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Žijeme uprostřed lesa, a přece v Praze.
Nikde jinde ve více než milionové české metropoli žádné takové místo nenajdete. Svým
lidským vpádem jsme vídrholecký les, který se vyskytuje i v českých pohádkách, rozdělili nemilosrdně svými domy a silnicí na
dvě poloviny a nejfrekventovanější železnicí
v Česku pak i na čtvrtiny.
V tomto lese naštěstí stále nežijeme
sami. Jsou tu s námi lišky, kuny, sovy, srnci
a srnky, zajíci, dokonce i psík mývalovitý. A samozřejmě divoká prasata, o jejichž výskytu
se v Klánovicích vykládají celé legendy.
Až na divoká prasata, kterým se v celém Česku díky kukuřičným lánům v posledních letech mimořádně daří, nelze v žádném případě mluvit o nějakém přemnožení.
Druhem, který se v Klánovickém lese
a jeho okolí přemnožil, je člověk. Klánovice se na tomto přemnožení podílejí jen
menším dílem. Přece jen se tu tolik nestaví, stávající hranice lesa naštěstí stále
zůstává svatá a i mýcení vzrostlých, téměř
lesních porostů na zahradách už dnes
brání velmi potřebné zákony a vyhlášky.
Tlak na les však roste všude okolo, Újezdem počínaje a Úvaly, Šestajovicemi a Jirnami nekonče. Adresa, která zní „dům

u Klánovického lesa“, je jednou z těch,
které se prodávají v rámci pražské aglomerace nejlépe. A k tomu tu je ještě milionová metropole se svými výletníky.
Les tomuto tlaku odolává a zvířata v něm
s ním. Ne všechna, jezevec už z našeho lesa
asi definitivně vymizel, ubývá zajíců a také
srnčí zvěře. Nemají tu klid a vedle přítomnosti
člověka jsou zvířata decimována i psy, jejichž
majitelé si Klánovický les pletou s neomezeným výběhem pro své miláčky a s něčím
takovým, jako je náhubek pro psa, se ani neobtěžují. Porušují tím samozřejmě pravidla,
jak se mají oni sami a jejich psi v lese chovat, jenže kde není žalobce, není ani soudce.
A když si to se zaběhnutým psem vyřídí
nějaká selata bránící bachyně, bere se to téměř jako ohrožení veřejného pořádku a požaduje se potrestání viníka. Viníkem však
není lesní zvěř, ale pes, respektive jeho pán.
Proto bych se přimlouval za to, že až se
zase vydáte do lesa na nějakou podzimní
procházku, abyste se chovali tak, jako když
jste v lese na návštěvě. Tiše, ohleduplně,
s vědomím, že tu můžete někoho, kdo je tu
skutečně doma, rušit a obtěžovat. Žijeme
uprostřed lesa. Tak si toho prosím važme.
Viz téma str. 4 a 5





CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

Bachyně se selaty

FOTO ARCHIV
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abych vás informoval
o aktuálním vývoji dvou důležitých
klánovických témat.
1. Údržba zeleně
Díky intenzivnímu vyjednávání s magistrátem se nám podařilo získat od hl. m.
Prahy mimořádnou dotaci ve výši
1,4 milionu korun na řešení havarijního
stavu lipových alejí. Údržba těchto alejí
byla v minulosti dlouhodobě zanedbávána a neodborné zákroky provedené
na stromořadí v uplynulých letech
(tzv. ořez na babku) stav našich stromů
výrazně zhoršily. Většina stromů je v havarijním stavu s vysokým stupněm provozní nebezpečnosti. U těch nejvíce poškozených, kde hrozí riziko na životech
i majetku, bude muset bohužel dojít k jejich výměně. Současné zastupitelstvo
realizovalo řadu úsporných opatření
s cílem zajistit finanční prostředky na
údržbu stromů. I přes tuto snahu se nepodařilo pro tuto kapitolu v našem rozpočtu vyčlenit více než 200 000 Kč. Tyto
peníze byly určeny na odborné práce,
které měly zlepšit stav stromořadí. Díky
získané dotaci budeme moci provést
zákroky, tj. stabilizaci sekundárních korun, bezpečnostní řezy, zdravotní řezy,
statické vazby a dynamické vazby u cca
220 stromů. S ohledem na stav části
aleje na Slavětínské je plánována celková revitalizace aleje v úseku od ulice
Dobřenická po ulici K Rukavičkárně,
která se týká 11 stromů, tj. cca 5 %
stromů z celkového objemu plánované
údržby. Tyto stromy budou nahrazeny
novou výsadbou.
2. Koupaliště
Městská část po zajištění všech relevantních podkladů podala žalobu na
zhotovitele opravy klánovického koupaliště. Rekonstrukce koupaliště byla
provedena neodborně a minulé vedení i přes zjevné nedostatky dílo
v roce 2006 převzalo. Městská část
vybrala na základě předložených nabídek znalce, který vypracoval znalecký posudek. Škodu nyní budeme
vymáhat soudní cestou na zhotoviteli
a budeme dále zjišťovat všechny okolnosti jejího vzniku. Klánovice nyní stojí
před zásadním rozhodnutím, jak zabezpečit provoz bazénu i v dalším
roce. Věřím, že se nám podaří zajistit
finanční prostředky na opravu tak, aby
nemusel být provoz bazénu ukončen.
Petr Soukup
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Zprávy z ÚMČ

Informace z jednání Zastupitelstva MČ
Martina Petráčková
Rada MČ projednala dne 15. října tyto nejdůležitější body:
Dar – sochy
RMČ pověřila starostu (místoRMČ schválila darovací smlouvu, kte- starostku) podpisem darovací smlouvy
rou nadace Klánovické fórum posky- se všemi subjekty. Na knihu dosud přituje dar MČ – a to sochy stojící v parku spěli: manželé Volešovi, Klánovické fópřed školou.
rum, nadační fond Steel Praha, Mgr.
Klánovice v pohlednicích
Zoulík, Eva Štundlová, Petr Soukup,
Pan Jindřich Lukáš, občan Klánovic, rodina Brabencova.
připravuje vydání knihy „Klánovice MČ uvítá příspěvky finanční i věcné
v pohlednicích“ pod záštitou Městské (dobové fotografie).
části, která zajišťuje její propagaci Zápis z jednání Rady MČ je k dispozici
a shromažďování finančních pro- na webových stránkách Praha – Klánovice.
středků na vydání knihy.

Beseda o generelech dopravy
V KC Nová Beseda proběhlo
10. 10. veřejné představení zpracovaných dopravních generelů. Na základě
výběrových řízení byli vybráni experti
na zpracování generelu dopravy
v klidu a v pohybu. Ani jeden z generelů není skutečným komplexním generelem, jehož zpracování by vyžadovalo násobné investice z rozpočtu MČ,
ale oba byly za intenzivní spolupráce
rady MČ a dopravní komise ušity na
míru nejpalčivějším problémům klánovické dopravy. Generel v klidu se
především tedy zabývá parkováním
v okolí nádraží. Zde bude nutné dle
doporučení zřejmě přistoupit k nějaké
formě kombinace rezidenčního a placeného stání tak, aby byli zvýhodněni
klánovičtí občané a potlačeni přespolní, kteří využívají naše ulice jako

živelné P+R. Generel v pohybu byl
z velké části pojat jako revize a připomínkování roky starých projektů, podle
kterých probíhá rekonstrukce ulic
v Klánovicích. Je velmi důležité mít
v ruce tento odborný materiál, aby bylo
možné relevantně vznášet námitky na
magistrát, který je investorem celé
akce, na kterou má naše MČ pouze
velmi omezený vliv. Další část besedy
byla věnována právě připravované
III. etapě rekonstrukcí ulic. Bylo objasněno, jakým způsobem a kdy vznikaly
projekty a jak se současné vedení MČ
snaží tyto zrevidovat a připomínkovat
tak, aby odpovídaly současným trendům, a pokud možno hlavně požadavkům občanů, kterých se rekonstrukce té které ulice přímo dotýká.
Ondřej Voleš

Vážení občané,
MČ Praha Klánovice, Masarykova ZŠ a Spolek přátel ZŠ Klánovice
si vás dovolují pozvat v pondělí 3. 12. 2012 od 17.00 h
na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU před školou
a Vánoční jarmark ZŠ.
Vystoupí pěvecký sbor Claireton Chorale a žáci Masarykovy ZŠ.
Stánky s občerstvením a vánočními výrobky zajišťují žáci školy a Spolek
přátel ZŠ. Tradičně přivítáme začátek adventního času.

Jak bude vypadat opravené nádraží
MČ ve spolupráci s KC Nová Beseda si vás dovolují pozvat ve středu
21. 11. 2012 od 17 h. do KC Nová Beseda na přednášku o budoucí podobě klánovického nádraží.
Přednáška se koná v rámci projektu Týden bezpečnosti na železnici, který
probíhá v KC Nová Beseda ve spolupráci s Českým drahami v týdnu
od 19. 11.–23. 11. Ing. Mečl, projektant plánovaných uprav, vám představí stavební projekt rekonstrukce a nového podchodu. Během tohoto týdne se uskuteční v kulturním centru i další akce pro děti a dospělé s železniční tematikou.
Součástí tohoto projektu je výstava fotografií Klánovické nádraží včera a dnes.
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Otázky a odpovědi
Marie Mikušová
Před více než rokem jste v KZ v odpovědi na otázku týkající se špatného
stavu nádražní budovy sdělil, že MČ
hledá kompetentní osoby Správy železniční dopravní cesty (SŽDC)
o možnostech využití nádražní budovy. Došlo již ke konkrétním jednáním?
Ing. Ondřej Voleš
MČ uskutečnila jednání se SŽDC
v březnu roku 2011, kdy byla domluvena běžná údržba budovy a podchodu. SŽDC provedla nezbytné
opravy a do podchodu přestalo téct.
V červnu 2011 jsme v podchodu vyměnili ližiny pro bezpečný průjezd kočárků. Letos jsme začali řešit možnost odkupu nádraží. Z osobního
jednání vyplynulo, že budova nádraží
není zapsána v katastru nemovitostí
a je nutné provést administrativní
úkony k nápravě. MČ nyní čeká na
zapsání budovy do katastru nemovitostí a určení ceny znaleckým posudkem.
MČ pravidelně urguje, že se v nádražní budově netopí, nejsou uvnitř
lavičky a zamyká se brzy. Toto je nařízení kvůli bezdomovcům a nejde to
změnit. Oprava nástupišť a přístřešku
u výpravní budovy směr Praha bude
prováděna v rámci rekonstrukce koridoru počínaje příštím rokem. Budova směrem na Kolín bude zbourána. SŽDC slíbila provést alespoň
nátěr fasády pod přístřeškem ještě
letos poté, co ji kontaktovala klánovická obecně prospěšná společnost
s tím, že po vybílení podchodu žádá
i o povolení natření budovy.

bějí vhodné manipulační plochy. Obdobná situace nastala i u prodejny
Včela, kdy zásobovací vůz zcela dekapitoval strom v ulici Votavova.
I z těchto důvodů bylo vyhověno žádosti majitele domu s č. p.10 při zřízení zpevněné plochy pro zásobování
restaurace. Pro úplnost uvádím, že
toto řešení nebylo na úkor lípy.
V tomto místě se k okamžiku povolení
ke zřízení manipulační plochy lípa nenacházela. Manipulační plocha rovněž nebyla zřízena na úkor chodníku.
Tuto úpravu na své náklady provedl
vlastník nemovitosti s č. p. 10 a poskytl MČ dar ve výši 10 000 Kč na
údržbu a obnovu zeleně v Klánovicích. Dovolím si připomenout, že ulice
Slavětínská je dle platného územního
plánu území všeobecně obytná, kde
se kromě bydlení předpokládají
drobné provozovny a obchody.

Jak je možné, že před domem
č. p. 10 naproti Bazaru bylo na úkor
zeleného pásu jedné lípy a části
chodníku zřízeno několik parkovacích
stání?
Ing. Petr Soukup, starosta
Zásobování prodejem na území
MČ je obtížné. Příkladem může být
právě prodejna potravin v objektu Bazaru. Při zásobování tohoto obchodu
např. pečivem dochází k poškozování
zeleně. Nákladní auta zásobovacích
vozů najíždějí do korun vzrostlých
stromů na Slavětínské a ničí i jejich
kořeny. Důvodem je, že na Slavětínské ulici poblíž obchodů zcela chy-

Kdo zodpovídá za ponechání nebo
odstranění budky bývalé trafiky, která
je již léta mimo provoz?
Ing. Petr Soukup, starosta
Za odstranění budky na ulici Slavětínská odpovídá majitel této stavby.
I přes snahy MČ a časté výzvy k odstranění majitel tuto stavbu neodstranil. MČ podnikla veškeré relevantní
právní úkony k tomu, aby byla stavba
odstraněna. Tato stavba bude v blízké
době předmětem exekučního prodeje.
Prosíme případné zájemce o tuto
stavbu, aby nás kontaktovali. Rádi
zprostředkujeme kontakt na soudního
exekutora.

Je možné odstranit plechové svodidlo
v zatáčce ulice Slavětínská, které již
nemá žádnou funkci kromě hyzdicí?
Ing. Petr Soukup, starosta
Plechové svodidlo je možné odstranit,
jakož i jiné dopravní značky a stavby,
pouze ze souhlasem příslušného silničního úřadu. Tato žádost musí být
řádně zdůvodněna. Obávám se, že
důvodem pro odstranění této stavby
nemůže být pouze konstatování, že
v současné době má tato stavba
pouze hyzdicí funkci. Tato stavba byla
řádně povolena a v případě odstranění této stavby se bude zkoumat, za
jakým účelem byla zřízena a zda důvody pro zřízení této stavby pominuly.
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Slovo šéfredaktora

Chvála nepálení
Přichází listopad a s ním,
jak značí sám jeho název, i padání listí. A nutnost ho shrabat
a svézt na jednu hromadu.
Dříve k tomuto výčtu bylo třeba
dodat... a spálit. Máme poměrně velkou zahradu a na ní vedle
několika borovic, jedlí a dalších jehličnanů je i několik desítek jabloní, hájek bříz, nějaké
ty jívy, olše, dnes už mohutnějící ořešák, švestky, třešně...
no, co vám budu povídat, toho
listí je tu požehnaně.
Když místní úřad přišel před
lety s vyhláškou, kterou zakázal
pálení listí, pokládal jsem to
za jednu z těch úřednických
zhůvěřilostí, které přicházejí
z pražského magistrátu, jenž
nebere ohled na to, že Klánovice jsou sice ještě Praha, ale
v mnoha ohledech je to zároveň
vesnice, kde pražské normy
a nařízení působí často jako
pěst na oko.
Nad pálením listí jsem uronil
slzu, i proto, že ona oblaka
kouře válející se při zemi tvořila prostě poetiku podzimu mého
mládí a brambory pečené v popelu ze spáleného byly popelem
nádherně chutnající odměnou
za utrpení zvané hrabání listí.
Po těch bramborách se mi
ještě pořád stýská, po pálení listí ale už ne. Z hromady, kam už
léta listí vozíme, se už vytvořil
hezký kompost, který vydatně
podpoří růst všelijaké zeleniny
na záhonech. Taky jsem si díky
osvětě uvědomil, kolik různého
hmyzu a dalších malých tvorů
kvůli pálení zahyne v ohni.
A v neposlední řadě mají naši
zahradní ježci kde přezimovat.
Takže chvála nepálení a podzimu bez oblaků kouře.
Luboš Palata, šéfredaktor KZ
P.S. Minulá čísla KZ trpěla tím,
že nebyla provedena jejich korektura. Za zvýšené množství
chyb se omlouváme.

Klánovický zpravodaj
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Téma čísla

Klánovičtí myslivci dělají les lesem
„Kolaři, běžci, pejskaři, nové
domy v Jirnech, Šestajovicích,
Úvalech, Újezdě,“ vypočítává Jiří
Záveský z Českomoravské myslivecké jednoty, s kým vším se musejí zvířata v Klánovickém lese
dělit o svůj životní prostor. „Část
zvířat se přizpůsobí, ale některá
prostě mizejí,“ uvádí.
Platí to i pro tak rozšířené
druhy, jako je zajíc a bažant, které
už dnes v Klánovickém lese téměř
nepotkáte. Snižují se také počty
srnčí zvěře, která je lidmi stále více
rušena. „Teď byla houbařská sezona, a když jste šel po lese, tak to
byly celé houbařské rojnice. Srnčí
zvěř nemá klid a prostě odchází,“
říká pan Záveský. „V lese je ještě
pár lišek, kuny, jezevec tu byl, reZajíc
FOTO Archiv
spektive ve Škvorecké oboře, ale
už zmizel.“ Jezevec, největší „predátor“, který se v českých lesích
obvykle vyskytuje, potřebuje poměrně velké teritorium, a tak jak
napovídá jeho jméno, velmi nelibě
nese, když je rušen. Z velkých
dravců se v Klánovickém lese vyskytuje káně a jestřáb, je tu také
několik druhů sov, přemnožené
jsou sojky, straky, jsou tu i krkavci.
Vyskytl se tu i příchozí z Japonska,
jezevci podobný psík mývalovitý,
který je však v Česku většinou pokládán za „škodnou“.
Srnec
FOTO Archiv

Divočáci jsou plaší tvorové
V podstatě jediným velkým zvířetem, jemuž se v Klánovickém lese
v poslední době daří, jsou divoká prasata. Ta jsou přizpůsobivá, velmi inteligentní, prospívají jim i lány kukuřice, kam se mohou v létě pohodlně
před člověkem schovat a v lese, byť
to tak někdy nevypadá, se chovají
velmi nenápadně. „Když vlezete

do houštiny, tak vás prase na pár metrů obejde a vy si ničeho nevšimnete,“
říká Záveský. „Kdyby byl v lese klid,
tak divoké prase nikdy nikdo neuvidí,“
dodává.
„Zákon ukládá, že když jdete
do lesa, máte mít psa na vodítku,
a když ho pustíte na volno, tak má mít
košík. Nedávno jsem potkal paní,

která měla pět psů na volno.“ Kdyby
lidé dodržovali v lese platná pravidla,
tak by divočáci nikdy neútočili na psy
a historky o napadení lidí jsou podle
Záveského také přehnané.
Na jaře, když mají bachyně
mladé, tak tu samozřejmě jisté riziko
existuje. „Bachyně chce vždy především odvést selata do bezpečí,“ říká
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z vlastní zkušenosti. „Pokud nechcete
divočáka potkat, choďte po cestách,
tam se vám nikdy nic nestane.“
V Klánovicích a okolí se divoká
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prasata vyskytují víc než jinde i proto,
že obec je přímo uprostřed lesa
a prasata přirozeně migrují. „Před časem mi volali, že je tady prase někde
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v ulici. Já na to říkal – a co mám dělat? Nechte ho jít, a když ho neporazí
auto, tak přejde do druhé části lesa,“
říká myslivec.

Kde nejsou myslivci, les trpí
Myslivci mají v lese – kde s výjimkou několika málo oblastí, jako
je moravsko-slovenské pomezí
nebo Šumava, chybějí přirození
velcí predátoři – nezastupitelnou
úlohu v udržování „kmenových

Dnes je to prakticky hlavní náplň honitby, téměř nic jiného tady není,“
říká Záveský.
Loví se také srnčí zvěř, té je
ve zdejší honitbě šedesát kusů
a doloví se ročně asi dvacet až tři-

Psík mývalovitý
stavů“ zvěře, které neškodí lesu
a nevytlačují jiná zvířata.
Proto zajíce či bažanty myslivci
v honitbě v klánovickém lese neloví, protože jich je (kvůli koncentraci lidí v lese) výrazně méně, než
je předepsané množství pro zdejší
honitbu.
Nejvíce se v Klánovickém lese
střílejí divoká prasata, pro která neplatí žádná lovební omezení. „Ale
i tady platí, že se stavy zvěře musíte hospodařit. Když je vystřílíte,
jak se to děje v mnoha okolních honitbách, kde často střílí i vodící bachyně, tak trvá dlouho, než si prasata najdou novou,“ uvádí jeden
z nešvarů Záveský.
Přes léto žije v našem lese jen
několik desítek divokých prasat, víc
jich je v zimě, když se sem stahují
z okolních posekaných polí. „Ročně
odlovíme kolem padesátky prasat.

FOTO Archiv
cet procent. Myslivci pomáhají likvidovat ale například i přemnožené straky, které ničí hnízda
zpěvných ptáků. A samozřejmě se

Puštík

starají o to, aby lesní zvěř v zimě
netrpěla hlady.
V polovině klánovického lesa
směrem od Klánovic na Běchovice
byla honitba kvůli návratu části lesa
obcím zrušena. Výsledkem je, že
v této části lesa nemá kdo stavy
zvěře regulovat, takže například divokých prasat je tu daleko více než
směrem do Úval.
Rozšíření klánovického tréninkového golfového hřiště samozřejmě
pan Záveský ze svého mysliveckého
hlediska považuje za nesmysl. „Jen
se podívejte kolem, vždyť pár kilometrů kolem jsou hned tři golfová hřiště,“
dodává s těžko vyvratitelnou logikou.
Na otázku, co by měli Klánovičtí
dělat, aby mohla symbióza lidí, zvířat a myslivců v Klánovickém lese
dále fungovat tak, aby zvířat neubývalo, si za myslivce neklade nějaké
přehnané podmínky.
„Po zdejších lidech chceme jen
to, aby ctili zákon. Kdyby dodržovali
to, co mají, chodili v lese převážně
po cestách, tak by zvěř měla klid.
Jiná zvěř, než tady je, už tu nebude.
Žijeme v lese a měli bychom si toho
vážit a chovat se podle toho,“ dodává pan Záveský, správný myslivec
každým coulem.

FOTO Archiv
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Klánovický Hyde park

ODS příspěvek nedodala

Historická kniha
Část našich zastupitelů se zasazuje, aby naše MČ byla spoluvydavatelem „historické“ knihy
o Klánovicích, jejímž autorem je bývalý zastupitel kandidátky „Pro Klánovice“ J. Lukáš. Je známo, že
i profesionální historici nemohou
být zcela nad věcí. Pokud však
dobře ovládají svoje řemeslo, vědí,
jak organizovat bibliografii a poznámkový aparát, aby kniha mohla
získat určitou objektivnost a kvalitu.
My zastupitelé jsme ještě rukopis
neviděli, ale věřím, že nám bude
tato možnost dána, pokud má mít
naše MČ nad knihou záštitu. Pokud
by se totiž opakoval podobný styl
podání informací, jaký najdeme
na webu MČ, kde se skoro chlubíme
zásluhami budoucího nacisty (Barona Ringhoffera) na vybudování
golfu v Klánovicích, mohli bychom si
tak zadělat na pěknou ostudu. Snad
budou kolegové soudní.
Giuseppe Maiello, Čas na změnu

Ve východní i západní části Klánovického lesa byly v minulých letech
zřízeny honitby, které jsou obhospodařovány mysliveckými sdruženími
(MS), která je pronajímají od majitele
lesů. V západní části lesa byla honitba po odvolání FGRP zrušena.
Členové MS se v honitbě starají
o zvěř a mohou, dle početnosti, některé kusy určitých druhů lovit. V lesním ekosystému tak myslivci svojí
činností nahrazují funkci predátorů,
kteří zde byli (vlk, rys, medvěd). Pokud jsou zásahy prováděny odborně, zvěř lépe prospívá. Jsou loveny přestárlé a nemocné kusy a je
redukován jejich stav tak, aby nedocházelo k poškozování ekosystému.
Zvěř je ostražitější a vyhýbá se setkání s člověkem. Přítomnost členů
MS dále odrazuje i nezodpovědné
majitele psů, kteří neovladatelným
psům umožňují volný pohyb po honitbě a štvaní zvěře.
Jarmila Horníčková
Spolu pro Klánovice

Mám-li psát na šéfredaktorem stanovené téma Klánovický les a myslivci, musím nejdříve vyslovit politování a omluvu. Politování nad
množstvím chyb včetně hrubých
gramatických, které se objevily v minulých číslech Klánovického zpravodaje. Unikly pozornosti redakční
radě, šéfredaktorovi i korektorovi.
Omluvu přesto vyslovuji já, a to nejen myslivcům, rybářům, sportovcům, návštěvníkům lesa, ale všem
čtenářům zpravodaje. Les. Celistvost a ochrana lesa, výsledky referenda a přijatá usnesení jsou pro
nás, na rozdíl od některých klánovických zastupitelů, jasná, závazná
a neměnná. Plníme slib volebního
programu. A abych nebyl opět krácen, končím. Nechť tedy bohyně
lovu Diana a svatý Hubert jsou příznivě nakloněni myslivcům, nám
pak přinejmenším Magistrát hl. m.
Prahy.
MUDr. Milan Ročeň
nestraník za TOP 09

Nezapomínat na kolo
První pokus o vytvoření „generelu
dopravy v pohybu“, vedený snahou
omezit nesmyslné jednosměrky
v dalších fázích rekonstrukce komunikací, je bezpochyby chvályhodným
počinem. Předložený koncepční dokument Klánovic však pomíjí důležitý
aspekt dopravy v Klánovicích, a to
cyklodopravu. Jako by problém bezpečné cyklodopravy neexistoval!
Jako by byly Klánovice onou cyklistickou oázou, jak o tom někteří naši
spoluobčané hovoří. NEJSOU! Můžeme jet bezpečně přes les, ale jakmile se dostaneme do zástavby,
s bezpečím je konec.
Generel tedy musí být dopracován
o aspekt bezpečných koridorů pro
cyklisty. Budeme na tomto klíčovém
aspektu generelu s vedením MČ
spolupracovat. Projektu se věnuje
především pan Vladimír Sršeň. Názory či náměty zasílejte na
srsen@ginseng.cz.
Předem děkujeme.
Petr Kubíček, Hlas Klánovic

Namyšlenost, pohodlnost, nebo?
Jelikož se zastupitelé vyjadřují
k problémům z nejrůznějších oborů,
zodpovědní radní využívají pracovních komisí, které by měly být složeny především z odborníků. Takový standard byl poslední dobou
v Klánovicích, kdy se komise důsledně scházely pravidelně každý
měsíc. Nyní je stav, že dle písemného sdělení paní tajemnice kromě
dvou komisí se ostatní sešly zatím
celkem 1x, max. 3x. I díky této modrozelené reformě jdeme např. nyní
do soudního sporu na reklamaci rekonstrukce koupaliště se znaleckým
posudkem, který postrádá důslednou konkrétní argumentaci, viz mj.
mé vyjádření uvedené v Zápise
ZMČ ze dne 26. 9. 2012. Přitom naši
představitelé podepsali zaplatit jen
za tento posudek částku 54 000 Kč,
kterou považuji za výrazně nepřiměřenou a veřejně žádám o stanovisko
Kontrolního výboru.
Ladislav Hrabal, Občané Klánovic

Poznámka Redakční rady: Příspěvky na této straně vyjadřují stanoviska uskupení zastoupených v klánovickém
zastupitelstvu. Redakční rada KZ do jejich obsahu nezasahuje.
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Slovo zastupitele

Klánovická „Fakta X“

Poražené lípy
„Nemůžeš pořád odstupovat,
dobře si to rozmysli,“ říkal mi jeden
přítel, když jsem se znovu rozhodoval, zda se po sporu o kácení lip
na naší hlavní ulici znovu vrátím do
Klánovického zpravodaje.
Usnesení, které mi návrat umožnilo, hovořilo o tom, že „obnova lipové aleje“ už nebude postupovat
tak, jak ve směru od Šestajovic začala. Usnesení jsem uvěřil a do KZ
se vrátil. Mezitím padlo několik dalších lip. Teď na základě usnesení zastupitelstva, pro které nebyli pouzí
tři zastupitelé, zbytek hlasoval pro,
má padnou devět dalších lip. I když
litera předchozího usnesení byla
dodržena, jeho obsah, alespoň tak,
jak jsem ho pochopil já a mnozí další, nikoli.
Kácí se dál, peníze se nevěnují na záchranu, prodloužení života
stávajících lip, ale na kácení a případně výsadbu nových mladých lip.
Říká se tomu salámová metoda
a výsledek bude v horizontu dvou tří

let stejný. Důvodem pro vykácení
dalších devíti lip není nějaké výrazné zhoršení jejich stavu, nějaký
akutní problém, ale peníze.
Možná mají ti, kteří z moci úřední plošné kácení v malém zařídili,
pocit zadostiučinění, že si nakonec
stejně prosadili svou. Mně je jen
hrozně smutno. Smutno, že nic nepochopili, že nepochopili, že i starý,
nemocný strom, který tu s námi byl
celé generace, má svoji hodnotu, že
i takový si zaslouží, aby o prodloužení jeho života bylo bojováno, tak
jako si to zaslouží třeba dohasínající život lidský.
Nepochybuji, že ti, co chtějí kácet, mají všechna potvrzení, posudky, všechna razítka, a navíc,
jak je vidět, i podporu napříč klánovickými zastupiteli. Já z Klánovického zpravodaje neodstupuji, jen je
mi to strašně, strašně líto. Nejen lip,
ale i těch, kteří po tom všem pořád
nic nechápou.
Luboš Palata

Rekonstrukce silnic
Využila jsem nabídku místního
úřadu a zúčastnila se debaty o další etapě rekonstrukce komunikací
v Klánovicích.
Zajímalo mě, zda je možné ještě
nějak zabránit místy nesmyslnému
a zbytečnému dláždění zámkovou
dlažbou i v ulicích, kde by pro náš pohyb byl daleko příjemnější obyčejný
asfalt nebo jiný druh povrchu, který
lépe tlumí hluk a není tak tvrdý, bez
zbytečně širokých chodníků a vysokých obrubníků, zvláště v ulicích blízko lesa a mimo centrum obce.
Bohužel, projekt rekonstrukce
silnic byl zpracován MHMP před
deseti lety celý v zámkové dlažbě,
aniž by někdo z projektantů vůbec
kdy v Klánovicích byl a přizpůsobil
ho našim potřebám, situaci a okolní přírodě. Jedinou možností, jak
něco pozměnit nebo ovlinit, jsou

názory a požadavky občanů, které
se dají zapracovat do připomínek
k projektu a předložit magistrátu.
Pokud tedy nechceme mít ulici K Rukavičkárně, jednu z nejkrásnějších
ulic v Praze, vybetonovanou zámkovou dlažbou a bez vzrostlých lip,
pokud si chceme zachovat pocit, že
žijeme ve vyjímečně krásném prostředí a v zeleně, musíme se včas
a razantně ozvat.
Naši sousedé z ulice V Pátém
nesouhlasili s vykácením třešňové
aleje a prosadili si zachování dosud
vyhovující asfaltové silnice místo
zámkové dlažby. Zdravý rozum zvítězil, a ještě se ušetřily peníze.
Nepovedená rekonstrukce Mechovky a jiných ulic by pro nás
měla být výzvou, aby k těmto nevratným řešením již nedocházelo.
Jitka Utěšilová

Ptala jsem se včera svého kamaráda, co si tak rád přečte v tomto zastupitelském sloupku. „Zásadně nedočítám ani do poloviny
ukřivděné články, kde se hodnotí,
kdo co kde řekl, co tím myslel a jak
je tomu ve skutečnosti. Zajímají mě
jenom fakta,“ odpověděl okamžitě.
Zkusím to tedy, ale musím předem upozornit, že nepůjde o žádnou akční detektivku.
V Klánovicích bude více čisto. Získali jsme dotaci z EU na nákup čisticího stroje. Na jaře 2013 začnou zaměstnanci MÚ brázdit ulice a chodníky naším multifunkčním strojem.
Ušetří se tak peníze za pronájem této
služby a zvýší se frekvence úklidu.
Vypukne dlouho očekávaná rekonstrukce železničního koridoru.
V příštím roce dojde ke zbourání ostudné nádražní budovy směrem na
Kolín, budou opraveny přístřešky
a nástupiště. Doufejme, že Správa
železniční a dopravní cesty (ta vlastní budovu směr Praha) ji konečně
nechá zapsat do katastru nemovitostí! Tím se výrazně posunou naše
letitá jednání o koupi či rekonstrukci zchátralé budovy nádraží.
Zastupitelstvo MHMP bude
schvalovat změnu územního plánu
ohledně lesních pozemků.
Kolečko vyjadřování vedené
magistrátem HMP k zadané změně ÚP se chýlí ke konci. O tom, zda
dosavadní funkční plochy oddechu
(SO2) budou v převážné míře nahrazeny plochami lesních porostů
(LR), se bude hlasovat počátkem
příštího roku.
Závěrem mi ještě dovolte zmínit některé z dalších plánů:
Začínáme pracovat na projektu
nové knihovny, která by měla stát
vedle KC Besedy. Dále jednáme
o reálné možnosti vybudovat klánovický lesní hřbitov. Žádáme peníze a připravujeme plány na „promenádu“na Slavětínské – reprezentativnější prostor na hlavní klánovické ulici a na nové dětské
hřiště s dopravními prvky.
Snad byl tento sloupek dostatečně faktický a můj kamarád přečetl více než jeho polovinu.
Jana Martinová

Klánovický zpravodaj

Kontejnery na objemný
odpad
budou přistaveny v sobotu
od 12:00 hod. do 16:00 hod.
Dne 24. 11. 2012
Všestarská ul. (křižovatka s ul.
Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru)
Objemný odpad lze ukládat
ve sběrném dvoře v Praze 9-Běchovicích a v Praze 9-Horních Počernicích.
Do přistavených kontejnerů na
objemný odpad je možné odložit: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty
nelze odkládat:
živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. - autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky
20. 10. 2012
od 9 hod. do 12 hod.
(sobota) dopoledne
Lochenická x Medinská
Želkovická x V Cestkách
28. 10. 2012
od 9 hod. do 12 hod.
(neděle) dopoledne
Nepasické nám. x Rodovská
Dobřenická x Voňkova
Kuchařská x Aranžerská
(u separovaného odpadu)

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
Barvy, baterie všeho druhu, včetně olověných akumulátorů, čisticí
prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky můžete odkládat obsluze sběrového vozidla 6. 11.
2012 (úterý) na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska) 17:40 hod.–18:00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18:10 hod.–18:30 hod.
Přimské nám. (u autobusové zastávky) 18:40 hod.–19:00 hod.
Alena Janoušková
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Informace Úřadu MČ
Opravy klánovických komunikací
V letošním roce realizovala MČ Praha –
Klánovice ze svého rozpočtu opravu metodou „vialit“ následující ulice:
– Obědovickou (v úseku mezi Nepasickým náměstím a Zádražanskou)
– Podlibskou (v úseku mezi Riegrovou
a Smidarskou)
– Smidarskou (od č. p. 570 po Voňkovu)
– Voňkovu, někdy v této části nazývanou
též Bezejmennou (v úseku mezi Riegrovou a Smidarskou)
Tato oprava spočívala v zarovnání terénu,
čímž byly odstraněny největší výtluky, následně byl po celé šířce navezen recyklát
v tloušťce cca 5 cm, uválcován a zastříknut asfaltem. Při tomto způsobu opravy se
nesahalo do tzv. „kufru“ vozovky, ani se
neřešilo odvodnění dané komunikace. Životnost takto zvoleného způsobu opravy
je 5 až 10 let.
Kromě výše zmíněných oprav pokračovala stavba č. 0196 – TV Klánovice, etapa
0002, 3. část, která je plně hrazena Magistrátem hl. m. Prahy a je cele v jeho režii. Jednalo se o ulice:
– U Besedy
– V Žáčku
– Ke Znaku
– západní část Utěšilovy

Při této akci dochází ke komplexní rekonstrukci ulic v Klánovicích. To znamená, že je řádně zhotoven „kufr“
v tloušťce 40–60 cm, chodníky, zelené
pásy, povrch ze zámkové dlažby a je
vyřešeno odvodnění komunikace – buď
dešťovou kanalizací, nebo vsaky. Vše
se děje na základě řádně zpracované
projektové dokumentace a stavebního
povolení. Na zámkovou dlažbu máme
některé negativní ohlasy, ale mnohem
více občanů si tyto nově vybudované
ulice chválí. Zásadní rozdíl mezi povrchem
asfaltovým
a povrchem
ze zámkové dlažby je ten, že provedení zámkové dlažby je při výkopech ve
vozovce nebo chodníku možné uvést
do původního stavu, ale provedení
těchto přípojek v asfaltovém povrchu
již nelze. Dochází k vyříznutí potřebné
části asfaltu, povrch je po skončení
prací zasypán. Aby bylo následně
možné asfalt zacelit kompletně, musel
by být udělán nový potah. Protože se
v Klánovicích neustále staví a občané
se připojují na inženýrské sítě (vodu,
kanalizaci, plyn, elektro atd.), je i dle
našeho názoru lépe, když může být rozebrána zámková dlažba, kterou lze
následně uložit, a tím zacelit povrch.
Ing. Klarisa Milerová, Ivana Horská

Dopravní značení v Klánovicích
Zóna 30 - Nejprve bych ráda připomněla, že kromě naší hlavní ulice Slavětínské je v celých Klánovicích zóna 30.
Na všech odbočeních z této ulice je osazena dopravní značka IP25a s označením
– 30, popřípadě s dalším omezením.
Platnost této značky nekončí na nejbližší
křižovatce, ale až s novou dopravní
značkou IP25b, která označuje konec
dopravní zóny. Abychom upozornili na
povolenou maximální rychlost 30 km/h
i ve Šlechtitelské ulici, nechali jsme „30“
namalovat přímo na silnici hned za odbočením ze Slavětínské.
Obytná zóna - V některých místech
(v ulici Mechovce, V Soudním, Smržovské, V Žáčku a ulici Šlechtitelské
v úseku V Jehličině – V Březině) je
obytná zóna, jež je ohraničena značkami IP26a a IP26b. V obytné zóně je
dovolená maximální rychlost 20 km/h,
chodci smějí užívat komunikaci v celé
její šířce, řidiči musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí
ohrozit, v případě nutnosti musí i zasta-

vit vozidlo a parkovat se smí pouze na
místech tomu vyhrazených. Toto není
nijak na dopravní značce vyznačeno, ale
řidič je povinen dopravní značky ovládat,
i ty, co vešly v platnost po té, co složil
testy k získání řidičského průkazu.
Důležité změny - Teď ke změnám. Ulice
V Žáčku, kde je státní mateřská škola, je
nově označena jako obytná zóna a je
zde nově umožněn obousměrný provoz.
Prosím řidiče, aby respektovali zákaz
parkování ve vjezdech. Zde se nesmí
řidič ani zastavit a ani ponechat svůj vůz
ani na dobu nezbytně nutnou k odvedení
dítěte do školky.
Druhá poměrně důležitá změna je v ulici
V Soudním. Z důvodu ranních dopravních zácp u základní školy byla provedena změna dopravní obslužnosti a úsek
mezi vjezdem na parkoviště u základní
školy a ulicí Medinskou byl zobousměrněn. Nyní je tudíž možný vjezd na parkoviště i z Medinské, a ne jenom od
světelné křižovatky, jak tomu bylo dosud.
Ing. Klarisa Milerová
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Událost měsíce

Irena Budweiserová v KC Nová Beseda
KC Nová Beseda v Klánovicích
připravuje na 24. listopadu 2012 koncert zpěvačky Ireny Budweiserové,
které jsem položila pár otázek.
Pro většinu lidí jste stále spojena
se Spirituál kvintetem, byla jste právě
jedním z hlasů této kapely...?
Ano, byla jsem, ale navzdory těm
mnoha letům u SQ jsem se stále cítila být Budweiserovou. Zkušenosti,
zážitky, spousty cest, koncertů, písniček; věřím, že mám na co navazovat a že lidé odcházejí stejně spokojení i ze současných koncertů, které
jsou náročné, krásné i zavazující.
Kdybych si nebyla jistá, že na to
mám i bez SQ, živila bych se asi něčím jiným, ale myslím, že zpívat umím
přece jen lépe než cokoli jiného.
Velice se těšíme na váš koncert,
prozradíte nám, jaké máte pro klánovické publikum překvapení?
Mám docela pestrý a široký repertoár, který přizpůsobuji konkrétním
prostorám. Spirituály a gospely pro

kostely, civilnější repertoár pro kluby a divadla; to bude případ
Klánovic. Beseda je
moc příjemný, kontaktní prostor, kde se
těším na dobrou komunikaci s publikem.
To myslím vážně, já
totiž docela ráda
i mluvím a mám ráda,
když se lidé smějí.
Nazpívala jste
nové autorské album
„Hlavně ne klid“.
Irena Budweiserová
FOTO Archiv
Navazuji na předchozí otázku – zaznějí české písničky
„Dosáhnout“ je silný výraz. Ač to
nejen z posledního CD „Hlavně ne zní jako klišé, opravdu nejvíc si přeji
klid“, ale samozřejmě i nějaký spirituál zdraví pro své blízké. Každý den si řía některé úplné novinky, protože jak už kám, bude-li zítřek jako dnešek, budu
název CD napovídá, nemám ráda velice šťastný člověk...
dlouho klid a pořád něco vymýšlím.
Děkuji vám za rozhovor a za váš
Blíží se doba vánoční, musím se čas.
zeptat na vaše přání a touhy, čeho Za KC Nová Beseda
byste chtěla dosáhnout?
Romana Voženílková, NADOSAH, o. p. s.

Můžete se těšit
I v listopadu je pro vás připravena řada koncertů, divadelních představení i filmových zpracování.
Ve čtvrtek 8. 11 v 19.30 uvede
KCB film Nedotknutelní. Film o přátelství ochrnutého aristokrata a jeho
opatrovníka, nespoutaného mladíka,
kterého právě pustili z vězení. Vstupné 90 korun, studenti a ZTP 70 korun.
Nejen pro rodiče na rodičovské dovolené je připravena přednáška Jak na
konflikty, kterou můžete navštívit
v pondělí 12. 11 od 10.00 v KCB.
Vstupné 60 korun.
Divadlo Bolka Polívky, K Sokolovně 2012, Uhříněves, uvede dne
14. 11. v 19.30 hru Růže pro Algernon.
Hru, ve které se stane mentálně postižený mladík Charlie díky operaci géniem. Ovšem postupem času se opět
proti své vůli stává tím, kým byl na začátku. Excelentní výkon Jana Potměšila, který Charlieho obdařil nadějí
na lepší budoucnost a víru v sebe
sama překvapí podobností s našimi
všedními dny. Vstupné 280 korun.

Více na www.divadlobolkapolivkyu22.cz .
Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379, věnuje pátek 23. 11. vzpomínce na Václava Havla. Během celého dne můžete ve foyer divadla vidět fotografie Bohdana Holomíčka
z premiéry Žebrácké opery, z Hrádečku, z okolí manželů Havlových
a jejich přátel. V 9.30 uvede divadlo
hru Audience, zhodnocující zkušenosti
z pivovaru, kde Václav Havel pracoval
jako pomocný dělník. Vstupné 90 korun.
V 18.00 hodin začíná Zahradní slavnost. Hra o slovech a jejich neporozumění vznikající z obav, že všechno
může být pravda. Zahradní slavnost
byla poprvé uvedena již v roce 1963.
Vstupné 150 korun.
Pro milovníky zimních adrenalinových sportů může být zajímavá
Expediční kamera – Filmový festival zimních sportů. Zhlédnete pětihodinové pásmo zimních sportů – extrémní lyžování, horolezecké výstupy,
skialpinismus, snowboarding – kde ne

každý pád končí dobře. Neděle 25. 11.
od 17.00 do 22.00. Vstupné 80 korun.
Pavla Fischerová

Jubilanti
V listopadu oslaví své narozeniny
Helena Zárubová
Jiří Fořt
Věra Feřteková
Vlasta Šubrová
Alexandr Batovec
Božena Karasová
Danuše Slámová
Božena Müllerová
Zdeněk Kutzendörfer
Marie Dvořáková
Miroslava Krejcarová
Jaroslav Brzický
Všem oslavencům blahopřejeme!!!
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Ze života Klánovic

Kapesní Klánovický svařák u příležitosti
uvedení knihy „Nová pražská strašidla“
„Dita Koníčková se po promoci na
filozofické fakultě rozhodovala mezi
doktorandským studiem a prací v neziskové organizaci. Nakonec se rozhodla pro sebevraždu.“ Tak začíná
jedna z povídek právě vycházející
knihy Jana Nejedlého „Nová pražská
strašidla“. Kdo se v pátek 5. října rozhodl navštívit KC Beseda, kde se konalo autorské čtení z této publikace,
rozhodně neměl důvod Ditu Koníčkovou napodobovat. Atmosféra byla komorní a veselá. Hned v úvodu pořadu
Jan Nejedlý vysvětlil, že v dětství se
nebál ani Polednice, ani bezhlavého
rytíře, natožpak hejkala nebo vodní
žínky. Jeho skutečnými strašidly byli
Olga Hepnarová, pankáč vylézající
z kanálu nebo on sám v plynové
masce a s igelitovými pytlíky na nohou. Kniha obsahuje několik desítek
krátkých povídek, které pojednávají
právě o takových moderních přízracích, majících ale mnohdy i reálný základ. Autor tato městská strašidla – ať
již jakéhokoli původu – dotvořil a přibarvil svým typickým smyslem pro
černý humor. V rámci komponovaného večera zněla jazzová hudba
a promítal se biografický film o životě
a díle Jana Nejedlého, ve kterém se
několikrát pochvalně zmínil i o inte-

lektuální vyspělosti naší obce – nejvíce
ho na toto téma zaujal inteligentní semafor u školy. Poté již došlo na samotné autorské čtení: „Do ledové hlubiny se noří potápěč s lanem, na jehož
konci se houpe ocelový hák. Lano se
napnulo, muži na palubě ze všech sil
vytahují z vody podivnou bytost. Loď
zamíří ke břehu klánovického rybníka

zvaného Placiny. Když muži na břehu
namíří na neznámou bytost světlomety, objeví se před nimi socha ženy.
Muž namíří dolů pušku a jednou ranou
prostřelí soše hlavu...“ Také nevíte, co
se děje za vašimi humny? Nezbývá
než sednout na autobus a dojet do nejbližšího knihkupectví.
Robert Zoulík

Cestující na dráze z Klánovic do Prahy a zpět strašil nedávno plakát s jurodivým punkáčem vylézajícím z kanálu. Šlo o originální vlakovou propagaci knihy Nová pražská
strašidla, na níž se podílelo Klánovické fórum a firma Railreklam. FOTO ARCHIV KZ

Údržba zeleně
Vážení občané,
v tomto čísle zpravodaje je opět
několik článků týkajících se činnosti
úřadu, a tak jsem Vás nechtěla zatěžovat dalšími informacemi. Dovolím si tedy jen krátce informovat o tématu, které je pro Klánovice stěžejní,
a to jsou lípy.
Již v předchozích číslech jsem opakovaně uváděla, že jsem v Klánovicích nepotkala člověka, kterému by
nezáleželo na zdejší zeleni, stromech,
lese a celkovém stavu a údržbě zeleně. Je však velký rozdíl mezi nekonstruktivní diskusí a jasném stanovisku
a skutečném zájmu o to, jak se zeleň
řeší, co se připravuje a proč.

Od loňského roku se nepřetržitě
projednává jak na úřadě, radě MČ
i zastupitelstvu MČ, jak nejlépe a nejšetrněji řešit stav lipové aleje, ale nejen jí. Každý člověk má svůj názor
(ať již odborný, nebo laický), ale důležitý je výsledek. Ten spatřuji v zakončení diskuse přijetím nejméně bolestivého rozhodnutí, kterým se
zabrání zbytečným škodám na majetku, zdraví, životech, ale i zeleni.
V letošním roce byla směrem
k Šestajovicím realizována náhradní
výsadba jak ze strany ÚMČ, tak ze
strany občanů. V současné době je
též domluvena náhradní výsadba

a obnova živého plotu mezi lípami.
Do konce letošního roku bychom
chtěli tuto obměnu stačit tak, aby
celý nový pás stromořadí byl kompletně dokončen. V otázce výhonů
z pařezů po pokácených stromech
jsme museli výhony postříkat, prostředek nechat působit a následně
výhony vyřezat. Tento zásah bude
dle sdělení odborníků-zahradníků
nutné opakovat ještě několikrát. Nejedná se tedy o zanedbání péče, ale
o nutný zásah. Závěrem bych Vás
chtěla ubezpečit, že není v zájmu
nikoho z nás zeleň ničit a likvidovat.
Ivana Horská
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...aby mateřská škola sloužila
skutečně klánovickým občanům
O Klánovické MŠ již bylo napsáno
mnoho. O tom, že tato stavba je asi
jedna z nejdražších mateřských škol
vůbec, nemůže být pochyb, o její účelnosti by se daly popsat stohy papíru.
Každoročně zájem rodičů o umístění
dětí převyšuje kapacitní možnosti.
O umístění svých dětí do naší mateřské školy mají zájem také obyvatelé
okolních obcí nebo městských částí.
Jejich zájem někdy zachází tak daleko,
že jsou ochotni změnit „papírově“ místo
svého trvalého bydliště tak, aby právě
jejich děti mohly naši MŠ navštěvovat.
Obec má samozřejmě zájem poskytovat služby především svým občanům
– tedy lidem, kteří v Klánovicích skutečně bydlí. Proto jsme v tomto školním
roce přistoupili k tomu, že rodiče žáků,
kteří mají trvalé bydliště na území Klánovic, ale nevlastní zde nemovitost, podepsali čestné prohlášení o tom, že jejich dítě se na území Klánovic trvale

zdržuje (tedy skutečně bydlí). Nepochybujeme o tom, že rodiče v čestném
prohlášení uvedli pravdivé informace, jinak by se totiž jednalo o podvodné jednání.
Určitě jste také zažili situaci napjatého očekávání, zda se vaše dítě dostane do školky, nebo budete složitě
řešit návrat do zaměstnání jiným způsobem, protože váš zaměstnavatel už
vám prostě nebude držet místo. A to
už vůbec nehovořím o situacích, které
zažívají každoročně členové sociální
komise, kteří projednávají sociální případy třeba matek samoživitelek, které
se musejí vrátit do zaměstnání, na
soukromou školku nemají prostředky
a v té klánovické obecní pro ně není
místo. I kvůli nim jsme k těmto mimořádným opatřením přistoupili a doufáme, že se u veřejnosti setkají s pochopením.
Martina Petráčková

Senioři informují
Po letní rekondici v Mariánkách
jsme začali hned zkraje září pilně cvičit, aby nám získaná kondice vydržela co nejdéle. Absolvovali jsme také dva
odpolední pochody kolem Klánovic, jeden v místním lese, další úterý jsme
navštívili Škvoreckou oboru, kde se
nám už na jaře velmi líbilo. Tak upravené cesty tady doma bohužel nemáme.V září navštívila náš klub tajemnice MÚ pí. Horská, ochotně zodpově-

děla všechny naše dotazy, většina
účastníků ji dosud neznala, a tak měla
pozorné posluchače. V říjnu přišly mezi
nás pracovnice odd. prevence městské
policie a velmi zábavnou, ale i poučnou
formou promluvily na téma „bezpečnost
seniorů v dopravě a nejčastější praktiky podvodníků“. Každý obdržel reflexní pásky na rukávy, pro nás vhodné pro
jízdu na kole, a také jednoduchý alarm
do dveří.
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Zvířátková olympiáda
v mateřské škole
Ve středu 26. září proběhla další
z tradičních akcí pořádaných Spolkem přátel klánovické školky (SPKŠ) –
sportovní olympiáda, letos pod názvem
Zvířátková olympiáda. Na sto malých
a větších sportovců a sportovkyň mělo
možnost na dvoře základní školy za dohledu svých rodičů a prarodičů vyzkoušet sedm různých disciplín.
Za splnění úkolů jako bylo houpání na
laně, tahání pytlů s pískem nebo lezení po provazech získávaly děti razítka
a na závěr mohly razítka vyměnit za
malý dárek v podobě figurky svého oblíbeného zvířátka. SPKŠ složenému
z maminek školkových dětí, které podobné aktivity realizují bez nároku na
odměnu a ve svém volném čase, se
podařilo vybrat na dobrovolném vstupném krásných 1785 Kč, které budou
využity na další aktivity dětí z klánovické
školky – divadélka nebo výlety. Všem
účastníkům moc děkujeme a těšíme se
na viděnou na jedné z dalších pravidelných akcí Spolku.
Za SPKŠ Emile Pražáková
Obě besedy měly bohatou účast.
V říjnu byly zajištěny vstupenky do divadla v Horních Počernicích a na listopad plánujeme návštěvu Divadla pod
Palmovkou.
Začátkem prosince uspořádáme
opět tradiční „Advent“, tj. v sobotu
8. 12. 2012 ve 14 hod. v tělocvičně
Beseda. Na setkání přátel ze všech organizací Prahy 9 se již všichni těšíme.
Za STP Olga Paplhamová

Beseda (nejen) o generelech
V kinosále KC Beseda se, jak bylo
avizováno v Klánovickém zpravodaji,
konala beseda s autory generelů dopravy v pohybu a klidu v Klánovicích.
Tentokrát se dostavilo více občanů,
než se přišlo s těmito koncepcemi,
které na zakázku MČ vypracovali experti na dopravu Ing. Horský (studie
v klidu) a Ing. Kraus (generel v pohybu). Přímý kontakt s autory koncepce byl hodně užitečný, protože si
občané mohli ujasnit mnoho bodů,
které se dodnes zdály nedostatečně
vyjasněny. Zatím nerozluštěna zůstala otázka budoucnosti ulic Blešnovská a Lovčická, dnes mimořádně

těžce zatížených, i když stav těchto
komunikací (oficiálně „cyklostezka“)
neodpovídá náporu těžkých náklaďáků, které se navzdory omezení
v těchto ulicích objevují. Ing. Kraus,
který za naši MČ zpracoval připomínky k této tzv. III. etapě rekonstrukce komunikací, a zejména pak
občané, vidí hlavní problém těchto
ulic v tom, že by se podle již dávno
schválených projektů měla stavět
zbytečně široká ulice, která by navíc
končila těsně na hranici plotů. Projekty byly v minulosti – stejně jako
dnes – mnohokrát připomínkovány,
ale připomínky buď nebyly vyslyšeny,

anebo se vůbec nedostaly k projektantům.
Občané se proto rozhodli připravit
petici, kde znovu uvedou své připomínky s nadějí, že tato forma bude
mít větší účinek.
V sále zazněly, jak z publika, tak
i z řad expertů, kritiky na záměr umístit zámkovou dlažbu po celých Klánovicích. Bylo upozorněno na to, že tato
forma pavimentace je mnohem hlučnější než tradiční asfalt.
Besedu organizovala RMČ z iniciativy radní pro životního prostředí
a byla moderována ing.Volešem.
Jakub Kartous
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Hasiči informují
Za uplynulé období měla výjezdová
jednotka dva výjezdy k požárům.
Dne 27. 8. 2012 ve 20.56 vyjížděla
jednotka k požáru lesa do prostoru
za Štamberk, kde byl požár na nepřístupném místě. Jednotka vyjela s CAS 32
Tatra 148 a DA Nissan. Ve 21.48 se vrátila na základnu.
Při přípravě zábavného odpoledne s hasiči byl občankou na zbrojnici nahlášen požár lesa v prostoru prodloužení cesty od
ulice Smiřické. Jednotka vyjela s CAS 25
Liaz a DA Nissan v 10.40. Na základnu se
vrátila v 11.23. Dík patří všímavé paní, která svým včasným jednáním napomohla
k včasné likvidaci požáru již v zárodku
a nedošlo k jeho rozšíření.

Cvičení Točná 2012
Ale hasiči jen nehasili, ale i cvičili. Dne
29. 9. se část jednotky zúčastnila cvičení

v dýchací technice – Točná 2012. Cvičení
bylo připraveno v zakouřeném bývalém
bunkru protiraketové obrany Prahy. Viditelnost max. 50 cm. Jednotka se umístila na pěkném čtvrtém místě.

Zábavné odpoledne
Letos se již posedmé konala akce Zábavné odpoledne s hasiči, pořádané
SDH Klánovice za finančního přispění
MČ Klánovice. Počasí se vydařilo a všem
cca 110 dětem z Klánovic a okolí se soutěže líbily. Hasiči předvedli ukázku zásahu za pomoci ruční stříkačky tažené
koňmi, ale i současný zásah od cisterny. Na závěr byla pro děti položena pěna.
Již tradičně svou ukázkou přispěli psovodi Městské policie Praha. Poděkování patří i hasičům z Dobročovic za zapůjčení koňské stříkačky, hasičům
z Dubče za zapůjčení trampolíny a firmě

Požární bezpečnost za zapůjčení skákacího hradu.

Pomoc rybářům
Dne 14. 10. 2012 byla jednotka požádána rybáři o pomoc z odčerpáním
části vody z rybníku Placiny, z důvodu
jeho plánované opravy. Odčerpání bylo
provedeno za pomoci obou cisternových
stříkaček CAS 32 Tatra 148 a CAS 25
Liaz a plovoucího čerpadla Macximus.

Prevence před topnou sezonou
Právě začínající topná sezona jistě opět
přinese mnoho požárů způsobených
nesprávným provozem topidel a nedostatečnou údržbou komínů. Právě
proto je potřeba dodržovat základní
pravidla pro uskladnění paliv, instalaci topidel, péči o komíny a chyby v průběhu
samotného topení.

Sport

Fotbalová podzimní sezona je v plném proudu
Z podzimu bylo odehráno sedm kol
a některé klánovické týmy je zvládly naprosto skvěle: zejména mladší přípravka,
u které se nevede samostatná tabulka,
má za sebou jedinou prohru a jistě by
byla na čelních pozicích v soutěži.
Z týmů, kde se tabulky naopak pečlivě
sledují, jsou na tom nejlépe kluci z béčka,
kteří vedou svoji skupinu a jsou horkými
kandidáty na postup do vyšší soutěže.
Překvapivě skvěle si vedou také starší
žáci, u kterých se po výrazném omlazení kádru očekával spíše těžký boj
o střed tabulky. Kluci jsou zatím na
2. místě, a tudíž na dohled historickému
postupu do pražského přeboru, který byl
v plánu až v příští sezoně. ☺
Pojďme si společně jednotlivé výsledky připomenout:
Áčko je zatím ve II. třídě ve středu tabulky na 6. místě a postupně prohrálo
na Kingu 0:3, v Chabrech vyhrálo 4:0,
doma vyhrálo s Miškovicemi 3:0, ve Vinoři prohrálo 0:3 a doma porazilo Hloubětín 3:0.
Béčko vede o bod III. třídu a zatím
prohrálo jen jedinkrát. Kluci postupně
vyhráli na Chodově 5:2, v Hrdlořezích
3:1, doma s Pragou 5:1, klopýtlo v Nuslích 0:1 a doma porazilo Malešice 6:3.
Béčko má nového a skvělého kouče
Radka Poláka a také bezkonkurenčně

nejlepší reportáže ze svých zápasů,
o které se stará hrající mediální manažer týmu Matěj Nejedlý. Přesvědčte se
na webu www.fkklanovice.cz.
Mladší dorost, který se vrací do klánovického fotbalu po roční odmlce, měl rozjezd do nové sezony pomalejší, ale jeho
výkony i výsledky mají stoupající úroveň.
Dorost je ve II. třídě zatím na 7. místě
a v posledních zápasech porazil doma
Loko Vltavín 5:3, prohrál v Bohnicích 0:3,
doma těsně se Zbraslaví 1:2 a přehrál
Miškovice na jejich hřišti 7:2.
Starší žáci se po úvodních dvou prohrách rozjeli a všechny další zápasy urvali s plným bodovým ziskem. Nejprve
porazili doma Satalice 5:2, na hřišti týmu
Praga vyhráli 4:1, doma demontovali
Dolní Počernice 7:0, cenné vítězství 7:2
přivezli z Kolovrat a doma vydřeli zatím
nejtěžší výhru proti Libuši 3:1.
Starší žáci jsou na průběžném druhém místě v I. třídě.
Starší přípravka hraje hezký atraktivní fotbal, ale výsledkově se na ni
vyloženě lepí smůla. Vždyť v soutěži,
kde běžně padá více než 10 gólů, prohrála několikrát o jeden či dva góly.
Kluci jsou zatím na 8. místě po těchto
výsledcích: prohra na Unionu Žižkov
2:3, prohra doma s Měcholupy 4:5, výhra v Dolních Počernicích 8:1, prohra

s Třeboradicemi 7:9 a prohra v Satalicích 6:9.
Mladší přípravka si vede výborně, tým
postupně remizoval v Běchovicích 6:6,
porazil Dolní Počernice 11:2, prohrál na
Spartě s dívkami 6:8 a porazil Cholupice
13:6. Výborné a vtipné reportáže k jednotlivým zápasům naleznete také na klánovickém fotbalovém webu.
V průběhu září se také nově zapojilo
do tréninku více než 20 nových nadějí
v kategorii MINI přípravky. Za náročnou
práci děkujeme oběma trenérům – Martinu Bezouškovi a Michalu Fuchsovi.
Věříme, že již na jaře si i tito mladí fotbalisté vyzkouší několik přátelských zápasů a že se mezi nimi v budoucnu objeví nejedna klánovická posila. :)
Od listopadu budou jednotlivé týmy
trénovat střídavě v klánovické hale či
na hřišti. Pakliže to terén nedovolí, čeká
starší kluky také klánovický les a jediný
klánovický kopec… Většinu týmů čeká
také mnoho zápasů Zimní ligy a také
tradiční halové turnaje v Říčanech.
O konečných výsledcích podzimní části
soutěží a probíhající zimní přípravě vás
budeme informovat zase příště.
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete na adrese www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda, tomiks@seznam.cz
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Vážení čtenáři,
nyní máte možnost ovlivnit budoucí podobu Klánovického zpravodaje. Prosím věnujte
několik minut svého času vyplnění krátkého dotazníku uveřejněného na str.. .
Vyplněný dotazník prosím pošlete nebo doneste na Úřad městské části Praha – Klánovice, U Besedy 300, 190 14. Dotazník je možné také vyplnit na webových stránkách
www.praha-klanovice.cz.
Děkujeme, že nám svými názory pomůžete upravit obsah KZ tak, aby byl pro vás co nejzajímavější.
Vaše Redakce
Vaše osobní data - prosím zaškrtněte

Muž

Žena





Věk
Věk
Věk

18 – 30
31 – 50
51 a více

Jak jste spokojen/a s úrovní KZ?



- prosím ohodnoťte známkou 1 – 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší)

Zaregistroval/a jste nějakou změnu KZ
za poslední rok?





– prosím zaškrtněte 1 z možností

Ano, úroveň se zlepšila
Ano, úroveň se zhoršila
Ne

Vyhovuje vám současná grafická podoba
Klánovického zpravodaje?





– prosím zaškrtněte 1 z možností

Ano
Ne
Nemám názor

Jaké informace v KZ vás zajímají ?
















Prosím ohodnoťte známkou 1 – 5
(1 velmi mne zajímá a chci, aby tomuto tématu bylo věnováno dostatek místa v KZ, 5 nezajímá mne vůbec)

Informace o dění v Klánovicích
Informace o činnosti úřadu
Informace o činnosti spolků
(např. senioři, hasiči, Stopa)

Informace o činnosti sportovců
Informace o dění u našich sousedů
Osobní názory zastupitelů (Hydepark)
Názory zastupitelů na aktuální téma

Informace o historii Klánovic
Fotografie
Polemiky a názory
Rozhovor s významnými
klánovickými občany
Informace o činnosti zastupitelstva
Tipy na výlet

Pokud se z KZ nedozvídáte informace, které chcete, prosím uveďte které
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Sochání a poděkování všem
Klánovičtí občané, dovolujeme si Vás i touto formou oslovit s informací o průběhu
projektu 1. ročníku Sochání pro Hedviku, který se uskutečnil v květnu. V jeho rámci
vzniklo 5 uměleckých děl na prostoru u školy zvaném Nám. Hedviky Vilgusové.
Projekt Sochání pro Hedviku vznikl ve spolupráci pana Karla Vilguse a Klánovického
fóra. Jeho cílem je, postupnými kroky, vytvářet v centru Klánovic venkovní galerií
s řadou sochařských děl, z nichž některá budou věnována památce známých umělců
a tvůrčích lidí, kteří podstoupili marný boj s rakovinou.
Chceme, aby sochy především sloužily klánovické veřejnosti a napomohly tak
k ozvláštnění a zdůraznění kulturního charakteru Klánovic.
Jednotlivé sochy, které v rámci projektu vznikly, budou proto předány MČ Praha –
Klánovice do vlastnictví formou darovací smlouvy. Klánovice se převzetím soch zaváží
o ně řádně pečovat. Péči o sochy přislíbily také děti z jednotlivých tříd základní školy.
Z této iniciativy dětí máme velkou radost.
Přímé náklady projektu dosáhly necelých 70 000,- Kč a byly kryty především z vlastních zdrojů nadačního fondu, finančními či věcnými dary a rovněž formou grantu naší
MČ.
Zejména díky věcné podpoře partnerů projektu se podařilo náklady udržet velmi
nízko.
Proto bychom chtěli znovu poděkovat dárcům a podporovatelům projektu - firmám
Lesy ČR, Ing. Miloši Královi – zahradnictví Zelený domov, Střední škole hotelnictví
a gastronomie v Klánovicích a MČ – Praha Klánovice.
Jsme rovněž vděčni za to, že se mezi občany našli i finanční dárci a patroni jednotlivých soch, kteří přispěli částkou 10 000,-Kč na vznik sochy, jež je nejvíce oslovila.
Patronem sochy Měsíc, slunce, dítě, země od Petra Fidricha se stali Šimona a Petr
Maškovi spolu s Martou Ustrnulovou. Nad sochou Pohádkové tajemství dětské duše
Jiřího Genzera převzal patronát bývalý starosta Klánovic Ing. Jaroslav Losert. I Král
a královna mají svého patrona a to paní Kateřinu Studeníkovou – Cimoradskou. Další
občané přispěli menšími částkami a všem tedy tímto velmi děkujeme.
Máme velikou radost z toho, že Vám již nyní můžeme sdělit, že další ročník Sochání
pro Hedviku se uskuteční v termínu 22. května až 26. května 2013.
Nadále spoléháme na Vás, Klánovické občany, že i Vy naše úsilí podpoříte a finančně přispějete do pokladny projektu. Čím více nás budete podporovat, tím více
a kvalitnějších soch (např. i z trvanlivějších materiálů, než je dřevo) bude moci v budoucnosti vzniknout. Přispějte prosíme, byť sebedrobnější částkou, na účet Klánovického fóra číslo 51-1069300217/0100 s poznámkou v popisu platby „sochy či sochání“.
Vaše Klánovické fórum, nadační fond www.klanovickeforum.cz
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Názory občanů

A léta běží…
Píše se rok 2006 a ODS se svým
předvolebním slibem v komunálních
volbách zavazuje zasadit se o zlepšení stavu klánovické zastávky a jejího
okolí. Cílem byla revitalizace zastávky se
zachováním funkce nádraží (prodejem
jízdenek), důstojnější čekárnou, prodejnou květin a tiskovin, případně dalšími drobnými službami, zřízení úschovny a půjčovny kol, zvýšení kapacity parkovacích míst formou vybudování parkoviště P+R v ul. U Trativodu.

V této souvislosti byla v roce 2007 zahájena jednání se SŽDC jako vlastníkem objektu, které v létě 2009 vyústilo v potvrzení možnosti dlouhodobého
pronájmu se stanovenými podmínkami.
Lesy ČR s. p. vyslovily předběžný souhlas
s možností prodeje pozemku na vybudování parkovací plochy. Dalším nezbytným krokem byla součinnost MČ Klánovice v souvislosti se změnou územního
plánu a přeměna LR (lesní porost) na VP
(veř. prospěšné), tedy malé záchytné par-

koviště P+R, které by vyřešilo neúnosnou
situaci s parkováním u nádraží. Bohužel
městská část měla v tomto období jiné
„starosti“, a tak byly práce na tomto projektu na konci roku 2009 zastaveny.
Blíží se konec roku 2012 a vstupní
brána do Klánovic zůstává ve stejném
hrozném stavu. Nezbývá než si smutně
povzdechnout nad diletantstvím a ztracenými léty.
Monika Bažantová
členka Rady MS ODS

Placená inzerce

kreativní svět
Tradiční vánoční výstava ANDĚLSKÉ VÁNOCE
24. a 25. listopadu 2012 od 1000 do 1800
v letošním roce NE ve studiu Daniela v Šestajovicích
ale v naší NOVÉ PRODEJNĚ v Újezdě nad Lesy

Podrobnosti na www.kvetiny-darky.eu
nebo www.mujsikula.cz, tel.: 776 090 856
Romantika - kreativní svět, Oplanská 2614, vedle Penny marketu

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

LISTOPAD 2012
5. 12. st
v 9.00 a 10.30

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

MIKULÁŠSKÉ PŘEDSTAVENÍ S NADÍLKOU

na motivy klasické pohádky H. Ch. Andersena

7. 12. pá
v 10.00

GAGARIN!

9. 12. ne
v 19.30

DVEŘE, aneb Pane, vy jste náhoda!

10. 12. po
v 10.00

autor: Milan Kopecký, režie: Helena Glancová, hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková /
Jitka Nekudová. Velmi milý příběh dvou lidí, kteří se celé představení nevidí díky zavřeným dveřím, doprovázený hudbou Luise Amstronga. Nebojte diváci, Vy je vidíte oba a večer trávíte s nimi

VÁNOČNÍ POHÁDKA O KAPRU Z KARLOVA

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

13. 12. čt
v 10.00

JAK SE ZBAVIT ČERTA

16. 12. ne
10.00 – 17.00

17. 12. po
v 19.30

PRO DĚTI / ZADÁNO

Jak se tráví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii? Cesta Kapra Karla to všem
divákům prozradí.

12. 12. st
v 19.30

14. 12. pá
v 19.30

PRO DĚTI A STUDENTY

O životě a díle Jurije Alexejeviče Gagarina, prvního člověka ve vesmíru. Loutky, zpěvy, tance.

autorka: Marie Jones, režie: Jana Kališová, hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub
Dva statisti z malé irské vesnice se účastní natáčení amerického velkofilmu. A co to udělá
se dvěma obyčejnými chlapíky, když se octnou na dosah velkého světa, peněz a slávy?
PRO DĚTI / Pro první stupeň základní školy
režie: Matěj Kužel; scénář: Mirek Kužel; hrají: Josef Zýka / Libor Jeník, Martin Davídek /
David Voráček, Natálie Topinková, Pavel Kryl / Jiří Kohout. Výpravná pohádka pro malé i
velké diváky o tom, jak se z nepovedeného čerta díky lásce stane povedený člověk.

ČESKÝ LEV

DIVADELNÍ DOKUMENT

hrají: Boleslav Polívka, Pavel Liška, Petr Vachler a hosté

Vánoční trhy Divadla Bolka Polívky U22
Originální vánoční dárky pro děti i dospělé v jednom dni na jednom místě. Vánoční cukroví,
vánoční dekorace, vánoční atmosféra. A k tomu dílny pro děti, občerstvení, malý koncert,
pohádka a mnoho dalšího. Přesný program Vánočního trhu bude na počátku prosince
uveřejněn na webových stránkách divadla. Veselé vánoce!

VÁNOCE SE SOUBOREM MUSICA BOHEMICA

VÁNOČNÍ KONCERT

Soubor s třicetiletou tradicí, který pod vedením Jaroslava Krčka proslul doma i v zahraničí
zejména díky ojedinělé interpretaci anonymní a lidové hudby.

19. 12. st
v 9.00
a 10.30

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL / Divadlo DRAK Hradec Králové

19. 12. st
v 19.30

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

PRO DĚTI
scénář: Zora Vondráčková, Filip Huml; Režie: Filip Huml
hrají: Filip Huml, Pavla Lustyková, Petra Kohoutová Cicáková, Jiří Kohout,
Luděk Smadiš, Pavel Černík
Kolektivní předvánoční večer s koledami herců a muzikantů divadla DRAK
autor: Neil Simon, režie: Zdeněk Kaloč, hrají: Simona Stašová, Petr Nárožný
Komedie, při které se smějí diváci bez rozdílu věku a tu a tam i zaslzí.

Vstupenky zakoupíte v pokladně Divadla-U22, k Sokolovně 201, Praha 22,
která je otevřena Po-St-Čt 15.00 – 19.30 hod, nebo na TICKETPORTAL –
internetový prodej vstupenek. Rezervace a informace o představeních vám rádi
poskytneme v pokladně divadla, nebo na tel. 725 936 914, 222 767 900,
e-mail: vstupenky@bolek.cz, web.: www.divadlobolkapolivkyu22.cz

TENISOVÁ NAFUKOVACÍ HALA
V KLÁNOVICÍCH OTEVŘENÁ!

REZERVAČNÍ SYSTÉM A DALŠÍ INFORMACE:

www.halaklanovice.cz
720 380 800

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

JUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. Servis, montáž,
revize, regulace.
PlynTech Kalát,
www.plyntech.cz, +420 608 62 64 96.
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ELEKTROINSTALAČNÍ
PRÁCE
s osvědčením o odborné způsobilosti
podle § 14 vyhl. č. 50/78 Sb.

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

PROARCH inženýring, s.r.o.
Na Ladech 82, Šestajovice
provádí kompletní dodávky elektroinstalačních
prací pro stavby, opravy a rekonstrukce:

„Pomohu Vám v právních nesnázích“.

JUDr. Jiř í Vyvadil
advokát
bývalý trestní soudce,
soudce Nejvyššího správního soudu
K jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9,
GSM: 606 647 760, e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz

byty a nebytové prostory
rodinné domy
rekreační objekty
revize elektroinstalace a hromosvodů

Kontakty: tel. 776 597 049 p. Sura
608 253 089 p. Oubrecht
e-mail: sura@proarching.cz
první prohlídka objektu, zpracování
nabídky a doprava do 15 km

zdarma

PRODÁM
stavební pozemek 1444 m2
v Klánovicích, ul. Výravská

Rádi Vás přivítáme v naší
prodejně chovatelských potřeb
V pátém 502, Klánovice
která je otevřena již 2 rokem.
Na malé ploše – velký sor4ment
za skvělé ceny.
Otevírací doba:
Po – Pá 16 – 19h
So
9 – 12h
Tel: 606 489 717, 721 763 987

krásný rohový pozemek
na vyvýšeném místě
150 m Klánovický les
přípojky inženýrských sítí
na vlastním pozemku
voda, plyn, kanalizace, elektro,
kopaná studna

PROARCH inženýring, s.r.o.
Na Ladech 82, Šestajovice
kontakt: Roman Oubrecht

tel.: 608 253 089
e-mail: oubrecht@proarching.cz

cena: 9.836.000,- Kč
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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.
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PROGRAM listopad 2012
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice |
tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz
Výstava měsíce

KOČKY A LIDÉ, František PON

vernisáž

2. 11. od 18:00.

Vernisáž hudebně doprovodí vystoupení kapely Blues Klan

Kino

1. 11. čtvrtek

SNĚHURKA A LOVEC
USA/2012/ /126min/české titulky/přístupný
Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou fantasy.

19:30

Tvořivé 4. 11. neděle
dílny
14:00 - 17:00
Divadlo
pro děti
Koncert

Divadlo

5. 11. pondělí

BLUES JAM SESSION

KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

8. 11. čtvrtek

NEDOTKNUTELNÍ

19:30

Krásný film o přátelství.

9. 11. pátek

MRCHY - Alma de Groen Hrají: D. Batulková, D. Bláhová, N. Divíškova, L. Skopalová
Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich.

19:30

Tvořivé
dílny

Lektorka: R. Kudrnová

Budeme cínovat a ručně malovat, co si v dílně vyberete, to si taky odnesete.

4. 11. neděle, 16:00 VESELÁ NAUKA KLAUNÍKA NOTÍKA
a 5. 11. pondělí, 10:30 Dvě humorné postavičky Klauník Notík a slečna Písnička hravou formou dětem vysvětlují základy hudební nauky.
19:30

Kino

KAMENY A SÍLA VĚKŮ

F/2011/smutná komedie/112 min/české titulky/od 12 let

11. 11. neděle

Dárečky - SPONKY DO VLASŮ Lektorka: J. Kelíšková

14:00 - 17:00

Přijďte si vyrobit sponu do vlasů pro sebe nebo jako pěkný dárek.

Přednáška 12. 11. pondělí,
10:00 - 11:30

JAK NA KONFLIKTY
Proč konflikty vznikají, jak jim můžeme předcházet, a jak případě reagovat, když už se v nich ocitneme.

AKCE
MĚSÍCE

16. 11. pátek

LADIES NIGHT - POZOR!!! VSTUP POVOLEN POUZE ŽENÁM!!!

19:00

Večírek s doprovodným programem, módní přehlídkou přední české návrhářky a filmovým překvapením.

Tvořivé
dílny

18. 11. neděle

SCRAPBOOKOVÝ KURZ - VÁNOČNÍ VISAČKY

14:00 - 17:00

Cardmaking = tvorba přáníček, visaček, darovacích karet, zápisníků, bločků apod.

22. 11. čtvrtek

KALAMITA Československo/1981/ komedie/96 min
Honza Dostál mění vysokoškolské studium za zaměstnání strojvedoucího.

Kino

19:30

Koncert

24. 11. sobota
19:30

Lektorka: P. Staňková

IRENA BUDWEISEROVÁ s kapelou
Irena Budweiserová je česká výrazná zpěvačka s nezaměnitelným hlasovým i osobním projevem, textařka,
skladatelka, pedagožka, členka skupiny Spirituál kvintet v letech (1980-1987 a 1990-2010).

Tvořivé
dílny

25. 11. neděle

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ - pro dospělé

14:00 - 16:00

Zdobení adventního věnce s krátkým seznámením s historií výroby a používáním věnců.

Čtení

27. 11. úterý

SENIOŘI ČTOU DĚTEM

9:00 – 9:45

Tentokrát čtou v rámci projektu „Babičko, dědečku, pojďme se potkávat“ senioři dětem.

Přednáška 27. 11. úterý
Kino

Lektorka: L. Šebíková

NEMOCE VERSUS EMOCE

10:00 - 12:00

„Plnohodnotný život ve zdraví a radosti“ - co si do svého života myšlenkou přitáhneme, to i prožijeme.

29. 11. čtvrtek

VRTĚTI ŽENOU
VB/2011 /100 min/české titulky/od 15 let
Doktor Dalrympley se specializuje na léčbu žen trpících „hysterií“.

19:30

Kurzy nejen pro kluky KAŽDÉ PONDĚLÍ do konce prosince MODERNÍ YOYOVÁNÍ
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÝ ČTVRTEK do konce prosince FOOTSACK (hakisak)
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 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 a So a Ne 15:00-22:00

Děkujeme Městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
koncertů a divadelních představení pro děti i dospělé.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Šéfredaktor Luboš Palata.
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Klánovický zpravodaj

Bydlí v Klánovicích

Jan Nejedlý
„V Klánovicích jsem
znám jako, ten od
Aleny, ačkoli tu bydlím o patnáct let
déle než ona,“ říká
s nadsázkou novinář a spisovatel Jan
Nejedlý narážeje na svoji společensky
aktivní manželku Alenu Nejedlou.
Do Klánovic se rodina Nejedlých přistěhovala z Proseka roku 1978 a malého Jeníka okamžitě zaujal místní kolorit. Poničené prvorepublikové lázně,
vyhořelý kravín poblíž rybníka Placiny, zatáčka sebevrahů mezi Úvaly
a Klánovicemi, domy hrůzy zazimované na parcelách lidí od kolotočů, tajemná rukavičkárna na Počernicku,
ale i svérázný harmonikář Honzík, který pokřikoval na školáky: „Reagan je
můj brácha, pošle na vás pershingy!“,
nebo spolužák Dan Vali, budoucí hudebník, který nosil čepici vydlabanou
z choroše a pronášel zkazky o hajném
Robátku s pancrfaustem. To vše formovalo představivost rodícího se literáta. Po pedagogické fakultě se
Jan Nejedlý vrhl na dráhu novináře.
Vystřídal různá periodika včetně Lidových novin, kde můžete dodnes číst
jeho sloupky. Také jej můžete slyšet na
stanici Vltava, kde informuje národ
o nových knihách. Co se týče vlastní
tvorby, zmiňme jeho novelu Hvězdné
války, v níž se vysmál fenoménu tuzemských celebrit. Publikaci Pohádkové tvoření vytvořil s Táňou Macholdovou a klánovickými dětmi, k jejichž
obrázkům napsal pohádky, třeba tu
O princezně, která se proměnila v karbanátek. Nedávno mu vyšla kniha
Nová pražská strašidla, v níž ožívají
přízraky mj. i z Klánovic, Počernic či
Újezdu nad Lesy. „V současné době
píšu hlavně poznámky do žákovských knížek,“ říká Jan Nejedlý, který se vrátil k učitelství. Dodejme ještě, že se svými třemi dětmi založil dětskou punkovou skupinu Tři kastróly
nebo že v místním kině pořádá humoristickou show Klánovický svařák.
„Je jasné, že přes všechny aktivity
budu v Klánovicích i nadále znám jako
ten od Aleny,“ dodává zamračeně
skromný literát.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Radím Radim
Na návštěvě v rodinném zámečku
Také se při návštěvách zámků cítíte
trochu nesví z chladu a neútulnosti,
jež na vás doléhají při komentovaných
prohlídkách? V tom případě si jeďte
spravit své představy do obce Radim,
kde se nachází menší renesanční zámek z roku 1610. Toto venkovské
sídlo mělo v minulosti štěstí na řadu
osvícených majitelů, jejichž pokračovatelem je i výrazná
postava
současného vlastníka pana Antonína
Dotlačila.
Koupil zámek roku
2005 a od té doby na něm provádí náročnou rekonstrukci do původní podoby. Zámeček tvoří obytné trojpodlažní křídlo s věžičkou, naproti
kterému se nachází nízká hospodářská budova, ve které je dnes stylová
kavárna. Dohromady oba objekty spojuje vstupní brána. Zámek celoročně
nabízí tři okruhy, jeden hlavní a dva
doplňkové. Hlavním lákadlem interiérů
je renesanční nábytek, který sou-

časný majitel nakupuje po celém
světě. Díky protipožárním opatřením
Marie Terezie se v několika místnostech dochovaly i původní renesanční
malované stropy. Zámek dýchá domácí přátelskou atmosférou, takže nepřekvapí ani velké plstěné papuče,
které se vám při
prohlídce budou
neustále vyzouvat.
Návštěvu
zámku Radim si
můžete obohatit
i pěším výletem
po zelené značce
kolem Výrovky do
Vrbčan a zpět.
Na necelých pěti kilometrech vás
čeká hotový geopark – stěnový lom
u Radimi s 20 metrů vysokou příkrou
skalní hradbou, PR Stráň u Chroustova a PR Stráně u splavu s malebným charakterem skalních stepí.
Do Radimi se vydáme autem po kolínské silnici, asi po 20 km zahneme
vlevo na Vrbčany a odtud je to už jen
kousek k cíli našeho výletu.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Stodola
Uprostřed Újezdu na Starokolínské
je venkovská hospoda Stodola, která se opravdu snaží být lidová v tom
nejlepším smyslu slova. Dřevěný venkovský interiér s těžkými stoly a lavicemi, zdi pokrývají palubky, bar
mají jednoduchý z prken, na trámech jsou rozvěšené džbány, povidláky a zelníky. Při nahlédnutí do jídelního lístku na vás dýchne domácí atmosféra. Předkrmy jsou „ze špajzu“, „polévka je grunt“, „něco teplého
na zub“, jako hlavní jídla nabízejí
„něco z rybníka“, „ze dvorku a kurníka“ nebo „z chlívku“ a „ze chléva“.
Příležitostně tu pořádají zabíjačku
a nabídnou vám čerstvé vepřové
dobroty jako je prdelačka, ovárek
s vejmrdou, jitrnice a jelítka. Čepují

kozla, dostanete i lahvovou plzeň.
Mají zde stále živo, věrné klienty
i štamgasty. Škoda jen, že tam bývá
zakouřeno. Hospoda je vhodná spíše na posezení party kamarádů, nikoli na slavnostnější obědy. Kapr byl
chutný, rumpsteaky byly tužší, kuřecí prsíčka byla šťavnatá a křehká.
Ceny jídla jsou lidovější a je tu slušný poměr kvality jídla k ceně.
Jídlo: ★★★✩✩
Interiér: ★★★✩✩
Restaurace Stodola
Starokolínská 242, Újezd nad Lesy
www.restaurace-stodola.eu
Tel. 281 861 486
e-mail: lamark@atlas.cz
otevřeno denně 11.00–23.00
Ivana Zoulíková

