jízdenku nemají kde koupit, nebo těm, kteří si
doma zapomněli časovou jízdenku. Snad se sníží procento černých pasažérů, alespoň z těch, kteří opravdu jen zapomněli. Závěrem ještě připomenu, že když
Vás zastaví revizor, stačí mu ukázat SMS jízdenku
a on podle kontrolního kódu ověří její platnost.
Jiří Crkal ml.

Kulturní komise jednala o grantech
Kulturní komise analyzovala žádosti o grant. Z těch, které mají kulturní charakter, sestavila tabulku s jejich
pořadím a hodnocením (1,0 nejvyšší - 5,0 nejnižší) a to na základě jejich kvality, přínosu pro obec a finanční
realizovatelnosti:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

KINO - klubová a dětská představení. Z grantu budou hrazeny především náklady na
nákup práv programových titulů.
Divadelní představení pro děti a dospělé. Oblíbené u dětí i rodičů.
Koncerty. Hudební koncerty různých žánrů. Pravidelná zábava, kvalitní hudba.
Zajištění celoroční činnosti Stopa Klánovice s dětmi a mládeží v rámci oddílu Stopa.
Tato činnost zahrnuje každotýdenní schůzkovou činnost během celého školního roku,
několik jednodenních výletů, dva až tři víkendové výjezdy do přírody, týdenní letní
tábor. Dále práce v klánovickém lese, ekologická a obecná výchova dětí a turistika,
pomoc při běhu Terryho Foxe. Cílem je účelné využití volného času dětí.
Velikonoce v Klánovicích - velikonoční výstava, velikonoční jarmark, velikonoční
tvoření pro maminky s dětmi, velikonoční povídání, doprovodný program, ukázky
tradičních řemesel a historického šermu.
Vánoce v Klánovicích. Programová skladba pro celé adventní období.
Zábavné odpoledne s hasiči pod záštitou Úřadu MČ Klánovice. Zábavnou formou
seznámit děti s požární ochranou a oslava Dne dětí, soutěže, ukázka činnosti.
Dva koncerty v klánovickém kostele..
Den matek - tradiční a zavedená kulturní akce MC: rozvoj spolkového života,
vytváření podmínek pro aktivní životní postoj v obci, společné a aktivní trávení
volného času, výstava ručních prací, dílna, soutěže, divadelní představení.
Vánoční jarmark. Každoročně pořádaný ve spolupráci se školou. Má velký úspěch. Cíl
- navodit předvánoční atmosféru a vést děti k tradičním vánočním zvykům.
Zahradní slavnost na závěr školního roku. Podpořit společné setkání rodičů a dětí na
oblíbené tradiční akci.
Adventní pohádková neděle, odpoledne s lidovými tradicemi - pohádkové
představení s nadílkou pro děti, společné trávení volného času - rodič + dítě.
Mámo, táto pojď si hrát Zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí pro
děti ve věku 3-6 let. Aktivity podporují rodiny s malými dětmi a spolkový život v
Klánovicích. Hlavními aktivitami jsou čtyři větší akce (dětský karneval, pálení
čarodějnic pro nejmenší, výlety do ekocentra Toulcův dvůr, dopravní výchova).
V průběhu roku budou realizovány další menší projekty.
Táta dneska frčí. Aktivní odpoledne vedené tatínky pro děti, závody, sportovní
soutěže, vytváření podmínek pro aktivní sport. Vytváření rodinných vazeb, zapojení
otců do volnočasových aktivit.
ALTA PUSTERIA. Účast Klánovického dětského sboru Claireton Chorale na
mezinárodním festivalu dětských sborů. Cílem je reprezentace dětského sborového
umění ČR ve světě, reprezentace hlavního města Prahy a MČ Klánovice.
Drakiáda. Příchod podzimu. Děti pouští vlastnoručně vyrobené draky. Cílem je
aktivně zapojit děti a rodiče.
Zabezpečení provozu MC pro rodiče a děti. Dovybavení a materiální zabezpečení
aktivit na celý rok. Nákupy hraček, oprava zdí, koberec k vyteplení podlahy.

1,1
1,6
2,1
2,2

2,3

2,4
2,5
2,6
3,3

3,5
3,5
3,6
3,7

4,1

4,3

O konkrétních finančních částkách definitivně rozhodne zastupitelstvo. Kulturní komise doporučuje
přidělení finanční částky podle kvality projektu a ne na základě lobbistického tlaku, jak známe z minulých
let. Zároveň doporučujeme, aby těch
málo peněz, které MČ dává k dispozici na kulturu (ale kterých je stále
relativně více, než kolik dávají ostatní MČ Prahy) nebylo rozděleno mezi
mnoho subjektů, ale aby si obec stanovila své prioritní projekty a těm přidělila pokud možno nejvíce
finančních prostředků.
Všechny subjekty by se měly
naučit více oslovovat soukromé
sponzory a hlavně by neměly podávat žádosti s účelově "nafouknutými"
částkami, s cílem získat "alespoň
něco". Mnoho subjektů už začalo
psát své žádosti korektnějším způsobem, a proto byly hodnoceny lépe.
Žádání o více peněz než ke své akci
skutečně potřebuji, je neetické a neslušné, a všichni doufáme, že už se
v budoucnu nebude opakovat.
Na závěr kulturní komise doporučuje, aby stejnému subjektu nebyla přidělena finanční podpora na více
než dva projekty. To znamená, že
pokud stejný subjekt připravil tři
a více výborných projektů, měl být
finančně odměněn projekt slabší navržený jiným subjektem.

4,3
4,6

Giuseppe Maiello,
předseda Kulturní komise
MČ Praha-Klánovice

Kl·novick˝ zpravodaj

1-2

X V II . r o č n í k

bezpečnost

Ajax zamířil do lavic
Letos již popáté probíhá na policejním obvodě
Praha III (Praha 3, 8 a 9) v některých základních
školách ve 2. a 3. třídách celorepublikový policejní
preventivní projekt Ajaxův zápisník. Projekt je veden formou jednotlivých ucelených přednášek, které
uvádí zkušený policista v unifor mě podle tzv.
"Ajaxova zápisníku". Maskotem celého programu je
dětmi oblíbený plyšový policejní pes Ajax, proto
Ajaxův zápisník.
Vyškolený policista dětem nenásilnou formou
úměrnou jejich věku a zkušenostem povídá o návykových látkách, o vlastní bezpečnosti, o zajímavé
a rozmanité policejní práci. Děti se dozví např. o psovodech, o policejních hodnostech, o policejních
specialistech např. z oboru daktyloskopie, o poříčním oddílu, o dopravní a pořádkové policii a dalších.
Čas policista věnuje i bezpečnosti dětí - jak se zac h o va t , k d y ž s e d í t ě o c i t n e v nebezpečí, jak
nebezpečí čelit či jak se do něj vůbec nedostat. Všem i t é m a t y p r o l í n á h o d n o t a o p r a v d o vé h o
kamarádství, upevňování zdravého sebevědomí a povědomí o právu d í t ě t e u p o zo r n i t d o s p ě l é h o č i
policistu, že "něco" není v pořádku. Nedílnou součástí Ajaxova zápisníku je i dnes tolik diskutovaná
dopravní výchova, která se probírá z hlediska chodce i cyklisty. Jedno téma je věnováno šikaně, děti
se dozvídají, na jaké linky mohou zavolat, když jim
někdo ubližuje, a také spoustu dalších rad, co mají
dělat.
Zvídavost školáčků je obrovská, i zkušený policejní preventista se nad dotazy dětí někdy "zapotí".
Náplň hodin je velmi pestrá i díky tomu, že si druháci i třeťáci mohou vyzkoušet policejní čepici,
prohlédnout zbraň, pouta nebo si sejmout otisky. Na
konci přednášky děti vždy obdrží malé dárečky, např.
rozvrh hodin s linkami tísňového volání, tužky, pravítka s logem pejska Ajaxe, kartičky s preventivními
radami. Děti mají o besedy s policistou opravdu vel i k ý z á j e m . N ě ko l i k rá t s e s t a l o, že p o l i c i s t u preventistu poznají i v civilu a hrdě se k němu hlásí.
Na ZŠ Generála Janouška dokonce děti vytvořily
o policejním psu Ajaxovi básničky.
Preventivní program je kladně hodnocen nejen
dětmi, ale kvitují ho i pedagogové, jejichž třídy jsou
do projektu zapojeny. Projektu se v našem obvodě
účastní několik škol, namátkou ZŠ Generála Janouška,
ZŠ Chvaletická, ZŠ Špitálská, ZŠ Jeseniova, ZŠ
Žerotínova, ZŠ Ústavní, ZŠ Hloubětínská, Spec.škola
Mochovská, ZŠ Glovatského, ZŠ Spořická, ZŠ Havlíčkovo náměstí, Spec.škola Libčická, ZŠ Újezd nad
Lesy a další. "Ajax" je pro školy zdarma a celý financován Policií ČR.
nprap.Mgr.Gabriela Krupičková
Obvodní ředitelství Policie Praha III, PIS
tel: 974858208
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Informace od klánovických
hasičů
Co je nového?
Asi největší novinkou je konečně zahájená a až vyjde tento článek, tak již dokončená stavební úprava stávající hasičské zbrojnice.

mimořádná akce MHMP

Na stavební úpravy zbrojnice poskytl dotaci v celkové výši 1.385.000,-Kč Magistrát hl.m. Prahy na základě žádosti Městské části Klánovice. Stavební úpravy
zbrojnice, postavené v padesátých letech, byly nevyhnutelné zejména s ohledem na skutečnost, že budova od svého vzniku neprošla žádnou výraznější
stavební úpravou, pouze tam byl zaveden plyn a instalována topidla WAW, dále se opravovala střešní krytina
(lepenka) a byl zřízen rozvod ústředního topení, v době
rekonstrukce budovy Úřadu MČ došlo k úpravě sociálního zázemí z důvodu přemístění kanceláře úřadu. Přiznejme, za více než padesát let to není mnoho. Na
vlastních garážích se žádné úpravy neprovedly.
Současné stavební úpravy měly několik cílů: nejdůležitějším bylo umožnit vjezd a stání moderní požární
techniky, tepelně izolovat střechu budovy (ta dosud izolována nebyla) a také opravit část střechy, kde došlo
vlivem zatékání k poškození trámů a podbití.
Napohled upoutají nová vrata, která umožní vjezd
techniky, přibyla ještě třetí, menší vrata tak, jak to požadují součastné požadavky na garážová stání požární techniky. Třetí stání je bohužel nižší a kratší, ale na
technické zásahový vozidlo velikosti dodávky postačí.
Náš dík patří starostovi Městské části Praha-Klánovice, panu Ing. Ladislavu Hrabalovi, CSc., který vyslyšel nářky a žádosti velitele a členů Výjezdové
jednotky a napomohl k získání dotace na úpravy zbrojnice. O to více nás mrzí přístup některých členů komise výstavby, kteří přímo či nepřímo způsobili zdržení
zahájení prací. Je škoda, že v rozpočtu Městské části
se nenašly finanční prostředky na projektovou přípravu a vyřízení podkladů pro stavební povolení dříve, než
byla schválena dotace z Magistrátu, celá schvalovací
procedura stavby se tak protáhla do podzimu a práce
mohly být zahájeny až těsně před příchodem zimy.
Dalším negativním postřehem je, že boj o Kláno-
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vický les a golf se promítl i do stavebního řízení na
stavební úpravy zbrojnice a Výjezdová jednotka SDH
Klánovice se ne vlastní vinou stala rukojmím v tomto
boji. Tak ostře sledované datum zahájení stavebních
prací a postup stavebního úřadu by si jistě zasloužily
i jiné stavby a ne jen Hasičská zbrojnice, která ukrývá
prostředky a materiál pro pomoc všem občanům i organizacím - členové jednotky vyjíždějí na pomoc kdykoliv a komukoliv.
Posunutí termínu realizace stavebních úprav do zimních měsíců má ještě jeden nepříjemný důsledek. Jelikož v hasičských cisternách je voda, museli členové
jednotky nádrže vozidel vypustit a armatury otevřít.
Tímto se jednotka stala částečně neakceschopnou
a dobrá pověst připravenosti k zásahu, kterou členové
několik let budovali, vzala za své.
Závěrem mi dovolte, abych popřál všem stávajícím
i budoucím členům SDH a výjezdové jednotky mnoho
úspěchů v "nové" hasičské zbrojnici.
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Za období od 18. do 21.1 2007 měla výjezdová jednotka SDH Klánovice celkem 38 zásahů, při kterých
odstranila 47 stromů:
20 stromů padlých přes komunikace (ulice, chodníky
apod.)
17 stromů padlých na rodinné domky, garáže a ploty
10 stromů zlomených, nalomených, padlých částí
stromů apod.
Při likvidaci dvou stromů z objektů rodinných domů
byl povolán velitelem jednotky automobilový jeřáb AD
20 Tatra 815 z HSZ stanice č. 5 Strašnice, tři stromy
byly likvidovány za pomoci malotraktoru Městské části.
V období od 18. do 21.1.2007 zasahovalo průměrně
10 členů výjezdové jednotky.
Bc. Pavel Jaroš
jednatel SDH a zástupce velitele JSDH Klánovice

z klánovické školy

Sliby se staly skutečností

Pozvánka na ples

Dne 15.12.2007 si strojníci a velitel Výjezdové jednotky SDH Klánovice převzali "nové" zásahové vozidlo CAS K25 Liaz. Toto vozidlo ve výzbroji nahradí
stávající vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP z roku 1965.
Vozidlo, které bylo získáno bezplatným převodem, je z
roku 1985. Podvozek Liaz, kabina Karosa, cisterna na
vodu 2500l, výkon čerpadla 2500l/min., vozidlo je určeno pro převoz družstva a výzbroje.
Rozměry vozidla: délka 7790 mm, šířka 2500 mm
výška 3370 mm, celková hmotnost 16 000kg. K vybavení budou patřit motorové pily, rozbrušovací pila, elektrocentrála, plovoucí a přenosné čerpadlo, dýchací
přístroje, osvětlovací stojany.
Vozidlo nahradí našeho Trambuse a jistě pomůže při
zásazích jednotky. S těmito typy vozidel jezdí i profesionální hasiči. Ač víme, že náš trambus bude pro zásahy
v lese jen těžko nahraditelný, věříme, že nová CASka
bude sloužit alespoň stejně spolehlivě jako její předchůdce.
Už je to rok
Již rok uplynul od orkánu Kyrill, který se přehnal přes
území republiky ve dnech 18.-21.1.2007. Orkán porážel stromy, odnášel střechy. Ani Klánovice nebyly jeho
řádění ušetřeny.

Spolek přátel ZŠ Klánovice, ZŠ Klánovice a MČ Praha-Klánovice Vás srdečně zvou na společný ples,
který se koná 9. února od 19 hodin v tělocvičně
v Besedě. K tanci i poslechu hraje skupina FUNNY
DANCE. Během večera proběhnou krátká taneční
vystoupení dětí ze základní školy. Jako každý rok,
i letos návštěvníky čeká tradiční vystoupení učitelského sboru. Připravena bude též bohatá tombola.
Vstupenky v ceně 150 Kč bude možné zakoupit
od 22.ledna v ředitelně školy. Všechny jsou pro tento
rok slosovatelné.
Předem děkujeme za případné dárky do tomboly,
které je taktéž možné odevzdat v ředitelně školy.
Ples bude nekuřácký a případný výtěžek bude
věnován na dětské akce pořádané Spolkem přátel
ZŠ Klánovice.
Jana Venkrbcová

Ankety - spokojenost rodičů
s naší školou
V rámci takzvané "autoevaluace" (to hrozné slovo
znamená česky "sebehodnocení") jsme uskutečnili rozsáhlý anonymní průzkum spokojenosti mezi rodiči našich žáků. Rodiče na prvním i druhém stupni před
Vánoci obdrželi krátké dotazníky, které mapovaly
všechny oblasti, které nás zajímaly. Z průzkumu jsme
vynechali pouze rodiče prvňáků (jsou tu teprve krátce) a rodiče deváťáků. Ti totiž odpovídali na obdobný
průzkum, který organizovala společnost SCIO, takže
jsme jim už další dotazník neposílali a využili již zpracované výsledky. Výsledky ze SCIA mají navíc tu výhodu, že porovnávají naši školu s ostatními školami,
které se průzkumu účastnily (přes 700 základních škol
a víceletých gymnázií z celé ČR).
Nebudu vás dlouho napínat - celkově jsme myslím
dopadli velmi dobře. Velice si vážíme tohoto ocenění
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a rozhodně se budeme snažit laťku udržet. Nebudu
z komisí a výborů
však lhát, úplně se vším spokojenost nepanuje. Tím
byl naplněn hlavní smysl průzkumu: ukázat nám, kde
bychom měli podle rodičů přidat, a potvrdit či vyvrátit
tak naše vlastní pozorování a tušení.
Je samozřejmě pravda, že anketa mapuje pouze
názory rodičů, kteří ji vyplnili a jejichž děti ji odevzdaly.
Tak je tomu ovšem u každé ankety. Na prvním stupni
činila návratnost 86%, v 6. - 8. třídách bohužel pouze
49% (počet zkreslila zejména třída 8.B, kde anketu odevzdal v termínu jediný žák!), v 9. třídách tento údaj
nemáme k dispozici, ale byl určitě vyšší.
Obecně ve většině přímých otázek na spokojenost
na prvním stupni převažují odpovědi "velmi spokojeni",
na druhém potom "spíše spokojeni". To by mohlo svědčit o postupně klesající spokojenosti rodičů i dětí se školou. Ono to tak asi trochu bude, málokterý osmák chodí
do školy stejně nadšeně jako druháci či třeťáci. Nemyslíme si však, že by to nutně musela být naše chyba spíše to souvisí s věkem. Máme totiž naštěstí srovnávací průzkum ze tříd devátých, který jasně ukazuje, že
spokojenost našich žáků i rodičů (s jedinou výjimkou)
vysoce převyšuje průměr ostatních českých škol.
Ačkoli "statistika nuda je", uvedu některé konkrétní
výsledky. Pro jednoduchost jsem sečetl odpovědi velmi+spíše spokojeni, velmi+spíše nespokojeni. Zbytek
do 100% tvoří odpovědi typu "nevíme".
První stupeň:
Atmosféra ve třídě: příjemná 89%, nepříjemná 7%.
Přístup učitelů k dětem: spokojenost 92%, nespokojenost 4%.
Domácí příprava - množství: přiměřená 77%, málo
20%, mnoho 3%.
Výuka angličtiny: spokojenost 76%, nespokojenost 15%.
Výuka němčiny: spokojenost 88%, nespokojenost 0%.
Pokroky v ostatních předmětech: spokojenost 92%,
nespokojenost 7%.
Informování o dítěti: spokojenost 92%, nespokojenost 8%.
Šesté až osmé třídy:
Atmosféra ve třídě: příjemná 70%, nepříjemná 27%.
Přístup učitelů k dětem: spokojeni 26%, spokojeni s většinou 46%, spokojeni s některými 28%, nespokojeni 0%.
Výuka 1. cizího jazyka: spokojenost 74%, nespokojenost 24%.
Výuka 2. cizího jazyka: spokojenost 76%, nespokojenost 20%.
Příprava pro další studium: spokojenost 80%, nespokojenost 11%.
Příprava pro život: spokojenost 70%, nespokojenost 13%.
Informování o dítěti: spokojenost 94%, nespokojenost 4%.
Za příliš náročné předměty považují rodiče nejčastěji fyziku a přírodopis, naopak za příliš málo náročné
angličtinu, tělesnou a pracovní výchovu.
Zkoumali jsme také názory rodičů na náš experiment s bodovacím "kreditním" systémem hodnocení.
Anketa ukázala na některé klady i některé problémy,
které průběžně odstraňujeme. Pokud máte zájem o více
informací na toto téma, můžete se podívat na náš web
(www.zs-kl.cz).
V devátých třídách můžeme porovnat výsledky naší
školy s výsledky za celou ČR. Otázek bylo mnoho, vybe-
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ru jen ty nejzajímavější. Procenta vyjadřují spokojenost.
Vybavenost školy: my 98%, ČR 85%
Prostředí: my 88%, ČR 88%
Bezpečí: my 100%, ČR 92%
Pravidla ve škole: my 95%, ČR 90%
Chování učitelů: my 95%, ČR 90%
Celková kvalita pedagogického sboru: my 96%, ČR 85%
Výuka českého jazyka: my 98%, ČR 89%
Výuka matematiky: my 88%, ČR 82%
Výuka cizích jazyků: my 56%, ČR 74%
Řešení výchovných problémů: my 95%, ČR 75%
Řešení námitek a stížností: my 100%, ČR 80%
Informování celkově: my 95%, ČR 85%
Příprava pro další studium: my 93%, ČR 80%
Příprava pro život: my 87%, ČR 80%
Doporučili bychom školu přátelům: my 95%, ČR 80%
Když to shrneme: skutečně jediný aspekt, v němž
je spokojenost rodičů podprůměrná, je výuka cizích jazyků. To je pochopitelně jasný signál, v čem se musíme dále zlepšovat a kam nyní napřít síly. Bereme to jako
výzvu a věříme, že výsledky se dostaví co nejdříve.

K článku přikládám jednu čerstvou fotografii ze zápisu do prvních tříd, kterou bych trefně nazval "předávání zkušeností mezi odcházejícím a nastupujícím
školákem".
PaedDr. Michal Černý,
ředitel Masarykovy ZŠ Praha-Klánovice

Jak se ve škole "fetuje"
V uplynulém měsíci jsme opět po dvou letech provedli mezi žáky 5. až 9. ročníků anketu zjišťující zkušenosti s návykovými látkami. Zaměřili jsme se na první
zkušenosti s pivem, vínem, tvrdým alkoholem, dále
měkkými i tvrdými drogami. Zkoumali jsme, jak často
žáci tyto látky zneužívají.
Výsledky ankety jsou pro nás velmi povzbudivé,
neboť ve srovnání s výsledky ankety provedené před
dvěma lety se zneužívání návykových látek snižuje
a věková hranice, kdy děti poprvé experimentují s drogami, jde nahoru. Navíc se naše škola drží stále pod
celostátním průměrem.
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Výsledky uvádím v zajímavých číslech:
- ankety se zúčastnilo 229 žáků 5. ročníků a celého
2. stupně
- zkušenost s pivem a vínem má 48% dotázaných, ale
jen měsíčně nebo zřídka.
- zkušenost s tvrdým alkoholem má zhruba 25% dotázaných, ale jen zřídka.
- s marihuanou má zkušenost 14% ve věku od 13 do
15 let, ale jen velmi zřídka.
- zneužívání tvrdých drog se nevyskytlo ani jednou.
- alespoň jednou týdně kouří 21 dětí 2. stupně.
- nejmladšímu "uživateli" marihuany je 13 let (uvádí
velmi zřídka).
- mezi 15tiletými kouří alespoň jednou týdně pouze
4 děti, ostatní uvedení jen zřídka. Avšak mezi 14tiletými kouří alespoň jednou týdně 9 dětí, mezi 13tiletými
kouří pravidelně 8 dětí, 9 jen zřídka.
Doufejme, že počty dětí se zkušenostmi s alkoholem a návykovými látkami budou i nadále klesat a věková hranice s prvními experimenty poroste.
Za ZŠ Klánovice
Radka Poláková

Představujeme naše učitele
Mgr. Monika Kubíčková

Kdy vzešla myšlenka být učitelkou?
Mám pocit, že odpovím skoro stejně jako mé kolegyně
(chicht). V dětství jsem si hrávala na školu, medvídkům a panenkám rozdávala vysvědčení a čmárala křídou po všem možném (chicht hahahaha o.k. tak vážně)
Po ukončení střední pedagogické školy jsem se rozmýšlela kam dál. Většina mých spolužaček se hlásila
na VŠPg v Hradci Králové. Tak jsem šla s nimi. Nechtěla jsem však učit na prvním stupni ZŠ.
Měla jsi k tomu nějaký důvod?
Měla jsem zkušenosti s prací v ústavu pro mentálně
postižené jako vychovatelka a myslela si, že až skončím vysokou školu, vrátím se tam. Cesty osudu jsou
však nevyzpytatelné… Po ukončení VŠ jsem působila
jako učitelka na zvláštní škole, poté jsem odjela na čas
jako au-pair do Anglie. Po návratu se mi naskytla mož-
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nost učit v "rodinné" škole nedaleko Žamberka. Rodinné proto, že v celé škole (podotýkám prvního stupně)
bylo jen okolo 70 žáků. Ve třídě jsem měla jen 14 dětí
(CHICHT HAHAHAHAHA). V této době jsem ještě netušila, že budu mít toto povolání tak ráda.
Zkoušela jsi profesní změnu?
Tady v Praze jsem si vyzkoušela pár jiných zaměstnáních a určitě mám s čím srovnávat… Jsem nakonec
ráda, že jsem změnila názor a učím právě na prvním
stupni. Takže, jestli se chceš zeptat, jestli bych tuto práci
vyměnila teď, tak určitě ne. Nebránila bych se však
malé pauzičce (chicht, hahahahahahaha).
Ptala se
Lydie Boukalová

z mateřské školy

Mikulášská a vánoční nadílka
Nedlouho potom, co děti z mateřské školy uložily
broučky k zimnímu spánku, je čekala další radostná akce.
Do klánovické školky zavítal Mikuláš s čertovskou družinou a anděl. Děti zprvu vypadaly vylekaně, ale během
chvilky ostych opadl. Zpívaly, povídaly, a tak čerti neměli
důvod nedat dětem dobroty.
V této souvislosti chceme poděkovat pánům Urbanovi a Bromovi za štědrou mikulášskou nadílku a všem
rodičům za její přípravu.
Po dvou týdnech očekávalo naše ratolesti další překvapení. Za velkého zájmu dětí, maminek i tatínků proběhly vánoční besídky (každé oddělení mělo vlastní).
Děti předvedly svým blízkým, co se ve školce naučily básničky, koledy a písně. Na konci programu na každého čekal dárek a občerstvení. Děti odcházely spokojené a troufám si říci, že besídky nadchly všechny
přítomné.
Velký dík patří všem zaměstnancům školky, kteří
navodili tu správnou vánoční atmosféru, rodině Lassiouve za sponzorský dar a rodičům, kteří se podíleli na
přípravě dárků.
Za SPKŠ
Markéta Chvojková,
místopředsedkyně

Spolek přátel klánovické
školky připravuje
Vážení klánovičtí spoluobčané,
v centru naší obce se naproti budově základní školy
nachází dětské hřiště - tzv. parčík před školou. Hřiště
je nyní ve špatném technickém stavu. Po provedeném
povinném auditu bylo doporučeno nahradit z bezpečnostních důvodů herní prvky novými. Vzhledem k těmto skutečnostem využilo naše občanské sdružení
možnost požádat Magistrát hl. města Prahy o finanční
grant na obnovu hřiště. Z původně požadovaných cca
392 000,- Kč jsme dostali částku 80 000 korun. I Městská část Praha Klánovice přislíbila finanční příspěvek.
Nyní máme tedy dvě možnosti, které Vám chci představit.
Pokud budeme hospodařit pouze s touto částkou,
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podaří se nám koupit jeden kvalitní hrací prvek, který
bude splňovat požadované normy. Je zde tedy druhá
varianta:
Pokud by se nám podařilo získat další finanční
prostředky, bylo by možné nahradit všechny stávající herní prvky. Tím bychom nabídli možnost rodičům
malých dětí trávit zde čas v dopoledních hodinách
a stejnou měrou by tato obnova pomohla dětem školou povinným, které čekají před školou na zájmové
kroužky nebo odpolední vyučování. Chtěli bychom
zde umístit herní prvky pro děti všech věkových kategorií. Jak jistě víte, v mnoha částech Prahy již taková
hřiště vznikla. U nás v Klánovicích je velikou výhodou, že tento pozemek je v bezprostřední blízkosti
školy. Děti postávající okolo hlavní budovy školy by
jistě tuto alternativu hojně využívaly a rozvoj naší
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obce bychom opět posunuli o kousek dál.
Prosíme tímto Vás, spoluobčany Klánovic, o přispění
jakýmkoli finančním darem na tento projekt. Finanční
příspěvky je možno zaslat na účet Občanského sdružení SPKŠ vedený u České spořitelny, č.účtu 19223989389/0800, var. symbol 2008. Pro sponzory
připravujeme podle jejich zájmu veřejnou prezentaci
v rámci obce.
Doufáme, že tento počin nezůstane bez odezvy
a jeho realizací nabídneme dětem variantu jak smysluplně využít čas v odpoledních hodinách. Ve veškerých
záležitostech se prosím obracejte na Janu Kučerovou.
Za občanské sdružení SPKŠ
Jana Kučerová
tel. 608 26 44 92
e-mail: kucerova.klanovice@centrum.cz

ekologie, příroda

FGRP opět útočí
na Klánovický les
Forest Golf Resort Praha podal dne 21.12.2007 před
koncem pracovní doby na stavební úřad MČ Praha 21
"Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území".
Projekt se nazývá: Výstavba cvičné louky, golfového hřiště Praha Klánovice - I.etapa a zabírá parcely
č.kat. 1103/7 (majitel FGRP, 26 994 m2) a dále č.kat.
1103/4, 1104/2, 1105/4. 1105/1, 1105/5 - (majitel ČR,
svěřeno Lesům ČR, 20 893 m2).

V žádosti se opírá o dopis Lesů ČR ze dne
30.5.2007, původní stanovisko MHMP na projekt investora GCP ze dne 16.1.1995 "Stanovisko o hodnocení vlivů podle §11 zákona č.244/1992 Sb o posuzování
vlivů na životní prostředí", dosud platný územní plán
hl.m.Prahy z roku 1999 a projekt arch.Piláta z minulého století.
FGRP při svém jednání spoléhá především na to,
že ho podporuje primátor Bém, a o tom proč jsou zatím jen dohady.
Proti nedávným úvahám o umístění cvičné louky na
sever od klubového domu (dotaz na MHMP v říjnu
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2007) dochází k zásadnímu zvratu a umístění cvičné
louky na jih od klubového domu až k čističce odpadních vod a na západ ke spojovací cestě k odkalovacím
rybníkům. V této lokalitě to znamená opět likvidaci podstatné části lesního porostu a výrazné otevření prostoru směrem k obytné zástavbě v Blešnovské ulici.
Současný lesní porost dosud tvořil určitou ochranu proti
nepříjemným výparům z čističky i z odkalovacích rybníků.
Ubezpečování FGRP v květnu 2005, že výstavba
areálu bude minimálně zatěžovat občany Klánovic,
bylo zřejmě použito pouze k uklidnění občanů. V předloženém projektu se ukazuje realita v plné nahotě.
Jen výstavba této cvičné louky bude představovat
mimo odlesnění též výkop celého prostoru do hloubky
cca 1 m, skrývku dosavadní zeminy a navezení nového materiálu. To vše představuje pohyb těžké stavební
techniky a nejméně 700 těžkých nákladních aut v
období 3-4 měsíců v ulicích Axmanova, Blešnovská,
Kuchařská nebo Axmanova, Blešnovská, Bydžovská
a dále Slavětínská směr Šestajovice nebo Újezd n/L.
A to je jen první, minimální část prosazovaného areálu, představte si, jaká by byla dopravní, hluková a prachová zátěž při případném povolení výstavby celého
18 jamkového hřiště!
OSZKL se přihlásil do správního řízení k výstavbě
cvičné louky a bude ze všech sil bojovat proti schválení této nevhodné stavby v oblasti klidu - přírodním parku Klánovice-Čihadla. Pevně doufáme, že i veřejnost
nás v tomto boji za klidné Klánovice a zachování přírodních hodnot Klánovického lesa plně podpoří.
Podrobnější informace o průběhu projednávání naleznete na www.ujezdskystrom.info, kde je možno rovněž připojit hlas k Výzvě za záchranu Klánovického
lesa.
Lesu zdar !
Boris Procházka

Rozhovor s Monikou
Bažantovou
Klánovický les, to je přírodní
lokalita těžko vyčíslitelné hodnoty, která díky své jedinečné poloze i rozloze neustále probouzí
zájem mnoha investorů. O komerční využití Klánovického lesa
mělo v uplynulých letech zájem
hned několik společností, na
obecním úřadě se objevily nabídky na výstavbu "lesních bungalovů" i golfových hřišť. Společnost Forest Golf Resort
Praha již několik let deklaruje svůj záměr vybudovat
golfový areál v západní části lesa, a to přes nesouhlas
místních občanů a zastupitelů.
Protože Klánovický zpravodaj tradičně poskytuje
prostor pro vyjádření názoru také zástupcům této společnosti, přinášíme v tomto čísle rozhovor s mluvčí spo-
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lečnosti Forest Golf Resor t Praha paní Monikou
Bažantovou.
Paní Bažantová, můžete krátce popsat filozofii
společnosti Forest Golf Resort Praha ve vztahu
k občanské společnosti?
Naše společnost byla založena kvůli obnově golfového hřiště v Klánovicích. Tato naše snaha je jakousi
reminiscencí na práci našich předků. Myslím, že mohu
hovořit za všechny členy vedení naší společnosti, převážně občany Klánovic, kteří jsme se snažili, i když
každý v různých oblastech, vytvářet vždy něco pozitivního, a to s plným respektem k právům, názoru a práci
druhých. A to se týká i současného projektu, který nás
svedl dohromady, neboť je navíc umocněn silným
respektem k tradici a kulturněhistorickým hodnotám.
Ve vyspělé občanské a demokratické společnosti
by měly být zmíněné hodnoty na prvním místě v jakémkoli konání a dodržována určitá pravidla, ale tam,
dle mého názoru, stále nejsme. Někteří si pletou demokracii s anarchií a domnívají se, že jako občané mají
právo do všeho hovořit, i bez znalosti věci, a bohužel
často zapomínají na zodpovědnost sama za sebe a za
své konání.
Je také smutným pravidlem, že něco tvořit je těžší
a složitější než bořit...
Tvořit a bořit, to jsou krásná antonyma. Ale podívejme se na celou věc z opačné strany. Co když
většina obyvatel Klánovic a jejich okolí vidí boření
právě v narušení lesa?
Výzvu sdružení Újezdský STROM k udržení celistvosti Klánovického lesa podepsalo asi devatenáct tisíc lidí. Volby do obecního zastupitelstva
v roce 2006 představovaly rovněž jakési referendum k výstavbě, či nevýstavbě (tehdy ještě osmnáctijamkového) golfového areálu v lese. Proč
společnost Forest Golf Resort Praha i nadále usiluje o výstavbu sportovního areálu, přestože se
v Klánovicích, místě svého působení, skutečně setkala s tak výrazným nesouhlasem veřejnosti?
Především je potřeba říci, že projekt nebyl výmyslem mým či naší společnosti FGRP a.s., ale vzešel
z požadavku MČ Praha-Klánovice (nejen tehdejšího
starosty p. Oldřicha Hanzala, ale všech předchozích
zastupitelstev) a nabídky v platném územním plánu hl.
m. Prahy, kde byly od r. 1999 zapracovány plochy SO2
(golfové hřiště, zeleň) na návrh MČ Klánovice! Fakt,
že se z projektu, jenž může být ku prospěchu nejen
"Klánovičáků", ale všech Pražanů, udělalo před komunálními volbami politikum a někteří jednotlivci a skupiny vedou od té doby manipulativní, propagandistickou
válku, je smutným příkladem toho, jak se dá ve jménu
"dobra" zneužít veřejnost a veřejné mínění.
Naprosto chápu reakci všech lidí, kteří na údajné
"zničení pětiny Klánovického lesa, přírody, kácení desetitisíců vzrostlých stromů, oplocování lesa či stavění domků" řeknou NE. Odmítám tedy jakékoli spekulace
o počtu hlasů "PRO LES", neboť les není desítky let
celistvý díky těžbě v souladu s lesním hospodářským
plánem (každoročně dvě golfová hřiště! krásných
vzrostlých stromů, např. u Nových Dvorů či loni na jaře
v místě biologicky zajímavého mokřadu) či fabulace ve
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snaze diskreditovat naši společnost či její představitele.
Navíc jsou známy a zcela evidentní pokusy uspokojit různé vlastní osobní, politické a ekonomické zájmy některých osob a skupin v této lokalitě, např. snaha o zřízení
komerční honitby.
Je potřeba si uvědomit, že kultivace západní části Klánovického lesa, úprava tůní a rybníčků, povrchu cyklostezek a turistických cest samozřejmě včetně obnoveného
golfového hřiště má také velkou podporu lidí, tedy těch,
kteří jen tak lehkomyslně nepodlehli manipulaci a byli
ochotni se seznámit s fakty, ale jsou také méně slyšet,
neorganizují happeningy, nevozí na demonstrace děti
autobusy či nerozesílají poplašné e-maily po celé republice.
Mohu se tedy stejně ptát, co je pro Klánovický les lepší:
sport, rekreace a zeleň v zeleni, nebo střílení z kulovnic?
Těžko bychom hledali skupinu lidí, u jejíchž členů
bychom nenašli žádné osobní, politické a ekonomické
zájmy. (Také se mi nelíbí veřejná honitba, ale musím
spravedlivě uznat, že za třicet jedna let, kdy bydlím
u okraje východní části lesa, jsem ji prakticky nezaznamenala.) Ale například právě Vaše společnost má
zjevný ekonomický zájem - využít pozemky řádově
miliardové hodnoty k podnikání firmy, která je zatím
ztrátová (podle účetní uzávěrky založené v obchodním rejstříku činila loňská ztráta společnosti Forest
Golf Resort Praha a.s. osm a půl milionu korun). Většina členů malých sdružení propagujících odlišný
přístup k lesu, naopak zřejmě finanční motivaci nemá!
Vy se opravdu domníváte, že se devatenáct tisíc lidí
nechalo zmanipulovat? Pokládáte automaticky tyto
tisíce občanů za lehkomyslné a neobeznámené s fakty? Nepřipouštíte, že by tito lidé mohli, podle svého
žebříčku hodnot, zvážit, jakým způsobem by chtěli
dotvářet své okolí, a golfové hřiště s problémy, které
přináší, za sebe jako možnost vyloučit (narušení Natury 2000, pesticidy, insekticidy, herbicidy, nevratná
těžba, omezení pohybu zvěře...)? Nezdá se Vám, že
malá sdružení, která vznikla "proti golfu", vlastně plně
naplňují principy občanské společnosti, že jsou to
organizace vznikající ad hoc, prodchnuté zápalem pro
konkrétní cíl (V. Havel, Moc bezmocných)? Popíráte, že
jejich hlavním motivem může být skutečně zachování celistvosti lesa?
Na Vaši otázku musím reagovat poněkud obšírněji:
Za prvé: Naše společnost má zájem využít pro sport
a rekreaci část pozemků, které jsou státními od r. 1950,
kdy byly de facto "ukradeny" soukromému subjektu a převedeny na stát! Stát prostřednictvím správce Lesy ČR
s.p. zde hospodaří sice v souladu s lesním hospodářským plánem (LHP), avšak ne v souladu s rekreační funkcí Klánovického lesa a v žádném případě v souladu se
zájmy ochrany přírody.
Za druhé: Honitba Hodov, která se nachází ve východní části Klánovického lesa směrem k Úvalům, je od ul.
Mechovka vzdálená půl kilometru. Nová honitba Blatov
je však navržena přes obytnou část a její hranice se cca
1/3 dotýká obytné zástavby. Rizika zranění v době honitby, tedy v těchto měsících, jsou velmi vysoká, jak jste
jistě zaregistrovala smutné zprávy v médiích (např. před
několika dny, kdy byl myslivcem těžce zraněn čtrnáctiletý chlapec). (Poznámka redakce: rozhovor vznikal před
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Vánocemi.)
Za třetí: Vaše narážka na "miliardovou hodnotu pozemku" koresponduje pouze s absencí informací a přemírou zlé vůle, kterými se někteří snaží zastrašit
veřejnost. Jak jsem již řekla, naše společnost má zájem
využít k tomuto účelu (golf, zeleň) územním plánem určené pozemky, a to na základě dlouhodobé nájemní
smlouvy. Tyto pozemky zůstanou nadále ve vlastnictví
státu jako pozemky lesní, pouze s dočasným omezením plnění funkce lesa - tedy nic nevratného. Je tudíž
logické, že pokud zde bude golf, není možné na tomto
místě stavět domy a naopak. Mohu se opět jen ptát,
čím je motivován zájem stojící v pozadí boje proti golfu?
Za čtvrté: Naše společnost byla založena v srpnu 2005
a od té doby realizovala rozsáhlou investici do nákupu
pozemků a částečné rekonstrukce klubovny v Klánovicích
v řádu miliónů korun. Není tedy nic překvapivého na tom,
že za loňský rok vykázala uvedenou účetní ztrátu, která,
jak snad víte, neznamená nedostatek prostředků.
Za páté: Nemohu skutečně souhlasit s tím, že "ochránci" mají vždy čisté úmysly, a mohu s jistotou říci a prokázat, že někteří jedinci či skupiny zneužívají přirozených
obav člověka o budoucnost svou a svých dětí, přírody,
celé planety, v našem případě pak "osudu" Klánovického
lesa. Bohužel však populismus prokazatelně funguje,
a tak jsou tito jedinci schopni vézt se pod jednoduchými
hesly na "zelené vlně" vzhůru či sledovat pouze svůj vlastní prospěch. Tím však zároveň nepopírám, že řada z nich
tak činí v dobré víře.
Za šesté: Jakékoli subjekty - lidé i firmy - se mají chovat
zodpovědně a ohleduplně. To se týká i výstavby a provozování golfového hřiště. Projekt obnovy hřiště v Klánovicích je po třech letech připraven ve spolupráci s českými
a zahraničními odborníky na design, lesní hospodářství,
biologii, hydrogeologii a krajinu na základě ECO Management Programu organizace Golf Environment Europe
a plně respektuje hodnotné a biologicky cenné lokality
Klánovického lesa a zákonné požadavky. Je např. minimalizována spotřeba vody na závlahy (odpovídající zhruba desetinásobku spotřeby rodiny v domě či rovnající se
provozu běžné restaurace), je eliminováno užívání pesticidů a herbicidů a je vyloučen vliv na Naturu 2000 (pod 1%).
Je smutné, že někteří zastupitelé MČ Klánovice ignorují a bojkotují projekt, který může mít velký přínos pro
všechny obyvatele Klánovic i okolních obcí, a to nejen
díky zlepšení celkového stavu západní části lesa. Naše
společnost po dohodě s tehdejším zastupitelstvem již
v roce 2005 např. připravila Dohodu o spolupráci mezi
MČ Klánovice a investorem (FGRP), která nabízela MČ
finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč ročně na ekologické
či sociální účely (poznámka redakce: Podle vyjádření
ÚMČ Klánovice se jednalo o nabídku příspěvku, který
měl být vyplácen po dobu výstavby areálu a jeho vyplácení bylo podmíněno ještě dalšími okolnostmi. Částka
3 miliony Kč odpovídá přibližně hodnotě menšího pozemku v Klánovicích.), dále pak úpravu zahrady Mateřské školy, pomoc při úpravě veřejné zeleně apod.
Zastupitelstvo však nepovažovalo ani za vhodné, aby
se k návrhu vyjádřilo. Bez dobré komunikace a spolupráce lze jen těžko docílit něčeho pozitivního.
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Kde má veřejnost k dispozici k prostudování
Vámi zmiňovaný projekt (studii)?
Případní zájemci o bližší informace k projektu se
mohou kdykoli obrátit na mě a za mé přítomnosti do
studie nahlédnout. Navíc po Novém roce připravujeme diskusní "kulaté stoly", při nichž rádi zodpovíme
dotazy veřejnosti.
Přejděme na chvíli ke sportu. Jaké jsou Vaše dosavadní golfové úspěchy? Jakým dalším sportům,
kromě golfu, se věnujete?
Musím říci, že jsem si ještě před šesti lety, kdy jsem
poprvé zkusila hrát golf, nemyslela, že golf je sport,
ale spíše zábava pro důchodce. Dnes už vím, že pokud chcete mít alespoň trochu požitek z této nádherné
hry, musíte se udržovat v kondici a trénovat jako v jakémkoli jiném sportu.
Protože o golfu v uplynulých třech letech spíše mluvím (smích) a málo trénuji, tak mé golfové úspěchy
nestojí za zmínku. Dříve jsem dělala sportovní gymnastiku a závodní tanec, rekreačně volejbal, plážový
volejbal, nohejbal, ale mám pocit, že už je to strašně
dávno. Dnes jsem ráda za čas, který mohu strávit na
golfu se synem nebo přáteli či na procházce se psem.
Ptala se
Alžběta Dvořáková
Pozn.: V příštím čísle Zpravodaje uveřejníme rozhovor
s paní Evou Tylovou, zastupitelkou hl. města Prahy
a náměstkyní ředitele České inspekce životního prostředí.
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Co velikého se chystalo
V neděli odpoledne 16. prosince 2007 kinosál
Besedy praskal ve švech. Diváci posedávali i na
zemi v uličce, blikaly fotoaparáty, připraveny byly
mikrofony, kamera, hudebníci, na oponě visel velký plakát sponzora. Vše nasvědčovalo tomu, že
něco velikého se chystá.
Scéna: Domácí večerní idylka. Zachariáš u stolu studuje svaté texty. Alžběta štupuje ponožku. Vpředu je
obrazovka televize. Zachariáš ji zapne, ale po chvilce
opět zmáčkne dálkový ovladač: "Mám pocit, že ty zprávy jsou každý den stejné: záhadná smrt v Herodově paláci, alespoň padesát mrtvých vzbouřenců a návštěva
v nějakým zapadákově. Chtělo by to nějakou změnu…"
O vysvětlení jsem požádala režisérku celého
představení paní Lenku Kvasničkovou. Lenko, to, co
se v kině Beseda chystalo, začíná být zřejmé. Ale
kde jsi, prosím Tě, v dnešní době sehnala 22 andělů?
Tyto anděly a ještě dalších čtrnáct nejen novozákonních postav vytvořily děti, které chodí na náboženství do školy v Klánovicích a na faru v Kolodějích. Hru
nacvičovaly a zahrály s velikou chutí a radostí a jestli
se jim podařilo sdělit přeplněné Besedě vánoční poselství, byly skoro jako opravdoví andělé. Andělé jsou
v Bibli totiž také ti, kteří lidem ohlašují důležité zprávy.
Scéna: Najednou se "kostelem" na koloběžce přiřítí
anděl s kšiltovkou a v mikině. "Dobrý den, jste pan
Zachariáš?" "No, to bych si vyprosil! A vy mne neznáte? Já jsem kněz!!! To vy asi moc často do kostela nezajdete, co? Ale já vám říkám, že byste měl!!!" Zachariáš
nemůže uvěřit, že na koloběžce přijel anděl Gabriel. "No,
tak to vykládejte někomu jinýmu, vtipálku! A vůbec, co
si to o mně myslíš - že já ve svém věku, se svejma zkušenostma a se svým vzděláním nepoznám anděla?"
Možná proto zahrály děti svět andělů tak mile, věrohodně, že o andělech jako o živých bytostech také
přemýšlejí. Jaké místo mají andělé ve víře křesťanů?
Věříme, že andělé nás doprovázejí na našich cestách. Stojí při nás, když prožíváme něco těžkého anebo když se naopak z něčeho radujeme. Těm z vás, kteří
máte doma Bibli, doporučuji přečíst si ve Starém zákoně krásný příběh knihy Tobiáš. Anděl Rafael zde doprovází mladého Tobiáše při hledání jeho budoucí
manželky i při vyzvednutí rodinných peněz.
Scéna: V nebeské kanceláři zvoní telefon. "To je pro
tebe, Gabrieli, sám Pán tě volá!" Gabriel se právě vrátil od Zachariáše, ještě si nedal ani kafe. "Cože? Mám
znovu jet? Kam to bude tentokrát?" Na papír si píše:
"Marie, Nazaret… A kde to je? …Cože, taky? A zase
to bude syn? Jo, píšu si, Ježíš jste říkal?"
Lenko, co ti dává motivaci k tomu hrát divadlo s
neherci, dokonce s nečleny jakéhokoli dramatického
kroužku? Každé z dětí přitom mělo aktivní, byť menší roli.
Dramatické zpracování biblických příběhů, ale i různých modelových životních situací, tvoří podstatnou
část výuky. Pokud si děti samy určité postavy zahrají,

Kl·novick˝ zpravodaj

1-2

X V II . r o č n í k

dokáží daleko lépe pochopit jejich jednání. Děti tento
způsob práce moc baví. Z toho potom vyplyne, že na
mimořádnou příležitost, jakou jsou např. Vánoce, připravíme nějakou společnou hru. I když je nácvik někdy náročný, děti si hru užijí s opravdovou radostí, což
na nich při představení bylo vidět.
Scéna: Zazvoní telefon. "Kdo to zase je!", říká jeden
z andělů, "Dneska se snad svět obrátil naruby." Podává
sluchátko Rafaelovi: "Pro tebe, volá náš Pán. Jestli to
tak půjde dál, za chvíli tu v nebi nikdo nezbude"…
Rafael se po chvíli hovoru odvážně ptá do sluchátka:
"Nespletl jste se s tím Synem? Má se opravdu narodit
dole na zemi?... Co, jako člověk? To myslíte vážně - jako
malý nahý mimino?... Ano, Pane, už nic neříkám, je to
vaše věc, jen doufám, že víte, co děláte!"
Lenko, myslíš si, že v dnešní době, kdy už od
narození Ježíška, a tudíž toho zmatku v nebeské
kanceláři, tak jak to samozřejmě s nadsázkou ukázala vaše hra, uplynulo "pár" let, panuje ve stejné
nebeské kanceláři pokoj a klídek?
Především - v té skutečné nebeské kanceláři vše
stoprocentně funguje k naprosté spokojenosti všech
zaměstnanců.
Scéna s anděly, úřadujícími v "naší" nebeské kanceláři, byla samozřejmě nadsázkou. Tak jako oni bychom úřadovali my, lidé. Tito trochu neklidní a ustaraní
andělé byli obrazem našeho neklidu a naší nervozity.
V nebi je totiž pokoj stále. A právě to je pobídka pro
nás lidi. V závěru hry i ten nejvíce provokující anděl
pochopil to, co bychom měli pochopit my všichni - že
z nebe vychází veliký pokoj. Ježíš, který přichází na
zem, chce tímto pokojem obdarovat každého z nás.
Scéna: Andílci se nahrnou k dalekohledu a dívají
se na narozeného Ježíška."Ten je krásnej, malinkej,
a jak hezky spinká… To je stejně zvláštní! Bůh by mohl
mít syna, že by hrůzu naháněl…". Rafael: "Dneska Bůh
říká lidem: Mám vás rád! Chci vás zachránit!" a malí
andílci jdou mezi lidi, rozdávají texty písní a zpívají.
Je jasné, co bylo obsahem divadelního představení "Něco velikého se chystá". Byla to vánoční hra
s písničkami o tom, jak se připravovalo Ježíšovo
narození v Betlémě. Lenko, zbývá už jen krátce
představit hlavního sponzora.
Pro ty, kteří divadlo neviděli, to trochu vysvětlím.
Na oponě visel během hry velký plakát, který byl součástí dekorace pro třetí scénu, odehrávající se v nebeské kanceláři. Při sobotní generálce mě napadlo, že
onen nápis "Nebeská kancelář - úřední hodiny nepřetržitě", se tam vyjímá jako sponzorské logo a použila
jsem tento příměr při nedělním zahájení.
Hlavního sponzora - "nebeskou kancelář" - mohu z
vlastní zkušenosti všem doporučit, i když si dokáži
představit, že pravidla, kterými se tato kancelář řídí,
nemusí hned každý pochopit, a tudíž se nemusí každému hned líbit. Ale při trošce trpělivosti, vytrvalosti a
dobré vůli nebude zklamaný nikdo, kdo se do jejího
provozu bude snažit proniknout. Tento sponzor je ochoten
a stále připraven zasponzorovat každého, kdo o to stojí.
Ptala se a za odpovědi děkuje
Bohuslava Gabrielová
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Knihovna čeká na poklady
Možná jste nedávno při úklidu narazili na zaprášené snímky či písemnosti, které se dotýkají historie naší
obce. Nevíte, co s nimi? Máte pocit, že vlastně nemají
žádnou cenu? Právě takové malé poklady můžete donést do Místní knihovny, jejíž pracovnice je na počkání
ofotí a originály vám zase vrátí. Do sbírky, která může
být základem budoucího malého muzea, lze poskytnout nejen materiály z předválečného období, ale i z
následujících desetiletí. Například fotografie, vzpomínky, pozvánky, plakáty nebo letáky všemožného zaměření. Zkrátka vše, co nějak souvisí s klánovickou
pamětí.

klánovické fórum

Jiří Karban

Nekuřácká kavárna
v KC Beseda
S příchodem nového roku učinila Evropa další
krok v ochraně lidí před následky kuřáctví. V jedné
z největších zemí starého kontinentu, Francii, vstoupila v platnost další část zpřísněné protikuřácké
legislativy: milovníci tabáku si už nesmějí zapálit
v barech, restauracích, diskotékách ani v trafikách.
Těžší život mají kuřáci po 1. lednu také v Německu. V osmi ze šestnácti spolkových zemích vstoupily v platnost zákazy kouření na veřejných místech,
především pak v restauracích.
Průkopníky protikuřáckého tažení se na evropském kontinentu stali Irové, jejichž vláda už od března 2003 prosadila zákaz kouření v restauracích
a veřejných prostorech. Krátce nato se k nim připojili Britové a později i další země, například Itálie,
Norsko, Španělsko, Švédsko, Rusko, Rumunsko
a loni i Švýcarsko v jižním, italsky hovořícím kantonu
Ticino. V roce 2007 se k táboru "nekuřáckých" zemí
v Evropě připojilo i Slovinsko, když od srpna zakázalo kouření na veřejných místech. U nás čeká novelu
takzvaného protikuřáckého zákona ve sněmovně ještě
několikaměsíční debata.
Nekuřáckých kaváren a restaurací ale také u nás
zvolna přibývá. Jejich seznamy můžete najít například na webových stránkách www.dokurte.cz nebo
www.nekourime.cz. Pochvalují si je jak jejich majitelé, tak i zákazníci. Host-nekuřák se totiž stává
atraktivním a žádaným klientem. Jak ukazují první
zkušenosti provozovatelů nekuřáckých podniků většinu kuřáků neodlákají, ti si na svoji cigaretku
prostě odskočí k popelníkům před dveřmi a nakonec jsou vlastně rádi, že je to nesvádí k jejich neřesti. A nová klientela, která je na zápach z cigaret
alergická, naopak přibude. Klientela se také rozrůstá
o rodiny s dětmi - a děti, jak majitelé kaváren a restaurací
jistě vědí, jsou velmi dobrými zákazníky - rodiče jim
zkrátka nemohou nic odmítnout.
Také kavárna v klánovickém KC Beseda vstoupila
do nového roku v novém "nekuřáckém kabátu".
V kavárně jsou 3 internetová pracoviště (1 min./1 Kč),
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připojení s vlastním notebookem přes wifi je zdarma.
Otvírací hodiny kavárny:
Neděle až čtvrtek
16.00 - 22.00 hodin
Pátek až sobota
16.00 - 23.00 hodin
Nově je otevřeno také dopoledne - pondělí, úterý, čtvrtek a pátek - 10.00 - 12.00 omezený provoz kavárny,
poskytování služeb připojení k internetu.
Martina Petráčková

Pozvánka na únor
Vernisáž výstavy Tibet a Pakistán
fotoaparátem
Adrienne von Korff-Kerssenbrock
Strakonická rodačka paní hraběnka Adrienne von
Korff-Kerssenbrock žila od roku 1969 v Německu a do
Čech se vrátila po revoluci. Dobrá fyzická kondice jí
umožnila absolvovat náročné cesty po Tibetu a Pákistánu a umělecké oko pořídit fotografie, které potěší
naše srdce. V klánovické Besedě vystavuje paní von
Korff-Kerssenbrock od 9. 2. na doporučení své přítelkyně malířky Viery Božkové (vystavovala v KC Beseda v červnu minulého roku).
V pátek 8. 2. v 18 hod bude výstava amatérských
fotografií slavnostně zahájena.
Slovo Tibet nás rozechvívá a vyvolává v nás řadu nejrůznějších představ. Tibet je zemí velehor s oblastmi
věčného sněhu a ledu, zemí nekonečných a pustých
náhorních plošin ale i zemí tajemných prastarých
klášterů plných jedinečných památek. Máme možnost
se o tom přesvědčit "na vlastní oči" prostřednictvím
fotografií do konce měsíce února.

Pozvánka do kina
V měsíci únoru nás v KC Beseda čekají hned tři
nové české filmy:
5. 2. film Poslední plavky s Petrem Čtvrtníčkem
7. 2. tragikomedie Jiřího Vejdělka podle skutečné události s názvem Václav. V hlavní roli podává skutečně
obdivuhodný herecký výkon Ivan Trojan
19. 2. nový český film Chyťte doktora - komedie o manželském trojúhelníku - v hlavní roli Tatiana Vilhelmová
(dvojrole manželky i milenky) a Michal Malátný (frontman skupiny Chinaski)

Divadlo ŠUS v Klánovicích
Divadlo ŠUS je profesionální loutkové divadlo, jehož
členové pocházejí z předních loutkových i činoherních
souborů. Divadlo spolupracuje se známými hudebníky
a výtvarníky. Vždy od poloviny května můžete shlédnout tři z titulů divadla ŠUS na hradě Křivoklátě nebo
na zámku Český Krumlov.
V Klánovicích uvede divadlo ŠUS ve středu 6. února pohádku O Smolíčkovi a Palečkovi určenou nejmenším divákům. Představení je pro diváky zajímavé mimo
jiné použitím různých typů loutek, např. plošných, prstových apod., začíná v 10:30 hod a je proloženo písničkami za kytarového doprovodu.
Martina Petráčková
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Adventní odpoledne Svazu
tělesně postižených
Bylo to již potřetí, kdy Svaz tělesně postižených za
podpory ÚMČ Klánovice a Nadace pro obnovu a rozvoj
uspořádali pro postižené osoby a seniory adventní odpoledne.Uskutečnilo se první prosincovou sobotu v tělocvičně Beseda a bylo přítomno 137 účastníků.
V zahajovacím ceremoniálu přivítala předsedkyně
STP Prahy 9 pí. Houžvičková všechny přítomné a hlavně
hosty tohoto odpoledne - starostu Klánovic Ing. Hrabala,
místostarostu MUDr. Brabence, dále tajemníka ÚMČ Klánovice Ing. Duška, zastupitele a sponzora naší organizace Ing. Kubíčka. Pozván přijala i zástupkyně Prahy 14
Ing. Mikulíčková, která nám během roku pomáhá s pořádáním různých akcí a také redaktorka listů Prahy 14 pí.
Veselá. Za stolem hostů nechyběly ani zástupkyně Charity Neratovice, se kterými též spolupracujeme.
I když se nedostavila hudba, byl program celého odpoledne zcela vyplněný a pestrý. Po proslovu starosty Klánovic Ing. Hrabala jsme si dali kávu nebo čaj se zákusky.
Hned potom nám přišla zatancovat děvčata z Dětského
domova v Klánovicích, která pod vedeném pí. Blanky
Štálové předvedla dva tance. Oba tance se jim povedly
a navíc jim to moc slušelo.
Pak následovalo to, na co jsme se všichni nejvíce těšili. Přišel nám zazpívat pěvecký sbor Claireton Chorale
pod vedením milé, usměvavé a hlavně obětavé paní Světlany Tvrzické. Předvedli nám část svého připravovaného
adventního vystoupení. Při zpěvu našich českých koled
rozezpívala paní Tvrzická všechny přítomné a bylo vidět
i mnoho slziček dojetí v očích posluchačů. Moc děkujeme všem, kdo se na vystoupení podíleli. Jsou to hlavně
děti, ale třeba i pan Maštalíř, který zajišťoval hudební doprovod. Bylo to jedním slovem krásné - moc děkujeme
za ten zážitek. Přišli nám zazpívat již potřetí a doufáme,
že budeme v této spolupráci pokračovat.
Po obou těchto kulturních zážitcích jsme přešli k soutěžení. Soutěžil vždy každý stůl a bylo potřeba odpovědět správně na 15 daných otázek. A protože odpověděl
správně jen jeden stůl, dostal za to pořádnou odměnu.
Pochvalu zaslouží ale všichni, kdo se soutěže zúčastnili,
protože cílem takových akcí je, aby se naše mozečky
stále zapínaly a rozšiřovala se naše znalost.
Dalším bodem programu byla tombola. Sešlo se opravdu hodně cen, a tak se dostalo snad úplně na každého.
Někdo měl to štěstí, že si přišel několikrát. Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří do tomboly
přispěli. I maličkostí se dá udělat radost.
Na závěr všichni dostali dobrou večeři, kterou připravila
restaurace Beseda pod vedením pí. Růženky Zvelebilové. Moc děkujeme za to, že pro tak velký počet lidí bylo
jídlo vkusně a dobře připraveno a hlavně všem chutnalo.
Cílem tohoto setkání bylo, aby se lidé sešli, pobavili
se a zapomněli na své bolesti a starosti. Myslím, že se
nám to podařilo.
Děkuji všem, kdo k uspořádání tohoto setkání přispěli.
Děkuji i všem, kteří pomáhali při zajišťování. Myslím,
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že největší odměnou jsou spokojení lidé, kteří mají zas
nějaký čas na co vzpomínat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat také těm, kdo nám
pomáhají celoročně. Jsou to oba praktičtí lékaři v Klánovicích MUDr. Marie Jágrová a MUDr. Jan Jágr, kteří nám potvrzují veškeré přihlášky na pobyty bezplatně. Jsou jedni
z mála na celém obvodu Prahy 9 a patří jim za to vřelý dík.
Za organizaci STP přeji všem, aby si rok 2008 užívali
ve zdraví, pohodě a měli i pracovní úspěchy.
Za STP Prahy 9
Věra Houžvičková

Club 2002
Poslední schůzkou uplynulého roku bylo 11. prosince
předvánoční setkání v místní knihovně. Poslouchali
jsme vánoční hudbu i ukázky ze sbírky Český rok, pochutnávali si na vzorcích vánočního cukroví, hodnotili
uplynulý rok a spřádali plány na ten další. Sváteční
atmosféra byla bohužel narušena incidentem. Když
pí. knihovnice Frýdmanová odešla od svého stolu do
čítárny také naslouchat, do knihovny vešli tři mladíci romské národnosti, kteří ji zřejmě předtím sledovali oknem
z ulice, a z její kabelky odcizili peněženku. V tu chvíli se
pí. Frýdmanová vrátila zpět, takže nic dalšího vzít nestihli, ale se svými penězi se musela rozloučit. Přivolaná policie událost zaprotokolovala, ale víc dělat nemohla.
Letošní první schůzkou bylo (rovněž v knihovně) setkání 22. ledna, kdy jsme shlédli množství diapozitivů
a naslouchali zajímavému vyprávění Ing. Guta z cesty
po Islandu. Mohli jsme tak získat představu o veliké,
liduprázdné zemi s mnoha přírodními zajímavostmi, ale
také s nejstarším parlamentem na světě.
Tomáš Ruda

Rozloučení s Hedvikou
Vilgusovou
Jak jsme vás informovali v minulém zpravodaji,
12. listopadu 2007 zemřela známá malířka, ilustrátorka
dětských knížek a klánovická zastupitelka Hedvika
Vilgusová. Podlehla těžké nemoci ve věku pouhých 61 let.
Rozloučení proběhlo v sobotu 1. prosince 2007 v kostele sv. Vojtěcha v Pštrossově ulici v Praze 1. Obřad začal v 11.15 hodin - třicet čtyři let a devatenáct dní poté,
co na stejném místě Karel Vilgus a Hedvika Jírová uzavřeli sňatek.
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Do posledního místa zaplněný kostel vyslechl promluvy pražského radního Petra Štěpánka, klánovického
starosty Ladislava Hrabala, spisovatele Martina Petišky
a zpěv Evy Brabencové. Mši svatou celebroval člen
Kongregace kněží mariánů P. Edward Tomczyk.
Všem, kteří vzpomenete na Hedviku Vilgusovou, její
umělecké dílo, vztah ke Klánovicím a práci pro obec,
děkujeme.

In memoriam paní Hedviky Vilgusové
(zaznělo při zádušní mši 1. prosince 2007)
Jsou dva druhý těch, kdo odcházejí…
Po každém, kdo odchází, zůstává prázdno.
Jenomže po někom z odcházejících zůstává setmělé
prázdno…
A po někom, kdo odešel, zůstává prázdno svítající…
Prázdno, které nepřestává svítit.
Není to vlastně prázdno… Protože kde je světlo, není
prázdno.
Ono místo svítí dál přítomností toho, kdo do něj otiskl
svítící kroky…
Všichni jednou odejdeme…
Na každého z nás čeká místo, na které otiskne poslední
krok.
Už v tuto chvíli se někde vznáší doušek vzduchu, který
naposledy vdechneme - a vydechneme,
na každého z nás už čeká poslední slovo, které mu bude
dáno vyslovit…
Neznáme poslední krok.
Nevíme, kde se dnes vznáší náš poslední dech, poslední doušek vzduchu.
Neznáme dnes své poslední slovo.
Ale známe, ty kdo neodešli, - protože místo, které opustili, zaplnili světlem.
Každý má někoho, kdo jako by na něj dýchal - z druhého
břehu času - dýchal, vydechoval světlo…
Každý máme někoho, kdo nás líbá z druhého břehu času
svítícími rty…
Líbá naši noc a tím ji plaší…
Ten dech světla, který přijímáme z druhého břehu, nám
dává sílu snášet tmu.
Dává nám sílu nést život.
Unést život.
Víra, naděje, láska nejsou prázdná slova, i když pro mnoho lidí ztratila svou výsostnost.
Kdo věří, ví, že není konec, že je jenom řeka začátků…
Řeka víry, naděje a lásky.
"Teď se, drahá, chvíli neuvidíme," řekl prý jeden manžel
své ženě, když nastupovala do záchranného člunu a on
zůstával na potápějícím se Titanicu…
S každým se jednou potopí nějaká loď, jeho životní loď,
pozemská loď…
Na každého čeká jedna vteřina, která s ním jako tajemná loď odpluje do tmy…
Na každého z nás čekají poslední dveře, které otevřeme, - abychom je už neotevřeli podruhé, - na každého
čeká poslední věta, - poslední polibek…
Ale naše mateřština, - přes všechnu pružnost a krásu, je neúplná.
Nezná slovo pro takový odchod, který vlastně není odchodem.
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Nezná slovo pro ono vzdálení se, které není ve skutečnosti
vzdálením. Protože je nepomíjející přítomností světla…
Všichni se jednou vzdálíme…
Budeme moci říci těm, které máme rádi: "Teď se na chvíli
neuvidíme."
Na okamžik se neuvidíme s těmi, které milujeme.
S těmi, kdo milovali nás.
Paní Hedvika Vilgusová patří - ne patřila - k těm, kdo své
pozemské místo neopustili, protože je zaplnili svými
svítícími šlépejemi…
Patří k nim…
Bude k nim patřit…
Protože patří k těm, kterých se nedotýká minulost…
Svět pohádek, který paní Hedvika Vilgusová malovala,
není iluzí, je věčným archetypem života, ve kterém
panuje dobro nad zlem - i když někdy po absurdních střetnutích…
Svět pohádek, jaký žije na jejích líbezných obrázcích,
je světem, který je malován z palety naděje, z palety
víry, z palety lásky…
Kde byla láska, není konec.
Kde je láska, nebude konec.
Všichni jednou odejdeme Na okamžik se neuvidíme…
Ale můžeme zde zatím zanechat ve svých blízkých světlo…
Pane,
kéž máme dar světla, jako měla moudrá a něžná paní
Hedvika Vilgusová.
Kéž máme dar světla,
který můžeme podávat, jako ona.
Někdo odchází jenom proto, aby už neodešel.
Martin Petiška

Poděkování
Vážení přátelé, děkujeme všem za projevenou účast
a vzpomínku na Hedviku Vilgusovou.
Karel a Petr Vilgusovi

Claireton Chorale
"Děti, které zpívají srdcem."
Vážení a milí, protože Zpravodaj v lednu nevychází,
přeji vám alespoň teď dodatečně za sebe i celý sbor
Claireton Chorale úspěšný rok 2008, prožitý ve zdraví
a spokojenosti. Také vám přeji, ať se na našich koncertech opět skvěle bavíte. Život je plný změn a to poznáváme všichni. Více v našich písních, nechte se překvapit.
Na konci ledna proběhla rodičovská schůzka a nejnovější informace o sborovém životě přineseme v březnovém čísle. Nezapomínejte navštěvovat naše
internetové stránky www.claireton-chorale.com :
Vítězslav Maštalíř
klavírista a hudební skladatel
info@claireton-chorale.com

Poslední novinky z golfové
kauzy (po uzávěrce)
Na zasedání Zastupitelstva HMP dne 24.1. byl odsouhlasen návrh změn 07 Územního plánu hl.m.Praha.
V rámci stovek změn byla žádost MČ Klánovice o změnu
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územního plánu v oblasti Klánovického lesa (nahrazení
pozemků určených pro sport a oddych /golf/ lesním porostem) přeložena do přílohy č.4, což znamená přerušení za účelem vyjasnění předložených námitek. I když
zdůvodnění nám nebylo dosud oficielně sděleno, z dostupných informací je důvod dosavadního neschválení
naší žádosti následující. Magistrát totiž rozšířil seznam
pozemků, které požaduje naše městská Klánovice převést do kategorie lesní porost, na celé území, tedy i na
soukromý pozemek společnosti Forest Golf Resort Praha (2,9 ha). K tomu společnost FGRP podala pak námitku, což bylo údajně důvodem k odložení.
Následný den 25.1. se však objevila na mém stole již
příznivější zpráva a to odpověď nového generálního
ředitele Lesů ČR pana Ing.Jiřího Nováka na mou žádost,
z ní cituji: "Ujišťujeme Vás, že v této kauze (kácení lesa
kvůli golfu - pozn.red.) budeme vždy postupovat v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 289/
1995 Sb., o lesích, schváleným arondačním programem
i Statutem podniku. V současné době lesní pozemky
v Klánovickém lese Lesy České republiky, s.p., nehodlají
prodat ani pronajmout. Současně respektujeme užívání
lesa občany a vždy budeme v této věci přihlížet k názorům místních obyvatel i ke stanoviskům orgánů místní
správy a samosprávy."
Vážený pane generální řediteli, děkujeme !!!
Ladislav Hrabal
29.1.08

Z jednání Komise výstavby
Ze zasedání dne 12.12.2007 vybírám pouze body pro
obec/občany podle mého názoru nejdůležitější.
1) Problém klánovického podchodu pod tratí při stavbě železničního koridoru:
" tématem se komise zabývá cca od 4/2007, jednala
o něm i minulá KV. Územní rozhodnutí vydáno před r.
2006, plán začátku stavby 2008 až 9
" rekonstrukce podchodu má trvat cca 4 měsíce, bude
zřízen obchvat pro pěší na most přes trať, kyvadlová autobusová doprava
" KV na schůze 21.11.2007 doporučila jako nejvýhodnější variantu vybudování nového podchodu u nádraží,
během stavby by sloužil stávající podchod
" 6.12.2007 jednání se zástupci investora (za KV
Ing.Rod, Ing. Trojan) - návrh KV nepřijat (již vydané ÚR,
finance, doba výluky dopravy).
" nově byl začátek stavby posunut na roky 2010 až 11,
nová technologie umožní výluku podchodu jen na 4 týdny
(vnitřní tubus z armovaného vodovzdorného betonu ale světlost podchodu nezvětší). Údaje z ÚR: v Úvalech bude v rámci
koridoru postaven nový 21 m dlouhý podchod a navíc stávající bude prodloužen o 11 m, ÚR několikrát měněno.
" schůze 12.12. - diskuze o podchodu zejména s ohledem na nové údaje z jednání s investorem. Výsledkem
nebyla ani změna stanoviska o nejvhodnější variantě, ani
její potvrzení... Můj návrh, aby radnice zajistila podklady
(na základě kontaktů s Úvaly, Újezdem, Šestajovicemi,
s vedením obcí i stavebními komisemi) včetně podpory
nejvhodnější varianty pro další zodpovědné posouzení,
zda podchod nový či rekonstruovaný, nikdo nepodpořil.
2) Koncepční přístup při jednání s investory (dle ná-
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vrhu Ing. Roda):
Je třeba dosáhnout oboustranně výhodné dohody, založené ze strany investora na projektu odpovídajícím potřebám a perspektivám, tedy záměrům obce, ze strany
obce pak na znalosti těchto záměrů (podobně to řeší
v Úvalech). V komisi nepanovala shoda, kdo by měl tyto
záměry a potřeby obce nosnou měrou určovat (zda vedení obce, odborné komise či tvůrce/tvůrci). Chybí "Koncepce rozvoje", ve které by jakási inventura obecních
potřeb měla být uvedena (návrh MUDr. Karbanové).
3) Studie úpravy areálu Beseda
" schůze 21.11. - rozhodnuto připravit předem úvodní studii o úpravách areálu Beseda vzhledem k jeho
důležitosti pro obec. Uvedené jednání vycházelo z
koncepčního názoru, že zejména pro důležité projekty v obci by měly být předem "v šuplíku" připraveny
studie, které se v aktuálním čase (až budou peníze)
"opráší" a využijí (vyhnutí se chvatu, vzájemné "sladění" jednotlivých studií, operativní a připravené jednání).
" schůze 12.12.- při upřesňování přípravy zadání studie vyšlo najevo, že skutečný stav není kompletně zdokumentován. Je třeba některé části zaměřit a alespoň
informativně zakreslit. Na tuto činnost však nejsou kapacity ani prostředky. Proto prosím čtenáře - vlastníky
digitálního měřidla vzdálenosti - o jeho zapůjčení.
Potřebné bych provedl snad ještě s někým "v akci Z".
Vzhledem k tomu, že se jednalo o schůzi na závěr
ročního fungování komise, přidávám komentář vázající se na toto období.
I na uvedených bodech jednání je zřejmé teprve hledání koncepční shody mezi představami zúčastněných
o tom, co je náplň práce radnice a v čem spočívá funkce poradního orgánu (komise) složeného z dobrovolníků. Tento orgán pro svou činnost potřebuje již připravené
plnohodnotné podklady. Zároveň je snad vidět snaha
komise přistupovat k stavební problematice v obci apoliticky a zodpovědně.
Zdeněk Trojan

sport

Informace od rybářů
Termíny brigád pro členy ČRS v roce 2008 na rybníku "PLACINA"v Klánovicích jsou: 15.3., 19.4. ,27.9.
a 11.10. (soboty). Sraz na hrázi rybníka u klubovny,
pracovní obuv s sebou.
Osvobozeni od brigádní povinnosti jsou starobní důchodci starší 62 let, ženy, děti do 15 let a držitelé ZTP,
ZTP-P a TP. Kdo si nesplnil brigádní povinnost v loňském roce,zaplatí 400 Kč.
Závody mládeže na rybníku "PLACINA" se budou
konat 17.května 2008. Do konce dubna 2008 budou
přijímány přihlášky a vybírána vratná záloha 100 Kč.
V případě, že se přihlášený závodník dostaví, bude mu
tato záloha vrácena.
Letní tábory rybářské mládeže v roce 2008 se konají v termínech 28.6.- 12.7.a 12.7.-26.7., místo konání
Horka II., okres Kutná Hora.
Na fotografii vidíte "úlovek roku 2007" na sportovním rybářském revíru ROKYTKA 1 - Na Placinách. Štiku ulovil člen MO ČRS Praha-Újezd nad Lesy pan
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Úlovek roku

Jindřich Nedbal ze Šestajovic dne 2.listopadu. Ryba
měřila 90 cm a vážila 6 kg. Byla ulovena po půlhodinovém boji na plavanou, na háček č. 1, vlasec 20, návna
dou byla houska.
S pozdravem "Petrův Zdar"
Josef Solich

Fotbalisté v zimě nespí
Klánovické týmy v zimním období sbírají síly na
jarní část mistrovských soutěží. Informace o přípravě malých i velkých fotbalistů nám poskytl Michal
Fuchs, předseda FK Klánovice.
Začněme u těch nejmladších. ŠKOLIČKA (ročníky
2001-2002) odehrála dva turnaje v říčanské hale. Výsledek (8. a 5. místo) je uspokojivý už vzhledem k tomu, že
část týmu začala s fotbálkem teprve na konci loňského
léta. Kluci si vyzkoušeli, jaké to je, když hrají proti starším soupeřům. Trenérka Alena Royston chválí své svěřence za obrovskou snahu. Příjemná je podle ní také
spolupráce s rodiči.
MINI 8 pokračuje ve výborných výkonech. Trenér
Lubor Popelka je spokojen s umístěním na turnajích (2.
a 3. místo), zvláště na tom prvním chyběl pověstný chloupek k prvenství. Největší pochvalu si za výkony v uplynulém období zaslouží hráči Famfulík, Svoboda a Šmákal.
Tenhle tým v současné době patří k chloubám klánovického klubu.
MINI 10, vedené trenérem Phillipem, si také zaslouží
pochvalu. Na prvním turnaji obsadilo 2. místo, když ve
finále podlehlo až na penalty Hájím. A co víc, během celého turnaje obdrželo jedinou branku! Na druhém turnajovém klání obsadili naši hráči 4. místo. V utkání o bronz
potřebovali porazit Říčany, ale nakonec pouze remizovali 2:2. V poslední minutě trefil klánovický T.Ulrich pouze
břevno.

Nezakazujte dětem fotbal!
MLADŠÍ ŽÁCI, pod vedením trenérského dua Vidiečan - Marek, odehráli první zimní turnaj v Říčanech až
po uzávěrce tohoto vydání KZ. Další turnajový test je čeká
16.února. Mužstvo, které je po podzimu v I.třídě na posledním místě, se musí připravit na jarní záchranářské
práce. Trenéři oceňuji své hráče za zodpovědný přístup
k tréninkům a také za svědomitou účast při zápasech,
k dispozici měli kádr 14 fotbalistů, ročník 1995 totiž patří
v klubu k početně nejslabším. Pokud mužstvo vylepší
střelbu z vápna a více začne hrát po křídlech, může mu
to přinést zlepšené výsledky. K oporám patří kapitán
S.Hojný, A.Sochůrek, J.Vidiečan a F.Urban. Z kluků, kteří přišli z MINI 10 a poprvé si vyzkoušeli hru na velkém
hřišti, zaujali: J.Marek, J.Palata, N.Phillip, P.Šimek.
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Trenéři prosí rodiče, aby své syny netrestali zákazem fotbalu, ať jim raději zakážou počítače či televize. Každá
hráčská neúčast je především trestem pro zbytek mužstva.
STARŠÍ ŽÁCI měli první turnaj na programu také až
po uzávěrce. Zimní tréninky zahájili hned po Novém roce.
Kluci podle trenéra M.Berana chápou, že bez fyzické přípravy se fotbal hrát nedá. Nejlépe hodnocení hráči:
J.Machalický, P.Mareška, M.Fouček, J.Heřmánek,
D.Utěšil, D.Kotyza, M.Mencl. Velký dík patří rodičům
R.Mareškovi a J.Heřmánkovi za dopravu na zápasy
a pomoc při organizaci.
Tvrdá příprava v Rumburku
DOROSTENCI se v lednu chystali na soustředění
v Rumburku. Po podzimu jsou v I.třídě sice poslední, ale
mají chuť do přípravy i dalších bojů. Mužstvo doplácí na
to, že je mladší než jeho soupeři. V několika zápasech
bohužel nemohl chytat zraněný brankář Vojtěchovský.
Se ctí za něj zaskakoval kapitán D.Malý, ale i on se zranil.
K oporám patřili především T.Žatečka, M.Fuchs
a P.Dolejška. Předseda klubu a trenér Michal Fuchs říká,
že až mužstvo "zestárne" pro kategorii staršího dorostu,
nebude mít s udržením účasti v soutěži problémy. Jeho
svěřenci teď musí vylepšit rozehrávku z obrany, neztrácet
zbytečně míče, hrát důrazněji a proměňovat vyložené šance.
DOSPĚLÍ mají před sebou zimní soustředění v Rumburku, kde se začátkem února zúčastní halového turnaje.
Trenér Štefeček prý nachystal náročný program. V jednání je posílení kádru A-mužstva pro jarní část I.B třídy.
Činovníci FK věří, že se hráči poperou o co nejlepší umístění. Mužstvo, které je po podzimu šesté, má na to, aby
odehrálo vyrovnané partie s aspiranty na postup.
Chcete podpořit FK Klánovice?
Michal Fuchs na závěr prozrazuje, že ani členové výboru FK v zimě nezahálejí. Těžkou hlavu jim dělá shánění peněz pro chod klubu. "Jsme vděčni za každý
sponzorský příspěvek. Věříme, že naše systematická práce s mládeží zaujme lidi, kteří mají fotbal rádi a jsou ochotni mu jako sponzoři pomáhat."
Jiří Karban

Originální sportovní soutěž
pro rekreační sportovce
aneb jak pomoci novoročnímu předsevzetí a motivovat se k pravidelnému pohybu.
Zapojte se sportovní soutěže, ve které pouze zasíláte
měsíčně počet svých zdolaných km ve vašich oblíbených
sportech. Průběžné výsledky a porovnání výkonů s ostatními pak jistě ovlivní vás, ale i ostatní soutěžící, k ještě
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lepším výkonům. A to je hlavní účel soutěže, ve které se
sice jednotlivci neznají a nevidí, a přesto spolu na dálku
vedou urputný boj. Soutěž je založena na naprosté dobrovolnosti a věrohodnosti zasílaných výkonů. Není zde žádné cílové odměny, kromě vaší spokojenosti, že jste se
pravidelně věnovali pohybu. Na konci roku obdržíte diplom
s umístěním. Účast je zcela ZDARMA. Letos soutěž zahajuje již 7. ročník! Soutěží se v těchto sportech:
běh - jízda na kole nebo rotopedu - běh na lyžích bruslení - dálkové pochody - plavání - všestrannost.
Přihlásit se můžete kdykoliv i v průběhu roku a další podrobnější informace získáte na adrese:
s.bilek@volny.cz nebo SMS na tel. 774 861 954.
ing. Stanislav Bílek

anketa
V lednové anketě jsme se zeptaly dětí
z klánovické školy:
1) Jak se těšíte na vysvědčení?
2)
Myslíte si, že budete mít dobré,
nebo špatné vysvědčení?
3)
Co vás ve škole nejvíc baví?
Lukáš:
1) Jo.
2) Nevím.
3) Počítání a přestávky.
Klárka:
1) Jo.
2) To netuším.
3) Nejvíc mě baví přestávky.
Martin:
1) Jo.
2) Nevím.
3) Tělocvik, přestávky, dívání na televizi
a matematika.
Linda:
1) Jo.
2) Nevím.
3) Matematika.
Markétka:
1) Těším.
2) Hmm. Netuším vůbec.
3) Tělocvik a matematika.
Salinka:
1) Hmm.
2) Nevím.
3) Matematika.
Bětka:
1-2) Těším se hodně na vysvědčení,
ale nevím, co tam budu mít.
3) Hodně mě baví čeština.
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se objevily v lese jako odpad, místo aby se shromažďovaly někde v kontejneru na to určeném. Nevím, jestli takový kontejner někde stojí, protože se mi po Klánovických
zmrzlých silnicích špatně chodí. Tento les je dlouhodobě
odpadním košem některých klánovických lidí.

Julinka:
1) Hodně.
2) Myslím, že dobrý.
3) Pracovní listy.
Lucinka:
1) Hodně.
2) Myslím, že dobrý.
3) Matematika a čeština.
Eliška:
1) Těším.
2) Myslím, že dobrý.
3) Pracovní činnosti.
Eliška:
1) Těším.
2) Dobrý.
3) Výtvarka.
Lydie Boukalová
Alžběta Dvořáková

objektivem Tomáše Hradeckého
Dnes v klubovně Forestgolfu oslavila Táňa Zikmundová své devadesáté druhé narozeniny. Poseděla s dcerou, jejím manželem a jejich dětmi.

V pátek 14.12. 2007 jsem se šel na golf najíst a na
chvíli si posedět. Když jsem šel domů, tak jsem málem
vletěl pravou nohou, kterou mám postiženou, do díry, kde
je uzávěr vody. Je to rozbité od nákladního auta, které
tam stálo a dělalo betonové základy na zahradě na křižovatce ulic Kuchařské a Blešňovské.
Sepsal a vyfotil
Tomáš Hradecký

názory, komentáře, polemiky

Chování na koncertě

Šel jsem na procházku do lesa a zahlédl vánoční
stromky, které už byly v domácnostech nepohodlné. Tak

V prosinci jsem jako otec malého hudebníčka navštívil v klánovické Besedě dva koncerty Základní umělecké školy, jeden interní (tzv. přehrávka) a jeden
výroční - předvánoční. Na obou koncertech byla patrná velká snaha a maximální soustředění malých umělců, občas samozřejmě větší či menší tréma a z toho
plynoucí drobné chybičky. Všichni vystupující si ale zasloužili ocenění a velký potlesk.
Kdo si však potlesk nezaslouží, jsou někteří návštěvníci, většinou z řad příbuzných. Hlasité mluvení, vstávání, prolézání řadami ostatních diváků, odcházení a další
rušivé projevy během jednotlivých vystoupení - to považují někteří rodiče asi za normální. Na vystoupení toho
"svého" zpěváka či muzikanta se každý samozřejmě uklidní, ale chovat se stejně i při vystoupení těch ostatních, to
je zřejmě nad něčí síly. Svým (nevy)chováním navíc dospělí dávají příklad svým potomkům. Nelze se tudíž divit,
že se potom i některé děti chovají takto neslušně. Přitom
jednotlivá vystoupení trvala vždy jen několik málo minut,
takže nebylo obtížné vyčkat s případným odchodem nebo
komentářem na krátkou přestávku, během které se hudebníci na pódiu střídali. A že těchto přestávek bylo dost.
Zvláštní kapitolou pak je oblečení některých diváků.
Jistě nikdo nevyžaduje od návštěvníků podobných vystoupení smoking či večerní róbu, ale tepláky (byly tam!!!)
jsou jistě, mírně řečeno, nevhodné. I zde jste svým potomkům vzorem a účinkujícím vyjadřujete jistou úctu.
Takže vás všechny prosím, až půjdete příště podpořit
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své ratolesti na podobný koncert, chovejte se tak, aby
se za vás vaše děti nemusely stydět. Všichni si pak
danou akci určitě hezky užijeme.
Ferdinand Polák

Sledujte svého senátora!
Zatímco v loňském roce jsme si mohli užívat voličských prázdnin, letošní rok už je zase volební. Po šesti letech budeme v našem obvodu volit senátora. Klání
se sice uskuteční až na podzim, ale už teď se nabízejí
otázky související s vazbou politik - občan. Vzpomenete si ještě, koho jste v roce 2002 volili do Senátu?
A víte, jak si od té doby počínal senátor Josef Pavlata
(ODS), jemuž ke zvolení dopomohli i mnozí klánovičtí
občané? Jak hlasoval? Co prosazoval? Zajímal se
o dění v naší městské části? Kolikrát sem zavítal?
Jiří Karban

Zimní údržba ulic
Letošní zima trochu připomíná zimu před dvěma léty.
Rozdíl je zatím v tom, že dnes v polovině ledna nevíme, zda na Josefa napadne množství sněhu.
Od poloviny prosince začaly malé mrazíky v noci, přes
den slabě nad 0. To však nezměnilo šeď zmrzlé země
během dne. Mnohde se již bruslilo. Na Silvestra ráno
jsme se probudili po vydatném nočním deštíku. Ten proměnil zámkovou dlažbu v nepříjemnou ledovku. Na Tři
krále pokryla zem vrstva 5 - 7 cm sněhu. Úklid kartáčem a následné posypání kamínky nezaručují bezpečnost chůze, natož jízdy na kole.
Nesdílím názor, že pro Klánovice jsou vhodné chodníky ze zámkové dlažby. Je drahá, její udržování je nákladné, letní srážky z ní rychle stečou a uniknou.
O komunikace se stará firma Zista. Měla by nám veřejně sdělit své zkušenosti, vyjádřit se ke kladům a záporům. Rovněž pobízím k vyjádření náš Úřad.
Závěrem přeji těm, kteří se starají o pořádek před svým
domem, spokojenost s vykonanou prací a hlavně aby
nás přibývalo.
Miroslav Jarolím

od sousedů

Strážníci na koních
Převzato z Mladé fronty DNES 16.1.2008 autor
(pez)
Újezd nad Lesy - Potkat policistu na kole nebo na
motocyklu není v Újezdu nad Lesy nijak zvláštní. Již
brzy však lidé při procházce lesem možná potkají strážníka v sedle koně. "Strážníka na koni nám nabídla loni
v listopadu městská policie a my na nabídku kývli. Teď
nám nezbývá než čekat, jestli se celá věc podaří," říká
starostka jedenadvacáté městské části Andrea Vlásenková. Strážník na koni by podle ní měl vypomáhat hlavně ve zdejším lese. "Občas se tam totiž stahují
bezdomovci a ti v lese určeném k odpočinku nemají
co dělat," poznamenává starostka. Radnice je připra-
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vena na koně přispívat a platit například ustájení nebo
krmení. S penězi by podle starostky Vlásenkové neměl být problém. "Nepředpokládám, že živení koně
bude nějak zvlášť drahé. Navíc by nám měly vypomoct
i okolní městské části," dodala starostka.

Neposedové v Běchovicích
Občanské sdružení Neposeda v únoru 2008 zahajuje poslední běh projektu podporovaného Evropským sociálním fondem

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM
Projekt je určen pro maminky či tatínky na rodičovské dovolené, ale i po ní, kteří se během půl až
jednoho roku chystají zpátky do zaměstnání a chtějí
si oprášit anebo získat nové dovednosti, aby obstáli
při hledání nového zaměstnání i v něm. Projekt je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, především ze správního obvodu Praha 21.
Bezplatně Vám nabízíme:

1. BLOKOVÉ KURZY ZAMĚŘENÉ NA:
• Práci s počítači a internetem
• Základy ekonomie /účetnictví
• Základy práva
• Anglický / německý jazyk
• Administrativu
• Trénink komunikačních dovedností
Sami si zvolíte, co se chcete naučit a dozvědět.
Po absolvování jednotlivého blokového kurzu úspěšný
účastník získá osvědčení.

2. ODBORNÉ PORADENSTVÍ SPOJENÉ PŘEDEVŠÍM S NÁVRATEM DO ZAMĚSTNÁNÍ BĚHEM I PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU
- možnost využít podpůrných služeb - dohled nad dětmi předškolního věku v průběhu vzdělávacího a poradenského programu
Vzdělávací blokové kurzy a poradenství se konají
v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus, Českobrodská 1, 190 11, Praha - Běchovice.
Kurzy probíhají v dopoledních hodinách od 9.00 do
12.30 hodin, přesné termíny budou upřesněny již během ledna. Poradenství probíhá 30 minut před a během kurzu nebo po individuální dohodě.
Těšíme se na Vás

Akce o.s. Neposeda
jsou otevřené všem lidem z regionu správního obvodu
Praha 21 i okolí, kteří jsou ochotni za námi dojet a mají
chuť se bavit a setkávat s ostatními. Máte-li další náměty, vítáme je.
Sledujte, prosím, naše webové stránky, nebo nás kontaktujte pro více informací.
3. 2. Předávání certifikátů úspěšným absolventům
vzdělávacího programu + představení pro děti Divadla
bez názvu O nejprolhanější princezně - koná se v
NZDM Autobus na Staré poště
28. 2. speciální akce Mikrobusu - podle počasí, zřejmě
výlet
Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení
Věra Jílková - sociální pracovník (tel. 739 491 633)
info@neposeda.org, http://www.neposeda.org/vpp
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RODIČOVSKÉ CENTRUM KOLOBĚŽKA
RC Koloběžka zřizované občanským sdružením
Neposeda nabízí v roce 2008 opět rozmanité aktivity
a služby rodičům s dětmi:
klub pro rodiče na rodičovské dovolené s jejich
dětmi (úterý a pátek 10 - 12 hodin)
Program a chod klubu zajišťují sami rodiče. Maminkám i tatínkům nabízíme prostor pro posezení, přístup
k internetu a umožňujeme jim setkávat se s ostatními,
nalézat nové přátele, vyměňovat si zkušenosti. Pro děti
je připravena volná herna, od 11 hodin obvykle tvořivé
činnosti, cvičení anebo kolektivní hry.
Alena Fritzenová, GSM 736 452 377
dohled nad dětmi
provoz po celý týden dle individuální dohody
Nabízíme krátkodobý dohled nad Vašimi dětmi především ve věku 3 - 4 roky v době, kdy si potřebujete
něco zařídit, či si udělat chvilku pro sebe. Děti jsou
pod dohledem zkušené pracovnice s odborným vzděláním. Zaručujeme individuální přístup.
Kristýna Balcarová, GSM 605 292 656
hudební škola
čtvrtek dopoledne
Moderní hudební výuka nejmenších dětí, již od 4 měsíců věku. U nás běží programy Hrátky s robátky (od 4
do 18 měsíců), První krůčky k hudbě I. (od 18 měsíců do
3 let) a První krůčky k hudbě II. (od 3 do 4 let)
Zuzana Bartošová, GSM 732 655 396
RC Koloběžka je členem Sítě mateřských center o.s.
a držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.
Těšíme se na setkání s Vámi
Za Neposeda o.s.
Bc. Melanie Zajacová, předsedkyně sdružení
GSM: 605 861 109, e-mail: melanie@neposeda.org
Neposeda o.s., Českobrodská 1, 190 11 Praha-Běchovice
www.neposeda.org

Naši jubilanti
V měsíci únoru se dožívají významného
životního jubilea tito naši spoluobčané:
Zdenka Knoblochová
Věra Nováková
Leo Hýža
Milena Čížová
Jaroslava Gabrielová
Miroslav Sůra
Jiří Podzimek
Bohumil Pirout
Miloš Aulický
Milada Peričová
Eliška Jančíková
Milena Potyšová
Přejeme jim ještě mnoho šťastných let
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Nové státní gymnázium
na Černém Mostě?
Nové? Ne tak docela. Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250, už od ledna tohoto roku začíná připravovat
nové prostory pro své budoucí studenty. Od září 2008
bude otevřeno jeho detašované pracoviště na
Černém Mostě v areálu Základní školy Vybíralova,
Praha 14 (jedná se o samostatný oddělený pavilon).
Zájemci o studium z řad žáků 5. a 9. ročníků ZŠ
budou mít možnost studovat na Černém Mostě a rozvíjet své schopnosti v příjemném a vstřícném prostředí nedaleko konečné stanice metra trasy B. Naše
gymnázium přijímá pro příští školní rok studenty do
dvou prim osmiletého studijního cyklu a do jednoho
prvního ročníku čtyřletého studijního cyklu.
První ročník čtyřletého studia pro zájemce z 9.
tříd ZŠ a jedna z prim pro zájemce z 5. tříd ZŠ budou umístěny právě v tomto nově otevřeném detašovaném pracovišti. Druhá třída primy bude trvale
umístěna v původní budově Gymnázia v Horních
Počernicích.
Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat do 28. února k rukám ředitelů ZŠ. Zájemci o studium obdrží
dopis s podrobnými instrukcemi k přijímacímu řízení.
Rodiče budoucích primánů mohou v přihlášce k adrese gymnázia př idat poznámku, zda preferují
studium v Horních Počernicích nebo v detašovaném
pracovišti na Černém Mostě. Vedení školy se bude
snažit požadavkům vyhovět, ale konečné rozhodnutí
zůstává v jeho rukou.
Př ijímací zkoušky čekají pouze žáky 5.tříd.
Letošní absolventi 9.ročníků ZŠ budou výjimečně
přijati pouze na základě svého dosavadního prospěchu z posledních dvou let. Využijte šanci, která se
už nebude opakovat.
Po d r o b n ě j š í i n fo r m a c e l z e z í s k a t n a t e l . :
281921487 nebo na www.gymnchod.cz
Těšíme se na své budoucí studenty a všem držíme palce!
Mgr. Z.Suchomelová,
zástupce ředitele gymnázia

placená inzerce

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID
rodinného domu 2 - 3 hod. denně
upřednostňuji mladou ženu
info: 724 788 622
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KURZY JÓGY
v KLÁNOVICÍCH
Lekce pro dospělé, vhodné i pro úplné začátečníky, různé věkové skupiny.

Nabízí
2

Družstevní byt 3+1/B 70m + garáž
v přízemí 3podlažního bytového
domu v Klánovicích. Možnost
převodu do osobního vlastnictví.
Další informace a cena v RK.

Tel.: 775 555 220

Lekce trvají 1,5 hod. a kromě cvičení obsahují též práci s dechem a
meditativní relaxaci. Jóga celkově
posiluje, tonizuje a harmonizuje organismus, uklidňuje ducha.
První lekci si lze nezávazně vyzkoušet.
Každé pondělí od 17.15 - 18.45
v tělocvičně KC Beseda.
Předplatné vždy na každé čtvrtletí
(170 kč za lekci).
Registrace
na
info@jogaklanovice.cz nebo 775 330
217.

Hledáme obchodní zástupce a truhlářské firmy
pro prodej a montáž interiérových dveří
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AUTODOPRAVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K,
NOVOZÁMECKÁ 520, 190 16 PRAHA 9

❋
❋
❋
❋
❋
❋

odvoz kontejnery
sutě, odpad, písky
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142
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ÚČETNICTVÍ

Hledám

Zpracujeme vaše
DE, PÚ, mzdy, DPH, daně,
přehledy pro pojišťovny.
Rekonstrukce účetnictví,
zastupování na úřadech.

STARŠÍ SPOLEHLIVOU

Další účetní služby dle dohody.

• 3 až 4 dopoledne v týdnu

KONTAKT:
281 932 886
603 502 706
e-mail: hakata@seznam.cz

• slušná odměna
• dobré zacházení

PANÍ NA PRÁCI
HOSPODYNĚ
do rodiny s většími dětmi
v Klánovicích

☎ 602 238 964
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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 2008
!!!!!!!!!!

Novinky provozu kavárny KC Beseda

!!!!!!!!!!

První nekuřácká kavárna v Klánovicích
Od 1. ledna 2008 je kavárna v KC Beseda 100% NEKUŘÁCKÁ. Přijďte si užit špičkových kavárenských služeb a výrobků
v příjemném, nezakouřeném prostředí s čerstvým vzduchem! Ideální pro celou rodinu!! Kuřáci jsou rovněž vítáni, ale kouřit
budou muset venku. Věříme, že i oni tuto změnu uvítají. Večer, když přijdou domů z KC Beseda, již nebudou mít problém s
"vůní" svého oděvu.
Rozšíření provozní doby
Od ledna 2008 bude otevřena kavárna i v dopoledních hodinách, a to v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 10.00 do 12.00 (kromě svátků).
V této době budou primárně poskytovány služby připojení k internetu (s omezeným sortimentem služeb vlastní kavárny). Čekáme
na vaši návštěvu a odezvu na tento krok…. Záleží jen na vás, návštěvnících, zda tato služba bude dále pokračovat…

pátek 1. 2. 2008, 19.00

KONCERT - SKUPINA UNTOUCHABLE SHADOWS

Koncert žánrově nezařaditelné mladé kapely vzniklé na začátku roku 2006 spojením členů legendárních kapel Ad Hoc a Mimovchodem
a jejich hostů. (více na www.u-shadows.wz.cz). Vstupné 50 Kč.

úterý 5. 2. 2008,

19.30

KINO - POSLEDNÍ PLAVKY

ČR, 2007, 90 min, komedie, od 12 let, režie: Michal Krajňák, hrají: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Rudolf Hrušínský, Jiří Lábus, Josef
Rosen, Magdalena Sidonová, Kristina Farkašová. Nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli. Jarda Kuchař si v
létě přivydělává pronájmem vlastního bytu a provozováním ‚bufetu' u opuštěného rybníka. Jeho zaběhnutý život je ale narušen vynořením
monstrsumce Lojzy....

středa 6. 2. 2008, 10.30!!! DĚTSKÉ DIVADLO - O SMOLÍČKOVI A PALEČKOVI
pohádka podle B. Němcové,režie. M.Šulcová, výprava: I. Antoš, hudba: M. Hlavsa, hrají: M.Šulcová a Z. Sedláček
Toto rodinné divadlo pro nejmenší diváky je zajímavé mimo jiné použitím různých typů loutek, např. plošných, prstových apod. Představení je proloženo písničkami za kytarového doprovodu. Hraje divadlo ŠUS, vstupné: 35 Kč/os

čtvrtek 7. 2. 2008, 19.30

KINO - VÁCLAV

ČR, 2007, 90 minut, komedie, přístupné, režie: Jiří Vejdělek,Hrají: Ivan Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař, Jiří Lábus, Soňa Norisová
Nová tragikomedie ve které Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za druhým. Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s
maminkou pod jednou střechou. Strhující příběh na motivy skutečných událostí. Jiří Vejdělek opět prokázal svou jedinečnost, smysl pro
humor i mistrovství a znovu diváky pobaví a rozpláče v tragikomedii současnosti.

pátek 8. 2. 2008, 18.00
BROCK

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ ADRIENNY KORFF-KERSSEN-

Autorka zachytila na svých cestách život a krajinu v Tibetu a Pákistánu.Výstava potrvá do konce měsíce.

neděle 10. 2. 2008, 16.00 KINO - PAN VČELKA
USA, 2007, animovaná komedie, 86 min, český dabing, přístupné,režie: Steve Hickner, Simon J. Smith,Lidstvo už tisícovky let krade
včelám med, aniž by za to platilo, nebo se aspoň stydělo. Barry se proto rozhodne postavit do čela včelí revoluce, která má tuto nespravedlnost změnit. Pomsta výjimečně nebude sladká.

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz
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KINO - ONCE

Irsko, 2006, 85 min, hudební film, titulky, od 12 let, režie: John Carney,Hrají: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hodnett, Darren Healy
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem je živit se hudbou, ale to se mu vůbec nedaří. Ona je
talentovaná pianistka z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Když se ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich
společná hudba má neobyčejnou.

čtvrtek 14. 2. 2008, 19.30

KINO - INLAND EMPIRE

USA, Polsko, Francie, 2006, 172 minut , drama , titulky, od 15 let, režie: David Lynch,Hrají: Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux,
Harry Dean Stanton,Herečka Nikki Grace se připravuje na největší roli svého života, ale když se zamiluje do svého kolegy, zjistí, že se
její život začíná podobat fiktivnímu filmu, který právě točí.

Úterý 19. 2. 2008, 19.30

KINO - CHYŤTE DOKTORA

ČR, 2007, 95 min, komedie, od 12 let, režie: Martin Dolenský,hrají: Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, Luděk Sobota, Zuzana Stivínová, Kryštof Hádek,Komedie o lásce a jejích následcích. Gynekologa Michala dostihne nevěra a musí
řešit zapeklitou, téměř klasickou, situaci manželského trojúhelníku. Komedie se opírá především o výrazné herecké výkony neherce a
zpěváka Michala Malátného ze skupiny Chinami a Tatiány Vilhelmové v dvojroli manželky i milenky.

Čtvrtek 21. 2. 2008, 19.30

KINO - VÁŠEŇ A CIT

USA, VB, 2007, drama, romantický, 120 minut, titulky, od 12 let, Režie: Julian Jarrold,Hrají: Anne Hathaway, James McAvoy, Julie
Walters, James Cromwell,Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové a Toma Lefroye, který pravděpodobně
inspiroval její největší romány.
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 na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604 288 076

Poděkování dárcům
Projekt Multimediálního prezentačního, školícího a kulturně-společenského centra
v Klánovicích podpořila ze svých zdrojů Evropská unie.
Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytuje ÚMČ Praha Klánovice.

ÚMČ Praha – Klánovice
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie finančně podpořil projekt
technického rozvoje a modernizace kinosálu v roce 2007.
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