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Přijdete se vykoupat?
V tomto
čísle najdete:
- Přijdete se vykoupat?

- Dětské tábory

- Otevření domu Kasal

- Ohlédnutí za květnem

- Rozhovor se Zorkou
Starčevičovou

- Rybníky Placina

- Školská zařízení

- Pozvánka na ZMČ







Blíží se léto a s ním i koupací sezóna. A kam jinam se jít osvěžit, než do areálu
koupaliště Klánovice. Toto koupaliště nabízí dva bazény. První z nich je určený
spíše pro dospělé a plavce, druhý, půl metru hluboký bazén je vhodný spíše
pro děti. K dispozici jsou samozřejmě převlékárny, sociální zařízení a nově zrekonstruované sprchové brány při vstupu do obou bazénů.
V areálu koupaliště najdou malí, ale i ti větší spoustu zábavy. Jsou zde dvě dětská hřiště se skluzavkami a prolézačkami, houpací zvířátka pro nejmenší, dvě
trampolíny, pingpongový stůl a zábavný cvičící stroj. Sportovně založení jedinci
se mohou zapotit při plážovém volejbalu, pronájem hřiště je zpoplatněn částkou
200 Kč za hodinu.
Když vás přepadne hlad, můžete navštívit rychlé občerstvení. Na výběr jsou
hranolky, krokety, hamburger, cheesburger, párek v rohlíku a mnoho dalšího. Vše
za přijatelné ceny. Samozřejmě nesmí chybět studené pivo, nealko a oblíbená
zmrzlina.
Ceny vstupného se pro letošní rok měnit nebudou, přestože došlo ke zdražení energií, vody a zvýšení DPH. Příznivé ceny vstupného, které činí 100 Kč
na celý den pro dospělého, 60 Kč pro studenty a 50 Kč pro důchodce, můžeme
zachovat z toho důvodu, že v tomto areálu je provozován současně s koupalištěm i kemp. Díky němu může být areál rekonstruován a dále vylepšován. Oba
objekty žijí takřka v „symbióze“ a jeden bez druhého by mohl jen těžko fungovat.
Hosty přijíždějící autem jistě potěší bezproblémové parkování zdarma a ty,
co k nám přijedou autobusem, bezprostřední blízkost autobusové zastávky.
Koupaliště je v provozu od 31.5. ve všední dny od 10 do 19 hodin a o víkendech
od 9 do 19 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mgr. Boris Kučera





CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ
Foto: B. Kučera
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
Jsem rád, že mohu jménem zastupitelů poděkovat za mnoho hezkých akcí. Potkali jsme se s Vámi
několikrát. Zahájili jsme již 30. dubna pálením čarodějnic. Akce byla
oproti předchozím letům bez hudby, ale díky manželům Volešovým
byly zdarma špekáčky pro děti zachovány. Nově pak RC Montík připravilo pro děti dobrodružnou cestu přes čarodějnické území. Oddíl
STOPA si v květnu pro Vás připravil
Les plný zvířátek – moc děkujeme.
Další moc hezkou akcí bylo Sochání pro Hedviku, které si nadále budeme připomínat čtyřmi novými sochami. Děkujeme tímto
pana Vilgusovi a Klánovickému
fóru za proměnu prostoru před
školou v galerii soch. V závěru
května Vás mohl potěšit Pohádkový les. Kulturně bohatý květen pak
byl zakončen 31. 5. setkáním sousedů v KC Beseda za podpory
Farmářských trhů a NADOSAHu.
– Všem dámám stojícím za touto akcí děkujeme a těšíme se na
setkání s Vámi při dalších příležitostech.
Petr Soukup
KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
Z důvodu odstraňování následků povodní je pravidelné umisťování kontejnerů zrušeno, prosím sledujete
webové stránky úřadu, kde Vám poskytneme aktuální informace.

Pozvánka na jednání
Zastupitelstva
Jednání Zastupitelstva MČ je
svoláno na 19. 6. 2013 od 19 h.
na úřad MČ.
Na programu jednání je mimo
jiné schválení závěrečného účtu,
stanovisko k výstavbě na Hornopočernicku, stanovisko k výstavbě startovacích bytů, Memorandum k tzv. klánovické tangentě a stanovisko k vyhlášce
o provozování loterií a sázkových her na území hl. m. Prahy.
Více informací získáte na
www.praha-Klánovice.cz/aktuality.
Petr Soukup
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Rezignace místostarostky
Mgr. Zorky Starčevičové
Dne 18. 4. 13 podala Mgr. Zorka
Stačevičová rezignaci na svou funkci místostarostky, zaprotokolováno
24. 4. 13.
Proč jste odstoupila ze své funkce klánovické místostarostky?
Důvod a vlastně i cíl mé účasti v radě byly
naplněny. Radní a místostarostkou jsem
se stala, abych z této pozice mohla mít
rozhodující slovo v záchraně Klánovického lesa. Dokonce i omezení hazardu
se podařilo dříve, než jsme doufali, a to
ještě než se na tuto problematiku zaměřil
i pražský magistrát. Takže spíše než jako
klasickou rezignaci je třeba vnímat mé
odstoupení jako vůli dát svůj mandát
k dispozici. Pro setrvání v radě by bylo
třeba nového mandátu, zvážení personálního obsazení a hlavně nové koaliční smlouvy. Ta, jak všichni víme, už rok
není, protože ODS ji jednostranně vypověděla. V současné situaci se zdá, že
pro Klánovice budeme prospěšnější
spíše z opozičních lavic. Uvidíme, jak se
situace vyvine.
Jak dlouho jste za les bojovala, domníváte se, že je lesní rezervace definitivně
zachráněna?
Byla jsem u zrodu „Občanského sdružení
za Klánovický les“ v květnu 2005, tedy

8 let. Současná změna územního plánu
zaručuje, že výstavba golfového hřiště
nemůže být realizována a les zůstane lesem. Navíc územní řízení ve věci výstavby golfového hřiště bylo příslušným
úřadem na začátku dubna zastaveno, žádná jiná relevantní řízení neprobíhají.
Tvrdí-li někdo něco jiného, je to matení
veřejnosti.
Proč tedy ve „Slovu zastupitele“ v KZ 5
pan Zoulík píše, cituji:“ …změna územního plánu není definitivní tečkou“?
Nemohu mluvit za pana zastupitele,
jeho vyjádření zřejmě pramení z neznalosti problematiky, o čemž svědčí
i další nepřesnosti v něm uvedené. S rezervou mimořádně nestabilního a nejistého právního prostředí v České republice nicméně lze otázku výstavby golfového hřiště v Klánovickém lese považovat za vyřešenou. A to přesto, že nemůžeme vyloučit, že investor napadne
rozhodnutí územního plánu u soudu.
Jaké máte plány do budoucna, zůstanete
v politice, využijete svých zkušeností?
Zůstávám zastupitelkou, ráda přiložím
ruku k dílu, pokud bude třeba.
Děkuji za rozhovor.
Ptal se R. Kůla

Chtěli bychom znát váš názor!

Tištěný zpravodaj? Rychlý web? Nebo obojí?
Městská část Praha-Klánovice dlouhodobě usiluje o kvalitní informovanost svých
občanů. Jsme si vědomi toho, že názory na obsah a formu Klánovického zpravodaje (KZ) a internetových stránek naší MČ mohou být různé. Proto jsme vděčni
za každý podnět, který může vést ke zlepšení zpracování a přenosu informací.
S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji moderních technologií a jejich vlivu na svět médií musíme konstatovat, že na pomyslnou křižovatku se pozvolna dostává i naše
MČ. Blíží se doba, kdy bude nutné odpovědět na otázku, zda omezené finanční prostředky investovat do rozvoje tradičního tištěného (KZ) či raději do moderního elektronického média (web MČ).
Pro další rozhodování (s výhledem na rok 2014 a další období) bychom chtěli znát
váš názor. Obracíme se na Vás s jednoduchým dotazem: Co je pro Vás komfortnější – informace ve formě tištěného zpravodaje (10 vydání za rok) nebo
informace na průběžně aktualizovaném webu? Odpovědi zasílejte na ÚMČ Praha-Klánovice, pište na e-mail urad@praha-klanovice.cz, případně telefonujte na číslo 281 960 216.
Těšíme se na Vaše reakce, které budou důsledně zohledněny při dalším rozhodování.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
Jiří Karban, člen Rady MČ
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Informace z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha-Klánovice („RMČ“)
zasedala ve dnech 7.5. a 15. 5., další
jednání proběhlo po uzávěrce tohoto čísla KZ (29. 5.).
Členové RMČ se zúčastnili místního
šetření v Klánovickém lese, jehož cílem bylo určení vhodného místa pro
instalaci nových cvičebních prvků.
Projekt vzniká v režii Lesů ČR. Po konzultaci se zástupcem LČR je preferována lokalita poblíž ulice Srnečkova (východní část lesa). Rovněž bude prověřena možnost rozšíření sportoviště do
nedaleké lokality (hranice s katastrem Jirny) bývalého lesního hřiště pro děti.
RMČ projednala a schválila několik
rozpočtových opatření. Například
navýšení rozpočtu MČ o částku 14 tis.
Kč (výdaje za právní služby JUDr. Petra Svobody), o stejnou částku bude
snížena původně schválená rozpočtová rezerva. Také byl navýšen příspěvek pro Mateřskou školu
o 32 tis. Kč (stavební úpravy).
RMČ konstatovala, že je nutné zadat
zpracování demografické prognózy
(týká se např. problematiky školství
a sociálních služeb) a zároveň si vy-

žádala další nabídky pro porovnání finanční náročnosti.
RMČ vzala na vědomí úbytkový seznam knih předložený pracovnicemi
Místní knihovny (celkem 121 svazků,
převážně poškozených, zastaralých,
dlouhodobě nepůjčovaných a literárně
nehodnotných).
RMČ nevyhověla žádosti MČ PrahaBěchovice o poskytnutí finančního
příspěvku na provoz sociální služby,
kterou využívá jeden klient s trvalým pobytem v Klánovicích (částka 27 140 Kč
za 59 dní pobytu). Důvod: omezené rozpočtové možnosti naší MČ.
RMČ se zabývala možností rozšíření
kapacity MŠ (až o 19 míst), v této
souvislosti vzala na vědomí předběžný
rozpočet na projektové práce. Další alternativní postup bude konzultován s příslušným odborem MHMP a také se zástupci rodičovské obce.
RMČ dále schválila:
- uzavření smlouvy s firmou Arrosto
Group s.r.o. na opravu střechy budovy
Smržovská 1 (ZŠ, Místní knihovna) za
celkovou cenu 104.435,-Kč včetně DPH,
- uzavření smlouvy o spolupráci mezi

MČ Praha-Klánovice a Nadačním fondem Klánovické fórum ve věci konání kulturně - společenské akce Sochání pro
Hedviku,
- podání žádosti na příslušný odbor MČ
Praha 21 – Újezd n.L. o povolení zóny
se zvláštním režimem parkování v blízkosti železniční zastávky, RMČ se v této
věci řídí doporučením komise výstavby,
- vypsání zadávacího řízení pro výběr
dodavatele na opravy povrchu v Hale starosty Hanzala v souvislosti s poskytnutou dotací MHMP,
- záštitu nad sportovní akcí „Klánovické MTBO“ a bezplatné poskytnutí záboru veřejného prostranství,
- stanovení doby odepisování nově pořízeného dlouhodobého majetku v MŠ
(zahradní traktor) a ZŠ (např. interaktivní tabule),
- krátkodobý pronájem pozemku u železniční zastávky firmě Royal Classic
s.r.o, účel: stánek s občerstvením.
Chcete se dozvědět více? Zápisy
a usnesení z jednání RMČ najdete
na internetu: www.praha-klanovice.cz,
sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

Co, kdy, v kolik, kde???
Datum Kdo
3. 6.-31. 6. NADOSAH, o.p.s.
4. 6.
6. 6.
5. 6-26.
6
6. 6.
14. 6.
16. 6.
21. 6.

Co
Od kde
Petr Fidrich – Proměny - vernisáž Výstava soch, reliéfů a obrazů
19:00 KC Nová Beseda
Zapomenuté kouty JAR a LESOTHO
NADOSAH, o.p.s.
19:00 KC Nová Beseda
Přednáška Oldy a Majky Mikušových
Klánovice SPOLU, o.p.s. Přijďte na vlak o 7 minut dříve! Vernisáž výstavy fotografií kl. ná- 6:30-9:00 Nádražní budova
draží. Zahajte svůj den kávou a cukrovím.
směr Praha
„Klánovické
nádraží
včera,
dnes
a
zítra“
Výstava
fotografií
Čekárna na nádraží
Klánovice SPOLU, o.p.s.
a vizualizace budoucí podoby stanice.
směr Praha
Wolfgang
Amadeus
Mozart
–
DON
GIOVANNI
NADOSAH, o.p.s.
19:30 KC Nová Beseda
1. záznam z Metropolitní opery New York v KC Nová Beseda!
LADIES NIGHT II
NADOSAH, o.p.s.
18:30 KC Nová Beseda
Večírek pouze pro ženy s doprovodným programem
NADOSAH, o.p.s.
Pohádka o Sněhurce - hraje soubor Pruhované panenky.
16:00 KC Nová Beseda
Zelené
potraviny
nejsou
lékem,
a
přece
léčí.
NADOSAH, o.p.s.
19:00 KC Nová Beseda
Přednáška o živé stravě a zdraví – přednáší Ing. R. Unbereitová.

VE ZDRAVÉM TĚLĚ ZDRAVÝ DUCH aneb Co věděli už staří
19:00
Římané. Přednáška o zdravém životním stylu a výživě – přednáší
Margit Slimáková a Kateřina Jacques.
28. 6. NADOSAH, o.p.s.
HURÁ NA PRÁZDNINY!! Zahradní slavnost
15:00
Připravované akce v dalších měsících
Ing. V. Hoffmann
3. Ročník Klánovického hudebního Mini Festivalu
15:00
31. 8. Nadosah o.p.s.
4. 9. Klánovice SPOLU, o.p.s. Veletrh kroužků, aneb vítejte z prázdnin. Informace o činnosti 16:00-18:00
kroužků pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v Klánovicích.
Akce mimo Klánovice
26. 6. NADOSAH, o.p.s.

9. 6. Claireton Chorale

Vystoupení sboru – Co takhle dát si muzikál!!!

KC Nová Beseda
KC Nová Beseda
KC Nová Beseda
Hala st. Hanzala

18:00 HudDI Klub Ilusion
Vinohradská 48, Praha 2
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Zprávy ze školy a školky

Brigáda v MŠ Klánovice
Když jsem seděl dne 6. 4. 2013 na akci
pořádané městskou částí, kde se setkaly
neziskové organizace Klánovic, zazněla tam jedna velmi zajímavá myšlenka:
Pojďme pořádat v Klánovicích akce, které spojují všechny generace. Ani jsem
netušil, jak brzy se to mateřské škole
podaří. Kdo by však věřil, že takovou akcí
bude brigáda na naší zahradě. Někteří
škarohlídové mě sice od tohoto záměru odrazovali – že nikdo v této době zadarmo dělat nepřijde, nakonec se ale
ukázal pravý opak. Děti, dospívající, dospělí i senioři se ve čtvrtek 9. 5. sešli
s hráběmi, lopatami, kolečky, štětci, pilami i sekerami a za vydatné podpory
krásného počasí udělali společně na zahradě naší školky ohromný kus práce. Při
pohledu na zahradu plnou pracujících lidí
jsem si po dlouhé době zase mohl říct,
že společnost není plná jen zlodějíčků,
podvodníků a lumpů, jak nás přesvědčují některá média, ale hlavně je tu plno
dobrých lidí, kteří jsou kdykoli připraveni pomoci. Já tohle všechno vím a vždy
jsem v to věřil a věřit budu. Jen jsem to
chtěl říci těm, kdo už věřit přestali.
Všem brigádníkům bych chtěl tímto vyjádřit velký dík za celou naši a hlavně
Vaši mateřskou školu.
S přátelským pozdravem
Matěj Žák, ředitel MŠ

Zvýšení kapacity MŠ
– bude 119 jen plánem?
Městská část ve spolupráci s ředitelem mateřské školy a s rodiči, jejichž
děti se z kapacitních důvodů do školky nedostaly, usiluje o navýšení kapacity. Zásadním problémem je nedostatek finančních prostředků, a proto si Vás dovolujeme požádat o projeví
solidarity a poskytnutí finančního daru
na účet 21223-2000707339/0800 var.
symbol 119. Číslo 119 značí naši
snahu o navýšení kapacity, která by již
trvale sloužila pro Vás a Vaše děti.
Za finanční dary předem děkujeme.
Petr Soukup

Ohlédnutí za rokem
2012/13 v MŠ Klánovice
Když jsem se hlásil v dubnu loňského
roku do konkurzu, měl jsem v hlavě určitou vizi, kterou bych chtěl, aby naše mateřská škola naplnila. Základem této
vize je pohodové, přátelské a dostatečně podnětné prostředí nejen pro děti, ale
i pro rodiče a přátele školy. Jak jistě cítí-

te, tyto priority se těžko hodnotí, jelikož
nejsou tak lehce uchopitelné, a proto se
s hodnocením uplynulého roku obracím
na Vás, na rodiče, prarodiče, zřizovatele, přátele školy a v neposlední řadě na
děti, a ptám se Vás, jak se Vám líbil letošní rok v naší mateřské škole? Za
všechny zaměstnance mateřské školy
věřím, že jsme pro naplnění těchto
priorit udělali maximum. V hloubi duše
věřím, že platí známé rčení, že dobré
zboží se chválí samo, a tak bych chtěl
jen poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na společné práci vedoucí k naplnění všech těchto priorit. Hlavní dík patří spolku přátel, zřizovateli, hasičům,
městské policii, lesům hl. města Prahy,
turistickému oddílu Stopa a mnoha dalším organizacím i jednotlivcům, kteří
nám nejen pomáhají, ale třeba i fandí
a hezky o nás mluví. Děkujeme za kolektiv zaměstnanců.
Matěj Žák, ředitel

Ach, ty školy v přírodě!
Většina tříd u nás vyjíždí na školy v přírodě. Pro učitele znamenají velkou
spoustu práce, starostí, nenadálých situací, jezdí na ně ale rádi. Tedy donedávna jezdili. Kromě nepříjemností totiž
školy v přírodě přinášejí i mnohá pozitiva, čímž nemyslím těch několik set korun odměny. Znamenají neopakovatelnou možnost vzájemně se s dětmi poznat v jiném prostředí. Učitel vidí věci,
kterých si ve škole nemohl všimnout. Děti
zase poznají pedagogy jako lidi, na které se mohou obrátit a kteří jim obvykle
pomohou. K tomu dočasná změna prostředí, jiný charakter práce. Prostě za tu
zvýšenou námahu a větší porci odpovědnosti to stojí. Jenže...
V poslední době se situace začíná měnit. Mnoho škol už na švp nejezdí a hlasy jako "to se na to můžu..." už jsem bohužel zaslechl i v naší škole. Důvod?
Typická situace: na škole v přírodě dojde k objektivně či subjektivně nepříjemné situaci, kupříkladu je dítěti v noci
zima. Paní učitelce se nezmíní, ale
když pak mobiluje s maminkou, postěžuje si. Co udělá maminka (nebo tatínek,
abych byl genderově vyvážený)? Nezavolá paní učitelce, aby se jí zeptal(a)
na názor, nebo ji na problém upozornil(a). Zavolá ostatním rodičům: "Slyšeli
jste to? Ty děti tam hrozně mrznou!" Ostatní rodiče zavolají svým dětem a zjistí, že i některým dalším je zima. Následuje žhavení sociálních sítí, stížnost ře-

diteli, telefonáty na hygienickou stanici,
hrůzné představy atd. Chybí vám v tom
výčtu telefonát třídní učitelce? BINGO!
Moc prosím: Budete-li mít pocit, že
něco není v pořádku (pochopitelně to
MŮŽE být pravda), obraťte se na dotyčného učitele a PROBERTE TO
S NÍM. Vyslechněte i jeho pohled na věc,
pak teprve dělejte závěry! Jinak nás brzy
potká konec švp v Čechách.
PaedDr. Michal Černý
cerny@zs-kl.cz

14. Běh naděje
– běh na podporu
výzkumu a léčby rakoviny
Když se mě ředitel základní školy,
pan Černý, zeptal, co říkám tomu, že se
koná již 14. ročník Běhu naděje (dříve
Běh Terryho Foxe), nedostali jsme se
dál, než že jsem šťastná. Když jsem
v roce 1999 s myšlenkou přispět účastí Klánovic na Běhu přišla, nevěřila
jsem, že akce získá takovou popularitu a dočká se tolika pokračování.
Ano, těší mě, že dobrá myšlenka
má své pokračování a plní své poslání.
Těší mě, že v Klánovicích má Běh stále své příznivce, přestože charitativních akcí je dnes už mnoho.
Těší mě, že právě škola se ujala
celé organizace Běhu. Těší mě věrnost
policie, záchranářů s jejich psy, hasičů a všech, kteří se starají o hudbu,
sportování, občerstvení.
Těší mě dychtivé oči dětí i dospělých při očekávání startu a spokojenosti při návratu. Letos se zaregistrovalo přes 170 účastníků.
Těší mě, že máme věrné sponzory.
Díky jejich darům, startovnému i částce z prodeje knižních přebytků místní knihovny jsme letos přispěli více než
jedenadvaceti tisíci korunami na podporu výzkumu a léčby rakoviny. Právě Běh je velkou vzpomínkou na
naše nemocné a zejména ty, kteří již
nemohli být letos s námi.
A vy všichni, sportujte, cvičte! Nekuřte
a nezkoušejte to, nebude vám to chybět.
To je moje vyznání k tomuto, již čtrnáctému, smysluplnému setkání.
Helena Kocourková
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Stavba podchodu v železniční zastávce Praha-Klánovice

Vážení rodiče,

Projektant stavby SUDOP Praha a.s. nám sdělil, že příprava stavby „Modernizace Traťového úseku Praha-Běchovice –Úvaly“ pokračuje. V současné době
stále běží stavební řízení, tzn. že stavební povolení dosud nebylo vydáno.
Zdržení stavby tak v současné době lze očekávat o cca 4 měsíce. Zároveň probíhá veřejná soutěž na zhotovitele stavby. Dle předpokladu by měl být zhotovitel stavby znám do konce června 2013.
Petr Soukup

Možná v této chvíli řešíte, jaký
program přichystat pro své ratolesti
o letošních prázdninách, a možná
Vám přijdou vhod INFORMACE
O PROVOZU ŠKOLEK A MATEŘSKÉHO CENTRA.
Mateřská škola v Žáčku letos
bude navazovat na školní rok otevřením příměstského tábora, a to
v termínu od 8. 7. do 2. 8. 2013, více
informací můžete získat na webu
MŠ www.msklanovice.cz.
Příměstský tábor pro Vás rovněž přichystala lesní školka V mechu a to s pohádkovými tématy,
zahajují 8. 7. pohádkou O ptáku
Ohniváku, 8. 7-12. 7., pokračují
Zlatovláskou, od 15. 7. do 19. 7.
a po krátké pauze od 19. 8.-23. 8.
bude na pořadu pohádka O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
a poslední běh tábora od 26. 8.30. 8. bude patřit Dlouhému, Širokému a Bystrozrakému. Více informací a přihlášku naleznete na
www.vmechu.cz. Tábory jsou určeny pro děti od 4 do 8 let.
Své děti můžete svěřit i MŠ
Smíškov, která pro děti od 3 do 8 let
připravila tábory od 8. 7 do 9. 8., a to
v polodenní a celodenní formě. Rovněž tábory Smíškova jsou tematicky
zaměřené. Od 8. 7-12. 7. se děti budou věnovat umění ve Výtvarném
týdnu. Od 15. 7.-19. 7. pak děti budou vařit – Kuchtíme, vaříme a pečeme a týden od 22. 7. - 26. 7. stráví
s anglickým rodilým mluvčím.
Na přelomu července a srpna
(29. 7. - 2. 8.) se děti zaměří na
správnou výslovnost v Logopedickém týdnu a poslední tábor od 8. 8. 9. 8. je určen pro cesty S Tomíkem
a Aničkou do vesmíru. Více informací
a přihlášky na www.smiskov.cz.
Program pro děti přichystalo
i Mateřské centrum – www.mcsikulka.webz.cz, kde vaše děti od 38 let mohou vyzkoušet tři tábory
s motem Školička na zkoušku, a to:
Hravé prázdniny od 15.-19. 7.,
Za zvířátky do pohádky od 22.25. 7., poslední tábor 29. 7. - 2. 8.
je zaměřen na Zvířátka v ZOO.
Více informací na webu Mateřského centra.
Petr Soukup

Otevření vily Kasal
Dne 13. května 2013 proběhla v našem dětském domově oslava otevření
nově rekonstruované vily Kasal. Vila
bude opět používána k bydlení rodinných
skupin dětí z dětského domova.
Tato pozdněsecesní vila, z hlediska architektury velmi zajímavá, si rekonstrukci již plně zasloužila, neboť její technický
stav se rok od roku zhoršoval, dokonce
hrozilo zřícení balkonů, nemluvě o zdevastovaném interiéru budovy, který již nemohl být nadále využíván k bydlení dětí.
Po dlouhých peripetiích se konečně
v loňském roce podařilo získat od našeho zřizovatele souhlas s opravou vily Kasal. Celá tato rekonstrukce byla financována Magistrátem hl.m. Prahy, konkrétně
pak Odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Za finance na opravu Kasalu jsme
radní p. Chudomelové velmi vděční.
Rekonstrukci vily provedla Magistrátem
vybraná firma, stavbu řídil s velkým citem
Ing.arch. Malina a pečlivě dohlížel technický dozor ing. Trhlík. Každý týden jsme
společně procházeli budovu a řešili jed-

notlivé detaily stavby. Podařilo se obnovit
mnoho původních prvků architektury, např.
parkety, některé dlažby, dveře, pískovcové schody. Něco již zachránit nešlo, např.
okna, která byla ve velmi špatném stavu.
Byli jsme velmi rádi, že se otvírání Kasalu zúčastnili zástupci Magistrátu hl. m.
Prahy – Mgr. L. Štvánová, zastupitelka
HMP, PaeDr. M. Štréblová, vedoucí odboru speciálního školství a Mgr. E. Hlucháňová z téhož odboru. Velmi nás potěšila i účast starosty Klánovic, ing. P. Soukupa, zastupitelek a zastupitelů obce –
MUDr. M. Jágrové, Mgr. J. Karbana,
p. V. Švece, ing. P. Kubíčka a ing. M. Petráčkové, dále účast ing. M. Štengla, ředitele klánovické Střední školy hotelnictví a gastronomie a zástupkyně ředitele
ZŠ Klánovice, Mgr. J. Fuchsové.
Rádi bychom také poděkovali firmám
i jednotlivcům, kteří přispěli na oslavu otevření vily a také vytvořili doprovodný
program pro děti zdarma, jmenovitě např.
městečku Trdelník s paní majitelkou Luciií Houdovou, dále pak panu řediteli
Štenglovi za občerstvení zdarma, které
připravili žáci školy SČMSD. V neposlední řadě patří poděkování i našim vychovatelům a dětem, bez kterých by organizace oslavy nebyla vůbec myslitelná.
Jsme rádi, že máme „nový“ Kasal,
nový domov pro děti a doufáme, že se
v něm bude hezky žít.
Dana Kuchtová
Natálie Jacková

Kia podpořila žákovský fotbal
Kia dokončila další kolo projektu dětských fotbalových dresů
Ani v Klánovicích nepřišli malí fotbalisté zkrátka. Dresy budoucím nadějím
českého fotbalu pomohla zajistit společnost CAR HOUSE. Petr Fajtl, jednatel firmy, do projektu klánovický klub nominoval. Na domácí zápas v nových dresech se přišli podívat i zástupci KIA MOTORS CZECH – generální ředitel Vít Pěkný a PR manažerka Katka Vokounová,
místní rodačka. Všichni pak mohli vidět
velké úsilí malých hráčů v samotném
utkání. Domácí se favorizovaného celku
z Kolovrat vůbec nezalekli a uhráli remí-

zu. Věříme, že jim logo Kia na hrudi dodá
sebevědomí i do dalších zápasů.
(tisková zpráva KIA, redakčně kráceno).
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Slovo zastupitele
S vývojem naší městské části jsem
(zatím) v podstatě spokojen. To však
neznamená, že by měli pan starosta,
úřad, radní či zastupitelé usínat na vavřínech. Naopak! Nelibě nesu náznaky sebeuspokojení. Představy o tom,
že na úřadě má mít vše jakousi jinou,
zřejmě méně náročnou a pro běžného člověka nebo lidi ze soukromých firem těžko pochopitelnou logiku, kritizuji již dlouhá léta.
Poté, co se podařilo úspěšně ukončit
kauzu golf, nastala očekávaná „mediální“ přestřelka o interpretaci tohoto nesporného úspěchu. Již dříve jsem napsal,
že se jedná především o úspěch klánovické občanské společnosti. Snahy o přivlastňování si zásluh jakýmikoli jednotlivci či skupinkami musím odmítnout
jako troufalé a pokrytecké. Smutně se mi
dívá na to, když se do první linie „zasloužilých“ derou lidé, kteří ještě loni na
podzim tvrdili, že přeci máme jiné prioritní
problémy k řešení než záchranu lesa…
Kauza golf je tedy za námi. A co další oblasti rozvoje MČ? Za největší výzvu
považuji rekonstrukci nádraží včetně nového podchodu, zahájení III. etapy komplexní rekonstrukce komunikací, vylepšení stavu komunikací v lokalitách, které nejsou předmětem III. etapy, podpora kulturních, sportovních a společenských aktivit v obci. Nesmíme rovněž zapomínat na důsledný úklid veřejných prostranství a péči o veřejnou zeleň. V rámci příprav nového územního (nově metropolitního) plánu máme jedinečnou
šanci a zároveň povinnost potvrdit unikátní charakter Klánovic a to tlakem na
zpracování specifické tzv. druhé úrovně
územního plánu. Na takové druhé úrovni se však musíme shodnout s mnoha
okolními městskými částmi. V našem případě se jedná především o Újezd n. L.,
Horní Počernice, Běchovice a Koloděje. Pro zajištění specifického charakteru Klánovic jakožto klidové rezidenční
části hlavního města budeme muset
v následujících letech pracně hledat
mnoho (byť politických) spojenců nejen
na magistrátě, ale i v okolních městských
částech. Jinak neprosadíme nic! I proto jsem prosazoval zapojení stran, jež
jsou zastoupeny na úrovni magistrátu,
do práce klánovické rady. Je to podmínka nutná (nikoli však postačující)
pro úspěšný rozvoj Klánovic.
Petr Kubíček
HLAS KLÁNOVIC/ČSSD
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Informace Úřadu MČ
- v květnu byl dobrovolníky opakovaně
vybílen podchod u nádraží. ÚMČ téměř
v pravidelných intervalech žádá SŽDC
o zajištění úklidu. Pokud nám čas dovolí,
snažíme se uklidit alespoň okolí nádraží.
Bohužel někdy na dobu max. 2 hodin
- kompletní úklid okolí kostela (sekání
trávy a vyřezání náletových rostlin,
úprava okolí pomníku, osazení květin)
- kompletní úklid dětského hřiště před
ZŠ (výměna písku v dětském pískovišti,
zametení přístupových cestiček, zarovnání živých plotů, úklid papírků a ostatních odpadků)

- kompletní úklid celého parku před ZŠ
(těšíme se na příp. umístění dalších
soch do tohoto prostoru)
- sekání trávy (snažíme se sekat nejen
na hlavní silnici, ale i v okolních)
- úklid odpadků (problematické jsou
zejména stanoviště na separovaný sběr,
kde máme neustále materiál z bourání,
vybavení domácností apod.)
- instalace stojanů na kola u nádraží
(po instalaci nových stojanů jsme vyhodnotili, že je nutné přidat počet stojanů pro občany)
Ivana Horská

Zprávy z úřadu

Čísla orientační

Jak jsme Vás v minulých číslech KZ informovali, Městská část Praha-Klánovice připravuje zavedení čísel orientačních.
Mezi hlavní důvody k zavedení čísel
orientačních je usnadnění orientace po
Klánovicích jak pro Vás, tak pro Lékařskou záchrannou službu, policii, Vaše
hosty, dodavatele či řemeslníky. Přípravné práce byly zahájeny v roce 2011
a celý rok 2012 pracovník Magistrátu
hl.m. Prahy, pan Pavelka, mapoval pozemky v Klánovicích. Jeho práce vyústila
v tabulky pro jednotlivé ulice, ve kterých
jsou uvedeny pozemky a těm jsou přidělena čísla orientační (vlevo lichá, vpravo sudá). U pozemků, kde v budoucnu
vznikne víc staveb než jedna, budou čísla orientační řešena tzv. písmenným podlomením, např. 2a, 2b. Systém čísel
orientačních v Klánovicích je navržen takto: Číselná řada začne od nádraží směrem Na Šestajovice. V praxi to znamená,
žerestaurace u Dašů bude mít č.or. 1
a dále bude pokračováno až do Šestajovic, kdy poslední dům na ulici Slavětínské bude mít č.or. 93. Příčné ulice budou číslovány od jedničky z páteřní komunikace Slavětínská. Tento systém je
umožněn tím, že tyto komunikace křížením z ulicí Slavětínská získávají nová
jména, např. ulice Votavova se mění
v ulici Lochenickou, u školy pak ulice
V Soudním na Smržovskou. Jediná výjimka z tohoto systému je ulice Smidarská. Zde bude číslovaní řešeno ve směru od ul. Voňkovy k ul. Čmelická. Pro dosud zcela nezastavěné pozemky mezi
stávající zástavbou, např. v ul. Bělečská,
je počítáno s rezervou. Rezervována jsou
č.orientační i u chatové zástavby pro případné přestavby chat na rodinné domy.
V minulém čísle jste byli vyzváni
k účasti na anketě o podobě našich
nově zaváděných číslech orientačních,

do dnešního dne se ankety zúčastnilo
214 hlasujících, z toho pro zeleno-bílé
provedení bylo 203, pro modro-bílé provedení bylo 9 hlasujících a 2 nerozhodní. Jsem rádi, že i ve Vašem hlasování
převážil názor Rady MČ, kdy pan Václav
Švec se této problematice věnuje a toto
barevné provedení pro Klánovice doporučuje a to z několika důvodů. Pokud jste
si všimli, modro-bílé provedení domovních čísel je v Klánovicích zastoupené
pro čísla popisná a mohlo by docházet
k záměně. Zeleno-bílé provedení rovněž
koresponduje s charakterem naší městské části a s naším městským znakem.
Samotnou realizaci – instalaci čísel
orientačních – předpokládáme od září tohoto roku, po Vašem návratu z dovolených. Budete osloveni dopisem a vyzváni
k převzetí čísla. Požádáme Vás o úhradu nákladů na výrobu čísla, které předpokládáme ve výši cca 250 – 300,Kč/kus. Úřad městské části Vám rovněž
za poplatek ve výši 80 Kč nabídne zprostředkování upevnění čísla.
Petr Soukup

Jubilanti
V červnu oslaví své narozeniny
Magdalena Kořínková
Jiří Štrasmajr
Ivan Janeček
Jaroslav Bubeník
Vlasta Štěpová
Anna Dubská
Božena Průchová
Marie Kodlová
Věra Špačková
Anna Čípová
Mária Beranová
Erna Kolátorová
František Fischer
Všem oslavencům gratulujeme
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Rybník Horní na Placinách
Na území Klánovického lesa se nacházelo a nachází několik rybníků. K rybníkům, které zanikly společně se středověkými vesnicemi, patří Holský rybník,
na jehož břehu se rozkládala vesnice Hol.
Poslední zmínka o Holském rybníku je
v josefinském katastru z roku 1785. V důsledku výstavby dráhy byly vypuštěny další rybníky Žák a Slavětický, z něhož se
dodnes dochovala pouze masivní hráz.
Pozůstatkem jednoho z vypuštěných
rybníků jsou Blatovské tůně.
Rybníky na Placinách byly postaveny
v roce 1965 v rámci tzv. akce „Z“ místním
rybářským spolkem, který byl v té době
založen. Rybníky jsou průtočné, napájené vodou z potoka Placiny, který je pravostranným přítokem Blatovského potoka. Ne zcela odborné provedení a dlouhá léta zanedbané údržby vyústili v současný havarijní stav obou rybníků.
Rybníky byly zaneseny 3500 m3 sedimentů, objekty trubního přelivu nefunkční a nekapacitní, hráze jsou silně
poškozené s nevyhovujícími parametry.
Revitalizace rybníků byla zahájena
na podzim 2012, kdy byly rybníky prokopány a vypuštěny. Na jaře 2013 proběhlo jejich celkové odbahnění a v červnu budou zahájeny samotné stavební
práce na rybnících. Z hrází budou odstraněny některé nevhodné a podemleté náletové dřeviny. Návodní strana bude

Svaz tělesně postižených
V měsíci květnu jsme měli poslední cvičení na židlích před prázdninami, protože 1. 6 odjíždíme na 1. rekondiční pobyt
do Spáleného Poříčí. Po návratu, tj.10. 6.
t.r., bude naše poslední setkání, za další
týden jedeme na společnou dovolenou na
Slovensko. Tento pobyt si hradí účastníci
zcela sami. Znovu připomínám, že
v pondělí 10. 6. je nutno zaplatit úhradu na
rekondiční pobyt v Třeboni /září/, a to od
13ti hodin. Naše poslední plánovaná beseda se – bohužel – v květnu nekonala,
Ing. Kubíček se nedostavil. Po telefonickém dotazu se sice omluvil, ale byli jsme
zklamaní, jelikož jsme si přáli od fundované
osoby /zastupitele MČ/ zjistit, jak je to s financemi, které byly původně určeny pro
stavbu domu seniorů. O této stavbě se
mluví již prakticky 10 let, již 3. starosta je
ve funkci, ale o domě ani zdání. Měli jsme
na ing. Kubíčka připraveny ještě i další dotazy, ale zkrátka počkáme do podzimu. Sejde se nás jistě opět plná klubovna.
O. Paplhamová

očištěna a vytvarována v pozvolném
sklonu cca 1:2. Oba líce budou opevněny
kamennou dlažbou uloženou do štěrkopísku a jednotlivé kameny budou vyklínovány. Opevnění bude provedeno
cca 30 cm nad provozní hladinu.
Původní vypouštěcí zařízení muselo být
zcela odstraněno a bude nahrazeno novým betonovým požerákem, který bude
obložen dubovým dřevem a bude k němu
zřízena lávka. Od požeráku bude položeno skrze hráz nové odtokové potrubí. Vedle požeráku bude postaveno kamenné
schodiště pro potřeby údržby a výlovů rybníků. Na levém okraji hráze horního rybníka bude zřízen bezpečnostní přeliv,
který bude mít tvar mělkého průlehu opevněného kamennou rovnaninou. Břehy,
které jsou v současné době podemleté,

b u d o u
očištěny od
pozůstatků
původního
hrázděného dřevěného opevnění a budou nově
opevněny
Autor. J. Karnecki
kamenným
ilustrační foto.
záhozem.
Celkově dojde revitalizací k zachránění další zanikající vodní plochy v Praze a zajištění dobrého technického stavu rybníka
i pro další generace. Práce na rybnících budou dokončeny do konce roku 2013.
Ing. Jiří Karnecki, MHMP
specialista vodních toků
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Spolky

Povodně 2013 – poděkování hasičům

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Ráno 2. 6. 2013 začalo pro místní dobrovolný hasičský sbor v 5:30 h,
kdy začali čerpat vodu ze zaplaveného sklepa domu. Poté se již parta klánovický hasičů celý den a část noci nezastavila a pomáhala při čerpání
vody ze zatopených sklepů, komunikací a podchodu. Vyjma těchto opatření došlo k rizikovému kácení stromů, kdy voda podmáčela okolní terén,
a stromy hrozily pádem. Celkem tak Klánovický dobrovolný sbor řešil 8 nahlášených událostí.
Za Městskou část Praha-Klánovice našim hasičům děkuji.
Petr Soukup

Velitel JSDH
Stanislav Huser
Zástupce velitele
Pavel Jaroš
Strojník
Milan Šup
Strojník
Lukáš Tvrdý
Starosta SDH
Václav Musil

Otázka měsíce

603 578 405
607 551 670
607 603 814
605 143 621
602 333 860

Je nabídka volnočasových aktivit pro děti v Klánovicích dostatečná?

Můžeme srovnávat se stavem v jiných místech (známe-li ho) a časech. Domnívám se, že po stránce
místa je nabídka lehce nadstandardní, možná zejména ve srovnání s chudšími regiony. Stejně
jako v dobách minulých fungují
kroužky pro mládež buď při škole
nebo ve sportovních oddílech.
Oproti dobám dávno minulým
klade docházka dětí do kroužků na
rodiče vyšší finanční nároky, úroveň práce s dětmi je však ve většině případů také podstatně vyšší.
Tomáš Ruda,
člen ZMČ zvolený za TOP09

Ani letos nevynechali.
V sobotu 20.4. se z iniciativy
sl. J. Novotné a p. Procházky opět
uskutečnil již tradiční jarní sběr odpadků v Klánovickém lese.
Na 20 dobrovolníků nasbíralo přes
15 pytlů, i když přitom vyplašilo nejednoho dřímajícího divočáka. Naše
politiky se však k této akci vyplašit
nepodařilo. Více na https://www.facebook.com/OSZKL, vytvořené
sl.Novotnou. Je přitom pozitivní, že
obdarovávání lesa odpadky ubývá.
Ladislav Hrabal, OK

Úspěšné granty pro sportovce
Centrem zájmových aktivit pro děti
je bezpochyby základní škola, prostřednictvím které se nabízí více
jak 20 kroužků. Další díky patří
sportovním klubům. Velmi mě proto
těší, že jsem mohla pomoci našim
fotbalistům a tenistům při zpracování úspěšných žádostí o grant,
a že se jim v květnu podařilo získat
2,15 mil.Kč na zvýšení atraktivity
sportovišť. Výzvou je přilákat teenegery a podpořit subjekty, které
pro ně něco vymyslí.
Jana Martinová
Spolu Pro Klánovice

Klánovice při své velikosti nemohou disponovat kompletní nabídkou volnočasových aktivit. Tradičně
dobře zde ale fungují spolky sportovní (fotbal, tenis, pingpong…),
kulturní (např. Claireton Chorale)
i zájmové (Stopa, hasiči, rybáři…).
Právě těmto oddílům musíme vytvářet co nejlepší podmínky pro
činnost. Zejména fotbalový areál
by si, vzhledem k počtu zde sportujících dětí, zasloužil větší pozornost MČ.
ODS Klánovice

Pro děti je spíše dostatečná.
Pro mládež nikoliv. Od roku 2008
se žádná kulturní komise touto věkovou skupinou nezabývala, jakoby v Klánovicích teenageři neexistovali. A přitom MČ disponuje
prostory, kde by se mohlo vytvořit
nízkoprahové centrum, kde by
mladá generace mohla provozovat
rozhlasové pořady, streaming TV
a dokonce i zpravodaj. Investice by
nebyla velká.
SZ/Čas na změnu

Domnívám se, že nabídka aktivit je
široká a dostatečná. Ovšem naše
MČ zaostává v kvalitě zázemí některých volnočasových aktivit. Fotbalové hřiště či tenisový klub pokulhávají za areály v okolí. MČ by
měla najít cesty, jak efektivně pomoci. Lepší zázemí potřebují nejen
děti, ale například i senioři. Komise
pro senior centrum navrhla radě
městské části 3 varianty postupu.
Na červnovém jednání by je mělo
projednat i zastupitelstvo.
Petr Kubíček,
Hlas Klánovic/ČSSD

Když naše práce přináší radost
Díky spolupráci současných zastupitelů Klánovic s hlavním městem Prahou bude Zastupitelstvo hl.m. Prahy
6. 6. 2013 rozhodovat o finanční podpoře místních sportovních klubů v celkové částce 2,5 mil. Kč. Z toho
na obnovu tenisového areálu, rekonstrukci sociálního zařízení je navrženo 700 tis. Kč a na obnovu kurtu částka
450 tis. Kč. Klánovickému fotbalu by měla být přidělena dotace ve výši 1 mil. Kč na výstavbu víceúčelového
hřiště a 314 tis. Kč na rozvoj fotbalu. Stolnímu tenisu je navržena dotace ve výši 20 tis. Kč. Děkuji všem svým
kolegům a představitelům sportovních klubů, kteří mají zásluhu na tomto výsledku. Věřím, že se nám společně
podaří stav sportovišť v blízké době výrazně zlepšit a zmodernizovat.
Petr Soukup

Klánovický zpravodaj

6

XXII. ročník

strana

9

placená inzerce

Úspěch má mnoho otců, debakl je sirotek
Strana Spolu pro Klánovice (SPK), která v druhé polovině roku 2012
svým postojem mohla vážně ohrozit šťastné vyřešení kauzy záchrany východní části našeho lesa, se po klíčovém hlasování na pražském magistrátu hned prezentuje jako jedna z těch, kterým přísluší vítězství. Její
sebechvála zazněla i zde v KZ, kde zastupitel Robert Zoulík (za SPK)
zdůraznil (mezi dalšími nepřesnými, až nepravdivými informacemi), že
úspěch patří i jeho spolustraničce Ing. Martinové s tím, že vynechal další
desítky aktérů této velmi specifické klánovické kauzy.
Myslím si, že je zcela nekorektní, připisovat si úspěch jiných a vytvořit
seznam jmen, kterým se má poděkovat jen na základě osobních sympatií pana Zoulíka (a p. Mikušové), bez žádného vztahu se skutečností. Například já osobně jsem zakládal (společně s Dr. Maiellem a bohužel již
zesnulou paní Vlnovou) přesně před osmi lety Občanské sdružení za Klánovický les a také si např. dobře, velmi dobře vzpomínám, že Ing. Martinová odmítla podepsat výzvu za podporu lesa, kterou jí kdysi předložil
Ing. Kinšt.
Mou ambicí v žádném případě není vstoupit do trapného seznamu
"otců úspěchu", který vytvořila strana SPK (p. Zoulík), ale chci se podívat na věc z druhé strany: pokud by hlasovaní na magistrátu skončilo
fiaskem, na koho by spadla zodpovědnost? Určitě by byli z debaklu obviněni zastupitelé Maiello, Starčevičová a paní doktorka Jágrová. Ještě
někdo? Spíše ne. Pan Zoulík či Ing. Martinová? Samozřejmě, že oni ne
(sic!). Maiello, Starčevičová a Dr. Jágrová by byli jediní vinní, protože
měli odvahu odblokovat patovou situaci a pustit do hry o les další dvě
hlavní magistrátní strany, které byly do prosince 2012 v Klánovicích „internováni“ do opozice. Bohužel pro SPK (ale bohudík pro les) měli naši
zelení už zase pravdu a všichni jsme si mohli všimnout, jak se během
dvou měsíců podařilo úspěšně dokončit osmiletý spor. A kolik se z toho
v Klánovicích ví? Málo. Tak zbývá bohužel jen to, co nám nabízí zastupitel Zoulík. Daleko více než obsah jeho mystifikačních článků je snad
všem jasné, že Klánovicím nejvíce pomůže, aby politické tahanice skončily a abychom šli všichni společně konečně slavit!
Jakub Kartous

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

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

Agelena - Z. Zídková
PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210
e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU PANÍ NA ÚKLID
VAŠEHO DOMU NEBO BYTU? Mohu
doporučit velice pečlivou a rychlou paní
(Ukrajinka s trvalým pobytem v ČR, dobře
česky mluvící).

INFORMACE NA TEL.: 602 804 631“
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NUMEROLOGICKÉ KONZULTACE!
Chcete zjistit příčinu vašich problémů? Chcete návod
pro vaše rozhodování? Nevíte, jak se dostat
z pracovních potíží? Chcete se vyznat sami v sobě?
Poraďte se s numeroložkou při osobním setkání.
Najdeme společné řešení. Cena: 890 Kč/hod.
Kontakt: 602 533 984,
www.NáhodaNeexistuje.cz

info@nahodaneexistuje.cz
Ve vilkách 512, Šestajovice

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921

KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

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

602 260 264
DÍME VŠE KOLEM DOMU
PROVÁ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD, PŮD

Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

PLOTY
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
PRO PSY A VÝCVIK PSŮ.

mob. 603 505 987, stavebni-firma@seznam.cz
MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.
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AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz
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OBEC HOROUŠANY,
Baumanova 12,
250 82 p. Úvaly

PRONAJME 4 KANCELÁŘE
(nebytové prostory)
nacházejících se v 2. NP budovy Bauanova 12, v obci
Horoušany, které jsou ve vlastnictví obce Horoušany,
minimální nájemné je požadováno ve výši 120,- Kč
za m2/měsíc

PRODÁ NEMOVITOSTI ve vlastnictví obce:
• budova č. p. 5 v obci Horoušany
(bývalá budova OÚ Horoušany v ulici Lipová č. p. 5)
• pozemek parc. č. st. 104
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 173 m2,
• část pozemku parc. č. 590/1 (ostatní plocha),
která bude oddělena na základě geometrického plánu
pro rozdělení pozemku,
vše v k. ú. Horoušany (dále jen „nemovitosti“)
za celkovou minimální prodejní cenu na 1 399 000 Kč.

bližší informace: tel. 725 048 804
www.horousany.cz

Ceník inzerce v Klánovickém
zpravodaji od 1. 1. 2013:
malý řádkový inzerát 8,5 cm x 4 cm
(bez obrázků)
350,- Kč + DPH
čtvrt strany (A6)
8,5 cm x 12,5 cm 750,- Kč + DPH
půl strany (A5)
18 cm x 12,5 cm 1.500,- Kč + DPH
celá strana (A4) 8 cm x 25,5 cm 3.000,- Kč + DPH
Tyto ceny jsou za jedno zveřejnění a jsou konečné.

V případě opakované inzerce:
na půl roku – inzerát vyjde
5x – zaplatíte 4x
na celý rok – inzerát vyjde
10x – zaplatíte 7x
Dvakrát ročně vychází dvojčíslo – leden-únor a červenecsrpen. Každý měsíc se zpravodaj roznáší zdarma do všech
schránek v Klánovicích. Počet výtisků na měsíc je 1300.
Uzávěrka je vždy okolo 15. dne měsíce a KZ vychází okolo
5. dne měsíce následujícího. Platba je možná v hotovosti
v pokladně ÚMČ nebo převodem z účtu (faktura).
Cena za nepravidelnou inzerci + cena za vloženou inzerci:
Rada městské části Praha-Klánovice rozhodla svým usnesením
č. 5/42/2013 ze dne 13. 3. 2013 o doplnění ceníku inzerce v KZ.
Exkluzivita umístění inzerce dle požadavku inzerenta – navýšení
ceny inzerátu o 100%. (platí pro velikost inzerce A4 a A5).
Vložená inzerce – 2000,- Kč + DPH (bez ohledu na velikost
inzerce). Při opakované vložené inzerci, bude poskytnuta stejná
sleva, jako u inzerce tištěné. Při nepravidelně se opakující inzerci
(inzerce se nebude opakovat v měsících po sobě jdoucích),
poskytne se sleva od 3 ks čísel inzerce ve výši 10% z celkové
částky. Účinnost rozhodnutí od 1. 4. 2013.
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PROGRAM červen 2013
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice |
tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz

VÝSTAVA MĚSÍCE: „Proměna je věčné téma“ říká Petr Fidrich, který představí své malby, reliéfy a sochy, které zachycují
proměny života, energie i přírody. Vernisáž se koná 3. 6. od 19:00, zahraje skupina BluesKlan.
KINO PRO DĚTI
2. 6. neděle, 18:00
JACK A OBŘI
Starověká válka znovu ožívá. USA/2013/dobrodružný, fantasy/114 min/mládeži přístupný/český dabing
KONCERT
3. 6. pondělí, 19:00
BLUES JAM SESSION
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci. Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
PŘEDNÁŠKA
4. 6. úterý, 19:00
ZAPOMENUTÉ KOUTY JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A LESOTHO
Jihoafrická republika se stala naším druhým domovem. JAR jsme procestovali křížem krážem, ale nejvíce se nám do naší mysli
zapsaly její zapomenuté kouty. Přednáší: Olda a Majka Mikušovi
AKCE MĚSÍCE
6. 6. čtvrtek, 19:30
Wolfgang Amadeus Mozart - DON GIOVANNI
1. záznam opery z Metropolitní opery New York v KC Nová Beseda! 144 min/italsky s českými titulky
TVOŘIVÉ DÍLNY
9. 6. neděle, 14:00-17:00
FIMO - základní vzory
Na kurzu se naučíte základní techniky práce s polymerovou hmotou. Lektorka: A. Janotová
KINO
10. 6. pondělí, 20:00
BIG LEBOWSKI
Jedna z nejlepších komedií bratrů Coenů! USA/UK/1998/komedie, krimi/117 min/přístupný od 12 let/české titulky
KINO
13. 6. čtvrtek, 20:00
TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Obnovená premiéra kultovního westernu v digitálně upravené kopii. USA/It/1968/western/166 min/české titulky
AKCE
14. 6. pátek, 18:30
LADIES NIGHT II - POZOR!!! VSTUP POVOLEN POUZE ŽENÁM!!!
Po velkém úspěchu je tu opět večírek s doprovodným programem pouze pro ženy. Rezervace nutná!
TVOŘIVÉ DÍLNY
16. 6. neděle, 14:00-16:30
HOJNOST A PROSPERITA
Letní kresba po ose mandal a intuice (suchý pastel). Lektorka: R. Kudrnová
DIVADLO PRO DĚTI 16. 6. neděle, 16:00
a 17. 6. pondělí, 10:00

POHÁDKA O SNĚHURCE Hrají: divadelní soubor Pruhované panenky
Jemně strašidelná klasická pohádka vsazená do poezie starých časů.

DIVADLO
19. 6. středa, 18:00
DIVADLO NÁHODA (dramatický kroužek ZŠ Klánovice)
Mladší divadelní skupina vystoupí s představením Houbičky a starší skupina předvede hru Piráti z Kokofiku.
KINO
20. 6. čtvrtek, 20:00
VELKÝ GATSBY
Nová adaptace slavného románu F. S. Fitzgeralda. AUS/USA/2013/drama/142 min/přístupný od 12 let/české titulky
PŘEDNÁŠKA
21. 6. pátek, 19:00
ZELENÉ POTRAVINY NEJSOU LÉKEM A PŘECE LÉČÍ
Živá strava: fenomén, výživa, zdraví, energetické sladění s přírodou. Přednáší: Ing. Renata Unbereitová
KINO
24. 6. pondělí, 20:00
ŠMEJDI
Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory.ČR/2013/dokumentární/78 min/přístupný
PŘEDNÁŠKA
26. 6. středa, 19:00
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH aneb Co věděli už staří Římané
Proč a jak zdravě jíst, včetně praktických doporučení. Přednáší: Margit Slimáková a Kateřina Jacques.
KINO
27. 6. čtvrtek, 20:00
VELKÁ SVATBA
Missy a Alejandro jsou mladí, krásní a chtějí se vzít. USA/2013/komedie/90 min/přístupný od 15 let/české titulky
AKCE
28. 6. pátek, 15:00
HURÁ NA PRÁZDNINY!!! - zahradní slavnost s programem
Přijďte s námi opět oslavit začátek prázdnin. Můžete se těšit např. na kapelu Bedřich & Zoufalci a soutěže pro děti.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou) nebo e-mail:
info@kcnovabeseda.cz
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00 So 15:00-22:00 Ne 14:00-20:00
Děkujeme Městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu koncertů a divadelních představení
pro děti i dospělé.
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