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V tomto
čísle najdete:

Přehled
výborů a komisí
Rozhovor
s prvním zástupcem starosty




Chystá se Klánovická kolekce



Dr. Jágr odchází do Jiren



Víte, co je Klanet?



Zprávy od hasičů



Novinky v knihovně



Program Klánovického fóra



Družstvo starších žáků klánovického fotbalového
klubu nás úspěšně reprezentovalo na halovém
turnaji v Říčanech. Další informace i fotografie najdete uvnitř čísla.

ZDARMA

Klánovický zpravodaj

3

XVI. ročník

z historie

Tomáš Garrigue Masaryk
7.3.1850 – 14.9.1937
Prezident Osvoboditel Tomáš G. Masaryk, první prezident svobodného Československa, obnovitel československé státnosti po takřka třísetletém období v područí
Habsburské monarchie, se narodil 7.března 1850
v Hodoníně jako syn kočího a kuchařky.
Jeho cesta životem, jeho myšlenky a ideály mohou
být inspirací i pro dnešní mladou generaci.
Jiří Crkal st.

Vzpomínka na starostu
Oldřicha Hanzala
Třetího února uplynuly dva roky od úmrtí jednoho
z nejúspěšnějších klánovických starostů, pana Oldřicha Hanzala. V čele Klánovic stál více než šest let
a nejen mnoha nespornými a výraznými úspěchy, ale
i svým diplomatickým přístupem, vysokým pracovním
nasazením a citlivým vstřícným jednáním si dokázal
získat v zastupitelstvu i v obci potřebný respekt a podařilo se mu dosáhnout stabilizace dříve tak rozbouřených politických poměrů, nezbytné pro dobrou a efektivní správu obce.
Památku pana starosty Hanzala jsme uctili položením kytice a zapálením svíce na místě jeho posledního odpočinku na lesním hřbitově v Hradci Králové –
Malšovicích.
Jaroslav Brabenec
David Dušek

s l o vo s t a ro s t y
Úvodem bych Vás chtěl, vážení spoluobčané, informovat, že v druhé dekádě března se bude konat v KC
Beseda třetí zasedání zastupitelstva. Zcela v souladu
s předvolebním slibem bude součástí tohoto zasedání
zastupitelstva setkání s občany. Konkrétní termín bude
včas oznámen (plakáty na vývěskách, internet). Po
zasedání zastupitelstva proběhne návazně diskuse
občanů se zastupiteli o veškerých aktuálních otázkách,
vztahujících se k naší obci. Věřím, že využijete tohoto
setkání mj. i pro získání potřebných informací a že toto
setkání též přispěje k eliminaci vzniku zbytečných fám.
Dále bych chtěl uvést, že v rámci své pravomoci starosty jsem jmenoval zbývající pracovní komise. Celkový přehled s příslušnými předsedy komisí, včetně jejich internetových adres, je souhrnně uveden v tomto
vydání klánovického Zpravodaje (dále KZ). Nejvíce
úvah proběhlo kolem návrhu pana Karbana na vytvoření samostatné komise „otevřená informovanost“.
Nejen já jsem zcela přesvědčen, že informovanost
v Klánovicích není nijak omezována, takže neshledávám důvodu k tomuto zřizovat samostatnou komisi.
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Nebudu zde rozebírat všechny další aspekty, které jsem
v této věci zvažoval. Konstatuji jen, že v plném souladu nejen se stanoviskem obou místostarostů jsem dospěl k závěru nejmenovat komisi „otevřená informovanost“ pod předsednictvím pana Karbana jako
samostatnou komisi. Jmenoval jsem sloučenou komisi
„veřejná informovanost - redakční rada“ pod předsednictvím šéfredaktora KZ pana Ing.Tomáše Rudy, kde
je mj. pan Karban jako člen komise, respektive redakční
rady, též jmenován. Mám v úmyslu činnost této komise po roce posoudit a případně provést přínosné úpravy, změny.
Bez jakéhokoliv komplimentu rád konstatuji, že
všechny komise a výbory nastartovaly úspěšně svou
činnost. Je zcela zřejmá upřímná snaha na úkolech
pracovat. A že těch úkolů je přehršle, to mj. vyplývá
i z prezentací jednotlivých komisí v KZ. Sluší se též
uvést, že práce komisí bezprostředně navazuje i na
příslušné pracovnice a pracovníky úřadu naší MČ,
s čímž i jim vzrůstá jejich vytížení.
Činnost deseti komisí, při počtu pěti až deseti členů
v každé komisi, představuje pro Klánovice mimořádný
pracovní potenciál, který se stává novou dimenzí Klánovic. Řada členů v komisích je nových, a tak není divu,
že mnohde logicky i zaznívá - učíme se to. Jinými slovy každým zasedáním komise získávají další zkušenosti a ta různorodá ozubená kolečka začínají do sebe
stále lépe zapadat. Tento soubor občanů Klánovic je
bezprostředně propojen na další spoluobčany. Tím
vzniká atmosféra, která dále předurčuje, aby Klánovice šly co nejoptimálnější cestou. Cestou, na které se
chyby co nejvíce eliminují. Ještě v návaznosti na činnost komisí bych chtěl vyzvat Vás spoluobčany, abyste své dotazy, připomínky, náměty, směrovali především na tyto příslušné komise. Hlavně v těchto
komisích budou ty nejpodrobnější informace, respektive v těchto komisích byste si měli vyměňovat názorové představy, zde by mělo docházet k zaregistrování
dobrého nápadu, vyjasnění stanovisek apod.
V návaznosti na zřejmé různé aktivity se nemohu,
vážení spoluobčané, nezmínit o současné kauze golfu. Osobně jsem názoru, že tato kauza opět graduje,
a že letošní rok bude rozhodující. Bylo by proto správné si transparentně říci, jaký postoj která strana zaujímá. Vítězná strana Volba pro Klánovice, klánovická
KDU-ČSL a klánovická ČSSD svým hlasováním daly
jednoznačné stanovisko - budeme bojovat o každý
strom. Volební strana Pro Klánovice a ODS jsou pro
výstavbu golfu na úkor Klánovického lesa. Za této situace bych si dovolil vyzvat klánovickou SNK ED, aby
otevřeně klánovickým občanům řekla (pan Karban se
zdržel hlasování), zda zastává s námi shodný názor,
tj. že jí jde též doslova o každý strom, nebo kolikajamkové golfové hřiště klánovická SNK ED vlastně akceptuje. Chci věřit, že proklamace o otevřené informovanosti platí i o tomto a pro všechny.
Z významnějších setkání bych chtěl především
uvést, že dne 14.2.t.r. navštívila náš úřad radní hlavního města Prahy paní Ing. Kousalíková s doprovodem.
Pro přiblížení uvádím, že paní Ing. Kousalíková zastává na pražské radnici post, na kterém působil dříve
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pan Paroubek. Spolu s panem tajemníkem jsme paní
Ing. Kousalíkovou seznámili s problémy obce, respektive poukázali na akce, ve kterých bychom potřebovali
především finanční pomoc magistrátu. Možno konstatovat, že setkání proběhlo v příjemné atmosféře,
a osobně jsem přesvědčen, že jistá pomoc nás v nejbližší době nemine.
Z dalších návštěv bych uvedl ředitelku obvodního ředitelství Praha 14 Městské policie hl.m.Prahy paní
Ing.Bc. D.Hetzlovou, která mě mj. informovala, že Praha 14 zakoupila mobilní radar na měření rychlosti, který
by měl občas zavítat i do Klánovic. Zároveň paní
Ing.Bc.Hetzlová sdělila, že je pro letošní rok plánován
nárůst počtu strážníků a že posílit by měla Městská
policie i v Klánovicích. Jinými slovy je zde příznivá prognóza pro větší bezpečnost na našich komunikacích
i mimo ně.
Z výčtu iniciativ naší MČ bych se chtěl zmínit, že
s ohledem na zvyšování počtu obyvatel v naší městské části a tím i potřeb odkládat objemný odpad
a i z důvodu předcházení vzniku černých skládek jsme
požádali magistrát o navýšení počtu velkoobjemových
kontejnerů z 24 na 36 ks.
Ač nerad, musím reagovat na článek z posledního
vydání Zpravodaje, ve kterém člen zastupitelstva publikuje, že mu byl odmítnut zastupitelstvem návrh na
vlastní systém odměňování. K tomu uvádím, že přece
netřeba vysvětlovat, že zastupitelstvo nemůže schválit návrh, který je v rozporu se zákonem, což bylo možno si popřípadě ověřit konzultací se smluvním právníkem nebo s naším zastupitelem s právním vzděláním.
K připomínkám ze strany občanů na značení našich
vozovek a na počty jednosměrek sděluji, že jsem požádal předsedu dopravní komise pana Ing.Loserta
o sdělení příslušných vysvětlení. Stručně k tomu konstatuji, že ať se nám to líbí nebo ne, tak platí: pokud je
vozovka šířky do 5,5 m, tak musí být ze zákona jednosměrná. S tím nic nenaděláme. Ne že bych to chtěl
zlehčovat, ale to už pak je z oblasti, jako bychom např.
my zde v Klánovicích se domáhali jezdit vlevo. Co jediné můžeme ovlivnit, je směrování těchto jednosměrek, což je v současné době řešeno přes policii ČR,
dopravní inspektorát správy hl.m. Prahy, vrchního komisaře kpt.Ing. M.Hovorku (přepracování dokumentace příslušným architektem hl.m.Prahy je dokončováno).
V současné době dochází ke změně ordinačních hodin pana doktora Jana Jágra. Dle mého jednání
s panem doktorem bude pan MUDr. Jágr osobně informovat klánovické občany o konkrétním rozsahu těchto
změn i přes KZ. V současné době neznám všechny
souvislosti, pouze mohu věřit, že pan MUDr. Jágr své
pacienty jen tak neopustí.
Závěrem uvádím, že jak víte, konal se každým rokem tradiční ples úřadu naší městské části. Vlivem podzimních voleb a časové prodlevy s ustavením kulturní
komise vznikl však letos problém se zajištěním termínu,
hudby, a navíc zde byla konstelace sledu tří plesů
v Klánovicích za sebou. Za této situace se kulturní
komise dohodla se Základní školou Klánovice, která
měla již svůj ples zajištěn, na společném uspořádání
tohoto plesu. Tento společný ples se uskuteční v sobotu
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3. března od 19 hodin v KC Beseda. Vstupenky jsou
v prodeji na úřadu MČ a v ZŠ Klánovice. Dovoluji si
Vás všechny na tento ples co nejsrdečněji pozvat
a popřát pobavení v hezké atmosféře s klánovickým
učitelským sborem (nebude si prý třeba dělat poznámky, tentokrát to nebude na známky).
Ladislav Hrabal
starosta MČ Praha-Klánovice

s l ovo m í s t o s t a ro s t ů

Povolení k odběru
vody ze studní
Zákon o vodách nově upravuje mj. problematiku povolení k odběru podzemních i povrchových vod. K této
záležitosti se nám podařilo získat následující vyjádření místně příslušného vodoprávního úřadu (ÚMČ Praha 21):
Odebírat vodu ze studní a vůbec nakládat s podzemními a povrchovými vodami lze pouze na základě
platného povolení vydaného vodoprávním úřadem.
K 1.1.2008 však platnost některých povolení k odběru
povrchových a podzemních vod a k vypouštění odpadních vod zaniká. Proto je potřeba si ověřit, zda se povinnost zažádat o vydání nového povolení k nakládání
s vodami netýká právě vás. Na území správního obvodu Praha 21 (kam patří i městská část Praha-Klánovice) se bude jednat hlavně o povolení k odběru podzemních vod z domovních studen u fyzických
nepodnikajících osob, ale určitě také o povolení k vypouštění vod a odběru povrchových vod.
Všechny studny je nutné „legalizovat“, to znamená,
že všechny studny musí mít po 1.1. 2008 povolení
k odběru podzemních vod a zároveň stavební povolení. U některých studen ani nebude nutné o toto povolení žádat a odběry podzemních vod z nich budou považovány za povolené automaticky. Není důležité, zda
je studna využívána pravidelně nebo jen k občasným
odběrům, a ani jestli je využívána jako zdroj vody pro
rekreační chatu nebo pro rodinný dům určený k trvalému bydlení, povolení musí mít všechny studny.
Historické studny: Zánik povolení se netýká tzv.
historických studen, tedy studen vybudovaných před
1.1.1955. Odběr podzemní vody ze studny určené pro
zásobování domácnosti pitnou vodou a zároveň vybudované před 1.1. 1955 se považuje za povolený i po
1.1. 2008 a není tedy třeba žádat o povolení k odběru
podzemních vod. Pod pojmem zásobování domácnosti pitnou vodou se rozumí užití vody k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, napájení zvířat apod. Jako
důkaz o stáří studny postačí dokumentace ke stavbě,
u které studna stojí. Stáří lze prokázat také třeba svědeckou výpovědí.
Studny vybudované v období mezi 1.1. 1955
a 31.12. 2001: Pokud se k domovní studni nedochovala žádná dokumentace, nebo studna nikdy nebyla oficiálně povolena, bude nutné zažádat o vydání nového
povolení k odběru podzemních vod a o potvrzení exis-
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tence vodního díla. „Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)“ si můžete stáhnout z internetových stránek MČ
Praha 21 www.praha21.cz nebo ze stránek zřízených
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního
prostředí www.zanikpovoleni.cz, anebo si ji vyzvednout osobně na vodoprávním úřadu MČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 (úřední dny pondělí
a středa 8-12, 13-17:30 hod. a pátek 8-12 hod).
U některých domovních studen z této doby mohlo
být v minulosti povolení k nakládání s vodami vydáno
a pokud je stále v platnosti (viz. povolená doba nakládání), nemusíte o nic žádat. Tato povolení budou automaticky platit i po 1.1.2008. Podmínkou je, že voda ze
studny musí být využívána pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou (zalévání zahrady, splachování WC, vaření apod.).
Jiná je však situace v případě živnostníků (fyzických
osob podnikajících), kteří vodu ze studen využívají pro
provoz penziónů, restaurací, zahradnictví a jiných zařízení, a dále u zemědělců, kteří ji využívají k napájení
zvířat a zavlažování. V tomto případě lze na vodoprávním úřadě zažádat o prodloužení stávajícího povolení
k nakládání s vodami, a to nejpozději do 1.7.2007. Dobu
platnosti povolení k nakládání s vodami lze prodloužit,
pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno, tzn. množství čerpání vod apod. V případě, že by byla vaše žádost o prodloužení zamítnuta, je
možné požádat o nové povolení k nakládání s podzemními vodami.
Studny vybudované po 1.1. 2002: Žádat o nové
povolení k nakládání s vodami není potřeba, pokud původní povolení bylo vydáno po 1.1. 2002. V případě,
že bylo povolení k odběru podzemních vod vydáno před
31.12. 2001, ale právní moci nabylo až po tomto datu,
je povolení také stále platné. Pokud není jasné, kdy
povolení nabylo právní moci (chybí razítko o nabytí
právní moci apod.), je třeba se obrátit na vodoprávní
úřad MČ Praha 21.
Odběr povrchových vod: V případě, že odebíráte
povrchovou vodu např. z potoka nebo rybníka a nepoužíváte k odběru žádné technické zařízení, jako je čerpadlo, trkač apod., nemusíte podávat žádost o nakládání s vodami, povolení nepotřebujete.
Odběr povrchové vody za použití technického vybavení je možný pouze na základě platného povolení.
Vzhledem k množství studní ve správním obvodu
Praha 21 je důležité předložit žádost o nakládání s podzemními vodami, případně i žádost o potvrzení existence vodního díla, co nejdříve tak, aby bylo možné
vše vyřídit před 1.1. 2008. Je nutno počítat s tím, že
zákonná lhůta pro posouzení žádosti je platnými právními předpisy stanovena až na tři měsíce. Není však
pravda, že poslední termín na podání žádosti o povolení k nakládání s podzemními vodami je v červenci
2007, jak bylo uvedeno v médiích. Toto datum pouze
určuje poslední možný den pro podání žádosti o prodloužení stávajícího povolení k nakládání s vodami pro
osoby právnické nebo fyzické podnikající.
Pokud nebude ke dni 1.1. 2008 pravomocně rozhodnuto o vaší žádosti k nakládání s podzemními vodami,
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nelze po tomto datu s vodou požadovaným způsobem
nakládat až do doby, kdy nabude rozhodnutí právní
moci. V případě nepovoleného odběru vod jsou stanoveny pokuty pro fyzické osoby na 50 000 kč a pro právnické a fyzické podnikající osoby až na 10 000 000 kč.
Celé řízení ohledně povolení k nakládání s vodami probíhá jako klasické správní řízení. Vyřízení žádosti je
zdarma, správní poplatek se nevyměřuje.
Kdo musí požádat o vydání nového povolení
k nakládání s vodami:
Ten, kdo odebírá povrchovou vodu z potoka, rybníka apod. pomocí zvláštního technického zařízení
např. čerpadla.
Ten, kdo využívá podzemní vodu z domovní studny
vybudované po roce 1955, aniž by měl platné povolení k nakládání s podzemními vodami, popř. ani stavební povolení.
Kdo nemusí žádat o vydání nového povolení
k nakládání s vodami:
Ten, kdo odebírá povrchovou vodu z potoka, rybníka apod. bez využití zvláštního technického zařízení.
Ten, kdo vlastní studnu vybudovanou před 1.1. 1955.
Ten, kdo má studnu z období 1.1. 1955 až 31.12.
2001 a má platný doklad o povolení k nakládání
s vodami.
Ten, komu bylo vydáno povolení k odběru podzemních vod ze studny po 1.1. 2002.
Ten, komu bylo povolení k odběru podzemních vod
ze studny vydáno do 31.12. 2001, ale rozhodnutí nabylo právní moci po 31.12. 2001.
Ten, kdo vodu ze své studny vůbec nevyužívá.
Další nebo podrobnější informace lze získat na
bezplatné infolince Ministerstva zemědělství ČR
č. 800 101 197.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty
●

●

●

●
●

●

●

●

Výměna
řidičských průkazů
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve svém
§ 134 omezil platnost většiny vydaných řidičských průkazů. Protože se blíží doba ukončení platnosti velké
části dosud platných řidičských průkazů, uvádíme pro
klánovickou veřejnost následující základní informace:
Platnost řidičských průkazů:
vydaných v době od 1.7. 1964 do 31.12. 1993 – končí
dne 31.12. 2007
vydaných v době od 1.1. 1994 do 31.12. 2000 – končí
dne 31.12. 2010
vydaných v době od 1.1. 2001 do 30.4. 2004 – končí
dne 31.12. 2013.
Výměnu řidičských průkazů provádí Registr řidičů
odboru dopravně správních agend Magistrátu hl.
m. Prahy, který sídlí v Praze 1, Jungmannova 35/29 v
úřední době - od pondělí do čtvrtka od 7.00 do 20.00
hodin.
Žadatel je povinen úřadu osobně předložit:
- vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu
- platný doklad totožnosti žadatele
●

●

●
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- jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz, v barevném nebo černobílém provedení)
- původní řidičský průkaz
Úkon je osvobozen od správního poplatku - v případě, že při povinné výměně se současně požaduje změna údajů dosud zapsaných v řidičském průkazu, vybírá se správní poplatek ve výši 50,-Kč. Žádá-li držitel
řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve
lhůtě kratší než 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz
do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve
výši 500,- Kč. Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na www.praha-mesto.cz/rp-zadost. Výměnu řidičského průkazu není vhodné odkládat na poslední chvíli.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Spalování listí je zakázáno
S blížícím se jarem Úřad městské části Praha-Klánovice upozorňuje, že pálení listí, trávy, jakož i jiného
odpadu ze zeleně a odpadu vůbec je zakázáno. Tento
zákaz je obsažen v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, a jeho překročení může být dle téhož zákona
potrestáno v přestupkovém řízení pokutou až do výše
150.000,- Kč. Na otevřených ohništích, v zahradních
krbech aj. smí být spalováno jen suché dřevo a dřevěné uhlí. Fyzické i právnické osoby mají dle téhož zákona povinnost omezovat a předcházet znečišťování
ovzduší a snižovat množství jimi vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší. Na dodržování zákazu
spalování odpadu dohlíží a jeho porušení postihuje
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Městská policie (tel. 281 918 886) nebo Úřad městské
části (tel. 281 960 216).
Městská část Praha-Klánovice děkuje všem, kteří
zákaz spalování odpadu dodržují, čímž přispívají
k lepší kvalitě ovzduší v Klánovicích.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

informace Úřadu M Č

Kontejnery na listí
a rostlinný odpad
Kontejnery na listí a rostlinný odpad budou přistaveny
v těchto termínech a na těchto místech:
24.3. 2007 od 9 hod. do 12 hod.
Medinská x Smiřická
Lovčická x Malšovická
31.3. 2007 od 9 hod. do 12 hod.
Přimské nám.
Nepasické nám.
7.4. 2007 od 9 hod. do 12 hod.
Dobřenická x Voňkova
Aranžerská x Nové Dvory
Žádáme Vás, abyste rostlinný odpad neodkládali již
v pátek a okolo místa přistavení kontejnerů udržovali
pořádek.
Alena Janoušková,
referentka Úřadu MČ

Komise a výbory MČ Klánovice
V následujícím přehledu uvádíme jmenný seznam všech výboru a komisí v naší městské části. U předsedů
těchto orgánů je zpravidla uvedena mailová adresa, na niž můžete zasílat své dotazy a připomínky.

Kontrolní výbor
předseda: Ing. Jaroslav Losert
losert@praha-klanovice.cz
tajemník: Alena Janoušková
členové:
Jiří Karban
Ing. Michal Gabriel
Richard Novotný
Petr Naidr

Bezpečnostní komise
předseda: JUDr. David Dušek
david@praha-klanovice.cz
tajemník: Alena Janoušková
členové:
Karel Kubera
Mgr. Robert Zoulík
Bc. Pavel Jaroš

Finanční výbor
předseda: Ing. Petr Kubíček
petr.kubicek@ceskyweb.com
tajemník: Ing. Miroslava Koblicová
členové:
Tomáš Kučera
Jakub Kartous
Ing. Jitka Hurychová
Ing. Marek Polický
Petr Vycpálek

Komise pro projednávání přestupků
předseda: Bc. Pavel Jaroš
Pav.jaros@volny.cz
tajemník: Alena Slezáková
členové:
Karel Kubera
Alena Janoušková
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Komise výstavby a územního rozvoje
předseda: doc. Ing. arch. Jiří Turek, CSc
turek@praha-klanovice.cz
tajemník: Renáta Vayhelová
členové:
Ing. Jaroslav Losert
Jindřich Lukáš
Petr Beneš, aut. tech.
Ing. Karel Rod
Ing. Ondřej Voleš
Václav Švec
Jakub Kartous
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. Zdeněk Trojan
MUDr. Hana Karbanová
Školská komise
předseda: Ing. Jana Martinová
jan.martin145@tiscali.cz
tajemník: Libuše Pavlíčková
členové:
Ing. Jana Kučerová
Mgr. Zorka Starčevičová
Markéta Šimková
Šárka Volešová
Štěpán Nývlt
Martin Peffek
Hana Fišerová
PaedDr. Michal Černý
Dopravní komise
předseda: Ing. Jaroslav Losert
losert@praha-klanovice.cz
tajemník: Renáta Vayhelová
členové:
Jindřich Lukáš
Ing. Vlastimil Červenka
Ing. Ondřej Voleš
Karel Kubera
Jaroslav Kaše
Jaroslav Nyklíček
Jiří Crkal ml.
Sociální a bytová komise
předseda: MUDr. Jaroslav Brabenec
brabenec@praha-klanovice.cz
tajemník: Libuše Pavlíčková
členové:
MUDr. Marie Jágrová
MUDr. Hana Karbanová
Marie Lindrová
Věra Houžvičková
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Kulturní komise
předseda: Giuseppe Maiello, PhD.
giuseppe.maiello@seznam.cz
tajemník
Libuše Pavlíčková
členové:
Mgr. Lydie Boukalová
Eva Brabencová
Pavla Fischerová
Soňa Hermanová
Veronika Jeriová
PhDr. Ludvík Skružný
Romana Kubíčková
Mgr. Jan Nejedlý
Komise pro životní prostředí
předseda: Hedvika Vilgusová
vilgusova@praha-klanovice.cz
tajemník: Alena Janoušková
členové:
Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
Ing. Jana Starčevičová
Mgr. Petra Fišerová
Ing. Zdeněk Trojan
Miroslav Jarolím
Jiří Křížek
Ing. Miloš Král
Sportovní komise
předseda: Michal Kutzendörfer
kutz@zkm.cz
tajemník: Libuše Pavlíčková
členové:
Petr Douša
Mgr. Michal Fuchs
Richard Hladík
Arnošt Krtek
Jiří Lacman
Komise pro veřejnou informovanost (redakční rada)
předseda: Ing. Tomáš Ruda
tomas.ruda@seznam.cz
členové:
Mgr. Lydie Boukalová
Ing. Jiří Crkal
Jiří Crkal
Mgr. Alžběta Dvořáková
Pavel Fischer
Pavla Fischerová
Jiří Karban
Ing. Jaroslav Losert
Hedvika Vilgusová

informace z komisí a výborů

Zprávy
z Finančního výboru
Únorová schůze Finančního výboru se konala 15.2.
2007. Zúčastnili se členové FV Kubíček, Hurychová,
Vycpálek, Kučera a dále jako hosté starosta Hrabal a
tajemník Dušek, omluveni byli členové FV Polický, Kartous a Koblicová. Jednání se zabývalo těmito body:
- návrh rozpočtu na r. 2007 – kvůli změně rozpočto-

vých pravidel dostanou Klánovice o 2,3 mil. Kč méně
neinvestičních dotací z pražského Magistrátu, návrh
rozpočtu připravený pracovníky MÚ počítá s provozními výdaji na úrovni loňského roku s výjimkou nárůstu osobních nákladů na činnost místní správy
(o 950 tis.Kč), odměn zastupitelům (o 310 tis.Kč)
a nákladů na Klánovický zpravodaj (o 50 tis. Kč) nepočítá s žádnými investicemi – ty mají být hrazeny
z investičních dotací MHMP popř. EU a dále z prodeje obecního majetku. Předseda Kubíček navrhl
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a FV schválil snížit rozpočet v kapitole Činnost místní
správy v položce mzdy o 308 tis Kč, což spolu s odvody na soc. a zdrav. pojištění přinese úsporu celkem 515 tis. Kč, a dále v kapitole Místní zastupitelské orgány v položce Odměny zastupitelů snížení
na 1 mil. Kč (úspora 200 tis. Kč). Ušetřených 715 tis.
korun navrhuje FV věnovat na kapitolu Činnost místní
správy na nové položky Projektantské práce (250
tis. na přípravu stavebních projektů), Stavební investice do majetku obce (250 tis. Kč – rezerva)
a Spolufinancování projektů EU (215 tis. Kč).
kontrola financování stavby Nové centrum Klánovic
– kontrolní tým dosud neobdržel všechny vyžádané
podklady.
členové FV souhlasí se stávajícím zněním jednacího řádu výboru a nebudou navrhovat jeho změny.
předseda Kubíček informoval Finanční výbor o nutnosti prověření stavu vnitřních řídících norem
Úřadu MČ (řízení stavebních projektů, pravidla výběrových řízení, podepisovací a rozhodovací pravomoci) s tím, že tato oblast je jednou z klíčových
priorit budoucí práce výboru. Z časových důvodů nebyl tento bod dále diskutován s tím, že bude zahrnut
do programu příštího zasedání.
předseda Kubíček informoval o prověření stavu právního řešení vztahů v rámci investiční akce Rekonstrukce vyhořelé restaurace K-klub na fotbalovém
hřišti a zpracoval doporučení postupu vedení úřadu
adresované tajemníku Duškovi a starostovi Hrabalovi.
FV podpořil, aby smlouvy o zřízení věcného břemene (položení přípojek sítí na obecních pozemcích)
byly zpoplatněny.
Podle zápisu Ing. Kubíčka připravil
Tomáš Ruda

Z komise výstavby
a územního rozvoje
Ve dnech 17.1. 2007, 29.1. a 14.2. 2007 se konala zasedání komise, která ve smyslu nového zákona č.183/
2006Sb. s platností od 1.1. 2007 má jako poradní orgán starosty MČ posuzovat vlivy záměrů na životní
prostředí, upravovat a stanovit podmínky pro výstavbu, rozvoj území a přípravu veřejné infrastruktury.
Po vzájemném představení jednotlivých členů a specifikací jejich představ a profesní způsobilosti se komise na svých jednáních zabývala těmito problémy:
1) Dostavba MŠ
S dosavadní realizací před tímto jednáním se osobně seznámil starosta Ing. Hrabal a Ing.arch Turek. Dostavba MŠ je z provozního hlediska, hygienického hlediska, časové tísně při realizaci a značnými finančními
nároky velmi náročnou investicí městské části. Původní předpokládaný rozpočet ve výši 8mil.Kč se navýšil
na 35,5 mil.Kč.
Předseda komise a zastupitel Ing.Turek požadoval
na 2.řádném zasedání zastupitelstva 19.12. 2007 při
schvalování 3.úpravy rozpočtu na r.2006 vysvětlení

strana

7

a dále výpočet ceny dostavby MŠ za metr kubický
v porovnání se stejným typologickým druhem stavby.
Požaduje, aby bylo uvedeno v zápisu tohoto zastupitelstva, že projekt dostavby považuje za nevhodný.
Při dalším postupu realizace nelze podcenit starost
o vhodné prostředí pro pobyt dětí, avšak veškeré další
kroky musí komise řešit uvážlivě a ve smyslu standardních postupů a zákonných kroků. Komise vyčlenila pracovní skupinu, jejímž vedením byl pověřen Ing Voleš,
Ph.D.,doporučuje 3.etapu dostavby rozdělit na tři části:
A) - dokončení budovy MŠ a venkovních přímo navazujících prostor - požadovat na arch. Hroudovi v rámci
jeho autorských povinností dokončení výkresové dokumentace a předložení komisi k posouzení s termínem 3/07 tak, aby bylo možné provést výběrové řízení
s termínem 4/07.
B) - realizace zahrady, na kterou se nevztahuje ÚR
a na projekt bude vypsáno výběrové řízení.
C)- výstavba na zatím neupravené části lesního pozemku č.97/5.
Projektové práce a inženýrská činnost včetně autorského dozoru (mimo stav.dozor, který vykonával
v rámci práce úřadu p.Beneš) představují částku
1.351.055.-Kč, z toho IČ + AD 285.615.-Kč
Celkové náklady na dostavbu dosáhly částky
35.514.597,-Kč a nejsou konečné!
2) Architektonické studie na požární zbrojnici a útvar
policie
Komise se seznámila se čtyřmi výhledovými studiemi na úpravu okolí úřadu MČ včetně technického zázemí Úřadu MČ, hasičského sboru a útvaru policie,
které byly vypracovány v říjnu 2006. K řešení současného stavu hasičské zbrojnice, kdy střecha a krov je
narušen vlhkostí a zatékáním, komise doporučila vypracování odborného posudku statického a mykologického a poté provedení nutné rekonstrukce hasičské
zbrojnice, kde současné stavební parametry nevyhovují požární technice.
3) ZŠ Smržovská čp.1
Z podnětu předsedkyně školské komise Ing. Martinové komise doporučuje na základě prohlídky za účasti
J.Turka a zástupců školy vypracovat odborný posudek vlhkosti v suterénních prostorách a v přízemí ZŠ
a následné řešení problému.
4) Výstavba v katastru Horní Počernice „Villa Park
Klánovice“
UBM Bohemia na jednání 15.1. 2007 u p.starosty
za účasti JUDr. Duška, Ing. arch.Turka a Ing. Loserta
představil upravený návrh výstavby areálu 108 rodinných domů na katastru Horních Počernic, ke kterému
bylo již vydáno stanovisko minulého zastupitelstva.
Ambiciózní projekt uvažovaný na naší katastrální
hranici na pozemcích o rozloze 114 127m2 představuje značné nároky na infrastrukturu, dopravní zatížení,
občanskou vybavenost a další aspekty, a to především
v průběhu výstavby. Zástupci MČ při velmi korektním
jednání upozornili na vážné problémy a priority, které
jsou podmínkou k dalšímu jednání, především z hlediska dopravní obslužnosti, které má řešit podkladová
studie pro návrh změny ÚP hl.m.Prahy. Studie předpokládá vybudování křižovatky Beranka na dálnici D11
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a vybudování tangenty k připojení MČ Klánovice a Šestajovice. Zástupci investora přehodnotí vznesené námitky a požádali o možnost presentace projektu v komisi výstavby a územního rozvoje.
5) Architektonická studie objektu bývalé „Kinotechniky“ na Slavětínské.ulici
23.1. 2007 proběhlo jednání za účasti J.Turka
a P. Beneše na MÚ se zástupcem Afor D2 o výstavbě
bytového domu na soukromých pozemcích bývalé kinotechniky. Byly sděleny závažné připomínky k této
studii a regulativy pro další práci. Ing.arch. Kubíček,
zpracovatel studie, požádal 14.2.07 mimo program
komise o předvedení nové varianty řešení.Stanovisko
vydá komise po standardním podání na ÚMČ.
6) ZŠ Slavětínská 200 - vestavba podkroví školy - III.etapa
Starosta Ing.Hrabal předložil na jednání komise 14.2.
2007 dodatek smlouvy o doplnění projektu arch. Hroudy s ÚMČ. Vyjádření komise proběhne po dodání potřebných podkladů od Ing. Loserta.
7) Seznam všech rozpracovaných projektů MČ
Komise požaduje na ÚMČ vypracovat seznam všech
rozpracovaných projektů, včetně informací, v jaké fázi
zpracování se nacházejí (zajistí P.Beneš a Ing Losert)
8) Rozdělení pracovních skupin
Komise vzhledem k rozsahu pracovní náplně uplatňuje princip zodpovědnosti za určitý úkol a pro operativní zpracování sestavila pracovní skupiny:
- skupina pro posuzování běžných standardních záležitostí vyplývajících z povinností stavebního odboru a jeho pracovníků (po vyhotovení stanoviska
ÚMČ - zajišťuje P.Beneš): J.Lukáš, Ing. K.Rod,
V.Švec., J.Kartous a doplněný člen komise životního prostředí
- skupina pro vytvoření koncepce rozvoje městské
části: Ing. arch. J.Turek, Ing.Z.Trojan., Ing. K.Rod,
MUDr. H.Karbanová, Ing. J.Losert
- skupina pro posouzení a vytvoření regulačních podmínek pro výstavbu: Ing. K.Rod, Ing. arch. Z. Rychtařík, Ing. arch. J.Turek
9) Koncepce rozvoje MČ Klánovice
Starosta pověřil vypracováním této Doc.Ing.arch
J.Turka, CSc., a komisi výstavby. Komise předpokládá
tuto náročnou problematiku výstavby, životního prostředí, dopravy a infrastruktury řešit komplexně ve spolupráci se zástupci ostatních odborných komisí. Úvodní
sezení proběhlo 16.2. 07 za přítomnosti starosty, Ing. arch.
Turka, Ing. Kubíčka, Ing. Trojana, Ing. Roda, Ing. Voleše,
MUDr. Karbanové, Ing. Loserta a J. Karbana.
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ností i zkušeností, může přinášet široký úhel pohledu
při řešení jednotlivých úkolů. Přesto bychom rádi uvítali ve svém středu odborníka s právnickou profesí.
Z hlediska začlenění komise v práci ÚMČ i širokého
spektra naší činnosti předpokládáme, že odborné komise budou na řešení konkrétních úkolů odborně spolupracovat. Tento aspekt je velmi důležitý především
při vytváření koncepce rozvoje naší městské části.
Doufáme, že tyto základní informace o způsobu
a charakteru práce komise jsou pro občany postačující, neboť předpokládáme, že teprve skutečné výstupy
ukáží, jak naše slova odpovídají skutečnosti.
Jiří Turek,
předseda Komise výstavby a územního rozvoje

Školská komise
Po mnoha letech neexistence byla starostou jmenována Školská komise, která se bude zabývat subjekty
klánovického školství, tj. mateřskou a základní školou.
Na svém prvním zasedání si komise schválila následující mechanismus práce:
Scházet se bude pravidelně poslední pondělí
v měsíci od 19 hod. na ÚMČ
Na zasedání jsou vítáni všichni občané po předchozím oznámení předsedovi
Můžete:
a) jen sledovat naší práci
b) pokládat konkrétní dotazy, které prosíme písemně
předem (důkladně si na ně připravíme odpovědi)
Zápisy z našich jednání jsou k dispozici na MÚ
Stručně některé z bodů minulého jednání:
1. Nominace do Školské rady
2. Důsledná spolupráce při vypracování 3. etapy projektu MŠ
3. Kontrola kritérií zápisu do MŠ
4. Problém nedostačujících kapacit učeben v ZŠ – harmonogram dotace z EU
5. Problém počtu dětí ve třídách v ZŠ
6. Návrh řešení statutu „veřejného školního hřiště“
7. Nedostatečná hydroizolace ve školní budově čp.1 návrh řešení
Z tohoto zasedání vzešlo pět doporučujících dopisů
starostovi, komisi výstavby a kontrolnímu výboru.
Na další informace z práce naší komise se těšte za
měsíc.
Jana Martinová,
tel. 724 35 36 48
jan.martin145@tiscali.cz
●

●

●

●

Závěrem:
Komise věří, že seriozní prací získá podporu a přízeň široké veřejnosti, neboť usiluje o to, aby v naší
městské části dosud opomíjená koncepční činnost
byla založena na ryze odborném a věcném jednání,
bez politických aspektů, ale i bez emocionální argumentace, korektně a cílevědomě, s cílem nacházet rozumná řešení rázu trvalého. Členy komise jsou jmenováni i zaměstnanci úřadu, jejichž činnost a povinnosti
komise nemůže suplovat ani nahrazovat. Vzhledem
k tomu, že se komise skládá z občanů různých odbor-
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Dopravní komise
Komise projednala opakované připomínky občanů
k nadměrné dopravní zátěži, zejména páteřní komunikace „Slavětnínská“ a konstatovala že:
Vzhledem ke stavebnímu ruchu v Klánovicích není
možné zcela zakázat pohyb vozidel nad 6 t tak, jak
přikazují značky např. na Starokolínské. Totéž se týká
i dovozu např. jednotlivci zakoupeného zboží.
Dohodli jsme se, že pro upozornění jednotlivých stavebníků na omezené možnosti zatížení uličního systé●
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mu v Klánovicích požádáme Stavební úřad Praha 21
o zařazení následujícího textu do dokumentu o Územním rozhodnutí: „Stavebník byl písemně v územním
řízení vyrozuměn o omezených možnostech únosnosti místních komunikací (3,5 t) a o nutnosti projednání případné výjimky vjezdu na Stavebním odboru ÚMČ Praha-Klánovice.“
Zdokumentujeme dopravní značení na příjezdových
komunikacích do Klánovic a požádáme p. starostu
o pomoc při případném doplnění značení. Ve spolupráci s novým Zastupitelstvem obce Šestajovice upřesníme, v předstihu, dopravní podmínky na komunikaci
mezi silnicemi 611 („Poděbradská“) a 12 („Kolínská“).
Prosíme občany, aby vzali v úvahu, že mezi Klánovicemi a Šestajovicemi probíhá krajská hranice, a je tedy
nutno oslovovat instituce i mimo hl. m. Prahu.
V současné době mohou do Klánovic vjíždět vozy
nad 6 t buď s dodacím listem na zboží na konkrétní
adresu v Praze-Klánovicích, případně vozy firem,
které mají sídlo v Praze-Klánovicích. Ostatní musí
být vybaveny písemným souhlasem ÚMČ.
K příspěvku p. Slámy v KZ 1-2/07 komise zaujala
následující stanoviska:
¾ Doplníme dopravní značku „Parkoviště“ upravující stání na severní straně ulice V Soudním;
¾ Doplníme dopravní značku „Parkoviště“, včetně
doplňkové tabulky, upozorňující na parkoviště
u sportovní haly;
¾ Příkazová značka „Odbočení vlevo“, sloužící
k uklidnění dopravy během rekonstrukce ulice
V Soudním, byla počátkem ledna demontována.
¾ Dosavadní úprava parkoviště jako průjezdného z ul. V Soudním do ul. Medinská bude zachována s ohledem na bezpečnost na přechodech, zejména u základní školy.
¾ Ostatní připomínky se týkají přestupků a bude
je řešit MP.
Vzhledem ke zhoršující se kvalitě místních komunikací s původním živičným povrchem, mnohde hrubě narušeným budováním domovních přípojek, se
komise shodla na projednání této skutečnosti na
schůzi Zastupitelstva s tím, aby byl přijat návrh, že
stavebník domovní přípojky při překopu místní komunikace bude ručit za stabilitu povrchu vozovky na
své náklady po dobu 60 měsíců od kolaudace přípojky. Vypracováním a přednesením návrhu na usnesení MZ pověřila komise p.Loserta.
K dalším připomínkám: z hlediska bezpečnosti na
Slavětínské ulici budeme požadovat dokončení
přechodu u ulice Plačické – přisvětlení a označení
zvýrazněnou dopravní značkou. Současně budeme
požadovat obnovení funkčního stavu blikajících světelných značek „Pozor děti“.
Na závěr jednání komise byl přítomným rozdán
písemný námět na perspektivu rozvoje Klánovic na
dobu cca 10 let k prostudování a doplnění pro nejbližší jednání komise.
Následující den byl mi předán p. starostou dopis
občanů, který se týká nevhodnosti dopravního
značení v oblasti Habrovská – Lochenická. Dopis projednáme v komisi, ve stručnosti bych si do-
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volil uvést:
¾ Projekty úprav i rekonstrukcí, a tedy i ve zmíněné lokalitě, podléhají náročnému schvalovacímu
řízení, kde se k řešení vyjadřuje nejen dopravní
policie ČR, ale např. i zástupci tělesně postižených a nevidomých.
¾ Pojem „dostatečně široká komunikace“ bohužel
není směrodatný, dopravní policie považuje komunikaci o šíři do 5,5 m za jednosměrnou.
¾ Řešení také omezuje snaha MČ o zachování uliční zeleně (stromořadí), která jsou pro Klánovice
charakteristická, takže k podrobnější odpovědi
i řešení dopravní situace budeme potřebovat několik konzultací.
Zpracoval
Ing. Jaroslav Losert

Zpráva kulturní komise
Nová kulturní komise (KK) chce navázat na úspěšné
veřejné iniciativy, které se dodnes prosadily v Klánovicích, a chce zároveň soustředit svoji pozornost na stávající nedostatky.
Prvním nedostatkem je slabá zpětná vazba mezi propagátory kulturních akcí a širokou klánovickou veřejností. KK bude hledat nové a modernější formy komunikace se širší veřejností a tímto prosí o podporu všech
občanů i představitelů MČ.
Dalším nedostatkem je ještě slabší komunikace subjektů zabývajících se rozvojem kultury v Klánovicích
s celým spektrem klánovické mládeže. Kulturní iniciativy
se totiž dodnes zaměřovaly především na děti do 14 let,
na určitou skupinu „čtyřicátníků“ a na starší občany. Mladší generace, která je jednou z nejcitlivějších a která bude
v budoucnu sehrávat snad nejdůležitější roli ve společnosti, byla opomíjena. Žádná kulturní aktivita, která by
vyvolala širší zájem tohoto subjektu, podporovaná MČ,
nebyla novou KK shledána. KK chce tento nedostatek
překonat a aktivně se k tomu hlásí.
KK chce zároveň omezit tzv. lobbismus za klánovickou kulturu ze strany politických stran. Lobbismus
politiků můžeme dle nás omezovat díky otevřené informovanosti. Otevřenou informovanost však nechápeme jako účelové heslo jedné politické strany, ale jako
přesvědčení o nutnosti prosadit takové druhy demokratických principů, které směřují k harmonickému chodu naší malé klánovické komunity. Lobbismus soukromých subjektů chceme omezovat mimo jiné striktním
dodržováním pravidel způsobu čerpání veřejných peněz a následující důslednou kontrolou.
KK se bude scházet jednou měsíčně, a to každé
druhé pondělí v měsíci od 19.00 hodin na místním
úřadě. Od 18.00 hod bude přítomen alespoň jeden
člen komise pro styk s veřejností, který bude zodpovídat dotazy, popřípadě přebírat vaše připomínky
a náměty. Vaše podněty můžete také poslat na adresu
kulturni.komise@praha-klanovice.cz. Zápisy jednání
budou pravidelně doplňovány na webových stránkách
MČ Klánovice (www.praha-klanovice.cz).
Giuseppe Maiello, Ph. D.,
předseda kulturní komise
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Zpráva Komise
životního prostředí
Komise životního prostředí se schází každou první
středu v měsíci v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Od 17:30 bude zástupce komise k dispozici
pro kontakt s veřejností. Závěry ze zasedání a projednávání budou zveřejňovány v Klánovickém zpravodaji.
Ing. Miloš Král,
člen KŽP

rozhovor se členem Zastupitelstva
Jedenatřicetiletý první místostarosta Klánovic pan JUDr. David
Dušek vystudoval Právnickou
fakultu UK v Praze. Přesto, že
je nyní nejmladším členem našeho zastupitelstva, patří k nejdéle „sloužícím“ klánovickým zastupitelům a v exekutivní funkci
místostarosty působí již devátým rokem, tedy nejdéle ze
všech místostarostů po r. 1990.
V průběhu času spolupracoval
s třemi starosty – Oldřichem Hanzalem, Jaroslavem
Losertem a nyní s Ladislavem Hrabalem. Vedle práce
pro Klánovice působí jako právník v jedné pražské
obchodní společnosti.
Co jste říkal výsledkům posledních komunálních
voleb v Klánovicích?
Rád bych hned na úvod ještě jednou poděkoval občanům Klánovic za jejich zájem o věci veřejné, obecní
dění a jejich vysokou účast u voleb. Tyto volby byly pro
Klánovice a jejich další vývoj opravdu zlomové a občané řekli ve volbách zcela jasně, jaké jsou jejich priority, jaký program má být po následující čtyři roky uskutečňován a kteří lidé mají Klánovice spravovat. Tak
výrazným rozdílem, jako VOLBA PRO KLÁNOVICE,
žádná volební strana od časů Občanského fóra
v Klánovicích nezvítězila. Je výborným signálem, že
výrazná většina klánovických voličů se rozhoduje velmi rozumně podle podstaty a obsahu věcí a nikoliv dle
formy a stranické nálepky. Účelové ovládnutí jedné
místní politické strany za použití nedemokratických
metod se zkrátka hrubě nevyplatilo. Místo čtyř hlasů
před volbami má nyní v zastupitelstvu jen jediný. A je
politováníhodným zjištěním, že ani po takovémto velmi výrazném neúspěchu a zřetelném odsouzení stávajícího stavu a praktik ze strany klánovické veřejnosti
nedochází uvnitř této strany k dostatečné sebereflexi
a změně.
Jaký máte zatím dojem z práce nově zvoleného
zastupitelstva ?
Převládá pozitivní hodnocení a doufám, že ne jen
zatím. Bouřlivá předvolební kampaň, obrazně řečeno,

strana

10

do značné míry pročistila vzduch. Zdá se, že personální složení zastupitelstva je lepší než v minulosti,
a je tu větší naděje, že se podaří vytvořit funkční tým,
kde jeden, dva nebo tři zastupitelé nebudou politikařit
ve svůj prospěch, jako tomu bylo v minulosti. Optimismus v tomto směru zatím kalí jen jeden nebo dva články z pera jednoho našeho začínajícího zastupitele ve
Zpravodaji. Zejména ten velmi subjektivní z minulého
čísla příznačně nazvaný – „Jak to vidím já“. Autorovi
lze pro příště při popisování průběhu jednání zastupitelstva či při jiném zviditelňování své činnosti doporučit objektivnější přístup reflektující i pádné protiargumenty ostatních zastupitelů a méně toho zatím pro
něho typického „jájismu“.
Když se podíváte na uplynulých téměř devět let,
co Vás za tu dobu při práci ve funkci zástupce starosty Klánovic nejvíce potěšilo a co zklamalo?
Rád vzpomínám na začátky s panem starostou Oldřichem Hanzalem a dalšími kolegy, kdy jsme rozhýbávali poněkud „zatuhlý“ obecní stroj. Klánovice jsme
v roce 1998 nepřebírali v dobrém stavu, téměř všechny obecní budovy byly ve špatném a některé dokonce
v havarijním stavu, například školní kuchyni a jídelně
tehdy hrozilo uzavření z hygienických důvodů. Komunikace s vyhovujícím povrchem by tehdy člověk spočítal na prstech jedné ruky. Starosta Hanzal se pustil
do práce s neuvěřitelným elánem a přes všechny překážky se zapsal nesmazatelným písmem do klánovické historie. Na druhé straně mě v průběhu času zklamal přístup několika zastupitelů k výkonu jejich funkce
– někdo si tu chtěl hrát na parlament, na tvrdou opozici,
jiný zase toužil po starostovské funkci, ač pro to zcela
evidentně neměl předpoklady, někdo chtěl prosazovat
své privátní zájmy. Doufám, že v dnešním zastupitelstvu
se nikdo těmito nežádoucími cestami nevydá.
Jak se za tu dobu změnily podmínky i obsah Vaší
práce?
Na jedné straně se podmínky trochu zlepšily – už není
tolik případů, které je nutno pod časovým i finančním
tlakem doslova „hasit“, jako tomu bylo přibližně do konce roku 2000. Na druhé straně se podmínky zkomplikovaly – výsledkem tzv. „legislativní smršti“ v uplynulých
osmi letech bylo přijetí velkého množství zákonných
i podzákonných norem, které obsáhle a podrobně regulují, značně svazují a často také ztěžují činnost veřejné
správy a tedy i naší městské části a jejích orgánů – starosty, úřadu i zastupitelstva, a to v mnoha směrech. Na
nedostatek práce si tedy nemohu stěžovat.
Co považujete za nejdůležitější úkol na toto volební období pro klánovické zastupitelstvo i přímo
pro sebe?
Důležitých úkolů je mnoho. V obecné rovině chceme v duchu vítězného volebního programu výrazně
zvýšit kvalitu života v Klánovicích, které mají být co nejpříjemnějším místem pro život svých obyvatel všech
věkových kategorií. Konkrétně to znamená zejména
uchránit Klánovický les před komerčními zásahy a citlivě rozšířit možnosti jeho nerušícího sportovně-rela-
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xačního využití, výrazně postoupit v rekonstrukci uliční sítě, dokončit rekonstrukční práce na všech školních budovách, rekonstruovat areál klánovické Besedy, vystavět Dům seniorů, rozšířit kamerový systém,
dosáhnout zvýšení počtu místních strážníků i policistů
a podporovat jejich činnost, podporovat společenský,
kulturní a sportovní život a mnoho dalších menších či
větších úkolů. Tyto vyjmenované záležitosti považuji za
nejdůležitější a chci se na nich samozřejmě bezprostředně podílet.
Máte opět na starosti oblast bezpečnosti – jak
hodnotíte dosavadní vývoj v této oblasti a jaké jsou
nejdůležitější úkoly pro toto funkční období?
Obecným cílem je dosáhnout toho, aby Klánovice
byly pro své obyvatele i návštěvníky co možná nejvíce
bezpečné. Pokud se ohlédneme zpět, zjistíme, že se
nám za posledních osm let v této oblasti celkem dařilo, a je tedy na co navazovat. Za nejvýznamnější považuji, že Klánovice mají nyní asi nejvíce „svých“ strážníků-okrskářů v poměru k počtu obyvatel ze všech
městských částí v Praze, v objektu bývalého muničního skladu v lese sídlí oddíl psovodů Městské policie,
v nedalekém Újezdě bylo zřízeno místní oddělení státní
policie a že první čtyři bezpečnostní kamery střeží
nejcitlivější místa v obci. Klánovičtí dobrovolní hasiči
zaslouží velké poděkování za svou obětavou a záslužnou službu obci a spoluobčanům. V tomto volebním
období bychom rádi dosáhli dalšího rozšíření kamerového systému, počet „klánovických“ strážníků zvýšili
na nejméně šest a prosadili výstavbu Integrované bezpečnostní stanice na místě dnešní hasičské zbrojnice.
Budova bude sloužit městským strážníkům i dobrovolným hasičům a přinese nejen výhody jejich spojení.
Nová služebna městské policie bude umístěna
v bezprostřední blízkosti všech klánovických školních
budov a sportovního areálu, tedy tam, kde je to nejvíc
potřeba. Předpokládáme, že by tuto stavbu financovalo přímo hlavní město Praha, příp. pro ni bylo využito
evropských zdrojů. Za velmi významné považujeme
dále zvýšit bezpečnost silničního provozu v naší obci.
Mimo jiné se tak klánovičtí strážníci již brzy dočkají
radaru na měření rychlosti vozidel.
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na práci vykonanou za posledních osm let, že odměna
místostarosty stanovená podle nařízení vlády je mé
práci nejen z časového, ale zejména odborného, hlediska adekvátní a hleděno na ni čistě z profesního
pohledu mi spíše přijde podhodnocená.
Nebudu se ptát, jestli se Vám při práci pro Klánovice hodí Vaše profesní zkušenosti - tady je kladná
odpověď snad samozřejmá. Ale platí to i naopak?
Ano, tak například řadu prvků obratného vyjednávání jsem se naučil od pana starosty Hanzala. On byl
velmi šikovný stratég a téměř vždy dosáhl úspěchu.
A také podrobná znalost komunálního a správního práva, včetně pražských městských vyhlášek a nařízení
plus téměř každodenní praktická činnost v této oblasti
je určitě v mnoha případech v mém zaměstnání ku prospěchu věci.
ptal se Tomáš Ruda

z bloku zastupitele
●

●

●

Kolik času přibližně týdně věnujete práci pro Klánovice, je tomu adekvátní Vaše odměna - někteří
občané se na veřejné schůzi v kině pozastavovali
nad její výší?
To je dost různé podle toho, čím se zrovna aktuálně
zabývá zastupitelstvo, úřad nebo pan starosta, který,
jak známo, má mimořádně rozšířenou působnost i odpovědnost – vykonává totiž i funkci rady městské části, tedy jinak nejvýznamnějšího exekutivního orgánu,
který se ustavuje v obcích s 15ti a více zastupiteli. Mým
úkolem je jednak právní podpora činnosti starosty, zastupitelstva a úřadu a jednak zastupování pana starosty při různých, zejména úředních či obchodních,
jednáních, případně plný výkon funkce starosty v době
jeho nepřítomnosti. V průměru bych řekl, že je to tak
20 hodin týdně, a pokud naplno zastupuji pana starostu, tak asi dvakrát tolik. Domnívám se, a to i pohledem
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Po druhé únorové neděli jsem se obrátil na Alenu
Janouškovou (ÚMČ, životní prostředí) s dotazy, které se týkaly stavu dětského hřiště (stanoviště č.15
naučné stezky Klánovickým lesem). Toto oblíbené
místo se totiž stále nemohlo vzpamatovat z následků vichřice. Záhy jsem dostal odpověď, že lesní hřiště
bude vyčištěno do konce února (práce měl zajistit
revírník Lesů ČR pan Sedláček). Ze stejného zdroje
jsem se také dozvěděl, že v rámci úklidu má být opraven (bez udání konkrétního termínu) zdemolovaný
herní prvek (přelézačka). Věřím, že před příchodem
jara bude všechno připraveno pro děti a výletnické
rodiny.
Netrpělivě čekám, jak dopadne šetření Finančního
výboru. Například ve věci navýšení rozpočtu pro
Nové centrum Klánovice téměř o 7(!) milionů korun
z původních 10,6 mil. Je v zájmu Klánovic, aby celý
mechanismus této příhody byl dostatečně vysvětlen a dokladován.
Tajemníkovi ÚMČ Ing. Stanislavu Duškovi (a všem
zastupitelům) jsem 13.2. poslal návrh na „úklid“
webových stránek www.praha-klanovice.cz. Jejich současná podoba se podle mého názoru přežila. Nakolik bude můj návrh pro vedení Úřadu inspirativní, to se ještě ukáže. (Pokud nemáte přístup na
internet, doporučuji návštěvu místní knihovny, kde
se na oficiální klánovické stránky můžete podívat.)
V polovině února jsem panu starostovi Hrabalovi
předal návrh na složení Komise pro otevřenou informovanost (o její vznik usiluji od prvního povolebního dne). Podle návrhů zástupců volebních stran
se vykrystalizovala tato sestava: Jan Dvořák (SNK
ED), Petr Soukup (ODS), Vladimír Přibáň (Pro Klánovice), Hedvika Vilgusová (Volba pro Klánovice/
Strana zelených), MUDr. Jana Walterová (KDU-ČSL).
Jestli byla komise nakonec ustavena, to se dozvíte
v příštím čísle.
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Přál bych si, abyste si KZ mohli přečíst už prvního
v měsíci na internetu a do pátého měli jeho tištěnou
podobu ve vlastní schránce. Tento smělý návrh jsem
adresoval starostovi, tajemníkovi i šéfredaktorovi
Zpravodaje.
Pokud se vám něco (ne)líbí, nebojte se o tom napsat do KZ. I díky vám může být ještě pestřejší. Máte
také možnost debatovat na www.praha-klanovice.cz,
kde je k dispozici diskusní fórum. A hlavně: neostýchejte se zavolat svému úředníkovi nebo oslovit
své(ho) zastupitele.
Jiří Karban (SNK ED),
zastupitel MČ Praha-Klánovice
email: j.karban@centrum.cz

obchod a služby

Co je to Klanet?
Březen, za kamna vlezem. Stará, velmi známá pranostika. Poslední dobou také ale můžeme slyšet březen,
měsíc internetu. Přesně Vám nepovím, kdy se toto rčení
„vžilo“. V každém případě je určitě známo těm lidem,
kteří se pohybují uvnitř občanského sdružení KlaNET.
Věřím, že jste o nás již slyšeli. Pokud ale ne, ve struč-
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nosti vám povím, kdo jsme. OS KlaNET bylo založeno
na sklonku roku 2005. Jeho hlavní myšlenkou bylo propojit klánovice počítačovou sítí. K čemu to? Určitě se
to některým z vás stalo. Často si povídáte přes plot se
sousedem, nebo přejdete pár ulic a povídáte si. Jednoho dne si chcete navzájem něco sdělit, podělit se
o dojmy, zážitky, činy, ukázat fotografie z dovolené, přeposlat studijní materiály a tak dále. Ale je nevlídno.
Počasí, jak se říká, že by ani psa nevyhnal. Zavolat
mu? Ne, to stojí dost peněz a navíc mu nemohu nic
ukázat, či přeposlat. A tady se zrodila myšlenka KlaNetu. Spojit známé a jejich známé tak, aby mohli spolu, kdykoli budou chtít a za jakýchkoli okolností, komunikovat. Ale jak to udělat?
Spojení po telefonu jsme již výše označili jako drahé. Propojit se nějak kabelem? V klánovických podmínkách prakticky nemožné, ledaže bydlíte přes plot
a kabel jednoduše natáhnete ze střechy na střechu.
Došlo tedy k jinému rozhodnutí. Využít bezdrátového
spojení a všudypřítomných počítačů. A tak se stavba
sítě rozjela. A brzy po začátku stavby si už první členové občanského sdružení mohli spolu prostřednictvím
sítě vyměňovat dojmy, zážitky, informace, fotky...
Avšak přátele nemáme jen v Klánovicích, ale po celé
Praze, Čechách, České republice...zkrátka kdekoli na
světě. A tak se síť KlaNet připojila k internetu, aby bylo
možno s nimi přes tuto celosvětovou síť komunikovat.
Dnes čítá sdružení KlaNet cca 30 členů po celých Klá-

Mapa přístupových bodů KlaNETu. Každý z nich je vyznačen tečkou. Spojovací čáry ukazují, jak jsou
jednotlivá místa propojena.
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novicích. A rozhodně nejsme uzavřená skupina. Naopak! Vítáme každého nového člena do sítě, každého,
kdo se chce zapojit do rozvoje této myšlenky, nebo ji
chce jen využívat pro své potřeby.
Jakým způsobem se k nám můžete připojit? Naše
síť je postavena na technologii bezdrátových sítí, zkráceně WiFi. Celá věc spočívá v tom, že po Klánovicích
je několik přístupových bodů, na které jsou napojeni
jednotliví členové a na něž se můžete napojit i Vy.
V současné době se tyto body nacházejí na následujících místech:
Î roh ulic Černilovská x Výravská
Î roh ulic Všestarská x Lovčická
Î roh ulic K Rukavičkárně x Slavětínská
Î roh ulic Šlechtitelská x Slavětínská
Î ulice Medinská vedle potravin „U Jardy“
Z výčtu je vidět, že pokrýváme velkou část Klánovic. Tyto body jsou navzájem propojeny a slouží jako
„brány“ do sítě Klanet, stejně tak jako brány do internetu.
Co získáte tím, že se k nám připojíte? Budete moci
využívat všechny služby vnitřní sítě, například komunikaci s ostatními členy sítě. A jak již bylo zmíněno,
získáte i přístup na internet.
Jakým způsobem se můžete připojit? Nejjednodušší bude, když se s námi spojíte buď telefonicky (V. Hořejší 776 171 994), případně zavítáte na naše webové
stránky www.klanet.org a my Vám poradíme a pomůžeme. Ve stručnosti řečeno, budete potřebovat anténu
pro příjem WiFi signálu z přístupového bodu, dále zařízení převádějící signál zachycený anténou do počítače. Technická komise u Vás provede měření, zda je
připojení možné, a poradí další postup. Když bude vše
v pořádku, uvítáme Vás v síti. Určitě může dojít k situaci, že se najde větší skupina lidí, která se bude chtít
napojit. A to nejen v rámci jednoho domu, ale i třeba
několik domů velmi blízko sebe. V takovém případě
můžeme na jednom z domů postavit přístupovou bránu do sítě KlaNet.
Shrňme si ještě jednou služby KlaNetu:
Î možnost neomezené komunikace mezi členy
Î vnitřní portál sítě s informacemi o stavu provozu,
aktuálními informacemi a diskusním fórem
Î přístup do internetu.
Stavět bezdrátovou síť v obci, jakou jsou Klánovice, je
oříšek vzhledem k všudypřítomným stromům rušícím
spojení. Tato překážka je naštěstí překonatelná a nyní již
pokrýváme podstatnou část obce. Výhledově chystáme
zprovoznění telefonování přes internet, které je finančně
mnohem méně náročné než klasická pevná linka...
Co je vlastně Klanet? Občanské sdružení několika
nadšenců v Klánovicích, jejichž společným cílem je
realizace výše popsané myšlenky. Pracujeme na ní již
tři roky a vcelku se nám daří. Zatím jsme všechny náklady na technologie hradili z členských příspěvků.
Letos jsme poprvé požádali o grant od ÚMČ Klánovice
a v době psaní tohoto článku stále čekáme na rozhodnutí grantové komise. V případě přidělení grantu máme
vizi poskytnout přístup k internetu (tzv.street access)
i pro nečleny sítě.
Jiří Crkal ml.,
předseda OS Klanet
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Mým cílem je
Klánovická kolekce!
Rozsáhlé pozemky naproti klánovickému koupališti
zaujímá již dlouhou dobu zahradnictví. Loni jsme si
v „pamětnické“ rubrice povídali s paní Taťánou Zikmundovou, jejíž otec, majitel módního salonu v Praze pan
Antonín Kotlan, tam první zahradnictví nechal zřídit ve
30. letech minulého století. Za komunismu bylo zahradnictví pochopitelně znárodněno, zabralo ještě i sousední pozemky a fungovalo jako podnik Sempra. Po
revoluci provoz převzal Výzkumný ústav Sylva Tarouca z Průhonic, ale v roce 2000 restituované pozemky
se stavbami patřícími Pozemkovému fondu ČR opustil. Po roční přestávce ale zahradnictví opět funguje.
Na bližší informace jsme se zeptali současného provozovatele, pana Ing. Miloše Krále.
Jeho předkové pocházejí z Prahy a z Moravy, ale on
sám se narodil před 33 lety v Praze. Zájem o kytičky
ho přivedl nejprve na Střední zemědělskou školu v Brandýse nad Labem a posléze i na Českou zemědělskou
univerzitu. Školu dokončil roku 1997. V roce 1999 se
pustil do podnikání okolo „kytiček“.
Začínal u rodičů v domku ve sklepě a svou firmu „dotoval“ všemožnými brigádami i mimo obor. Když se
podnik trošku „rozjel“, začal se poohlížet po lepším
zázemí se skleníkem a náhoda ho zavedla do Klánovic. Od podzimu 2001 má areál v pronájmu.
Provozy zpočátku vykazovaly běžné „neduhy“ hospodaření za socialismu – tehdy se nešetřilo energií,
takže jak p. Král zjistil hned první zimu, tepelné ztráty
byly neúnosné. Jako nejnutnější úpravu proto musel
alespoň provizorně izolovat rozvody topení. Přes počáteční starosti se mu provoz daří postupně rozšiřovat. Protože prostory jsou ohraničené, zaměřuje se
přitom především na zvyšování kvality, rozšiřování sortimentu a postupné opravení všech skleníků pro celoroční produkci rostlin (oprava vodoinstalace, topení,
apod.) V současnosti využívá přibližně polovinu skleníku celoročně a druhou polovinu pro jarní, letní a podzimní sezonu. Zatímco za minulého režimu v podniku
pracovaly dvě desítky zaměstnanců, nyní se o vše starají jen čtyři lidé.
Doba si vynutila i změnu sortimentu. Pro někoho to
může být překvapivé, ale (jak jsme se v KZ zmínili již
v povídání s provozovatelkami prodejny Slunečnice)
květiny na řez dnes v Česku již nikdo nepěstuje – nevyplatí se to. Evropským dodavatelem je tady Nizozemí – především jako trh, ale velká část květin tam prý
i vyroste. Dnešní produkce klánovického zahradnictví
se proto zaměřuje na hrnkové květiny (jak my laici říkáme - v květináčích) a léčivé byliny. Okrajově se tady
pěstují i rajčata pro přímý konzum.
Mluvíme-li o plánech do budoucna, zaznívá ze slov
Ing. Krále příjemný „patriotismus“: chtěl by tu pěstovat
vybrané byliny a květiny pod značkou „Klánovická kolekce“, na jejíž přípravě pracuje. Jak uvádí, svůj podíl
na dosavadních úspěších podniku má také podpora
původní majitelky, pí. Zikmundové, která provozu zahradnictví velmi „fandí“, ale i podpora z klánovické rad-

Klánovický zpravodaj

3

XVI. ročník

nice, která se existence zahradnictví zastala. Letos by
p. Král rád (vedle oprav) v areálu založil místo příjemného pozastavení s ukázkovými záhony květin a bylin
s informací o možnosti jejich využití pro každého např.
v kuchyni, domácí lékárně, ale i k obyčejné radosti
z květů. Také chce zřídit zahradnickou prodejnu rostlin, keřů, stromů, substrátů a dalšího sortimentu. To se
ale prý uvidí, jakým tempem se to vše podaří uskutečňovat.
Jak pan Král říká, občas o zdaru svých plánu zapochybuje (třeba když krupobití v roce 2005 po sobě zanechalo cca 25 tun skleněných střepů), ale přesto ho
práce v zahradnictví baví a těší. Vidí již i odezvu mezi
místními lidmi, a to ho rovněž v nemalé míře posiluje.
Na závěr našeho povídání jsem se ing. Krále jako odborníka zeptal na jeho názor na plán vykácet část Klánovického lesa při budování golfového hřiště: „Z hlediska velkoplošného kácení si myslím,že to není
moudré, neboť po letošní vichřici nejvíce stromů popadalo v místech, kde byla i na malých kouscích provedena těžba. Z toho vyplývá nebezpečí, že nevhodným otevřením lesa se může jeho další nemalá část
poškodit (stromy drží pohromadě). Klánovický les je
unikátní v rámci celé Prahy (i dále). Především díky
němu je i obec Klánovice z hlediska kvality ovzduší
a dalších přírodních, zdravotních i hygienických parametrů (např. hlučnost, prašnost, vlhkost vzduchu)
v rámci Prahy naprosto jedinečná. Les neprodukuje jen
kyslík – má ještě mnoho zmíněných i dalších pozitivních účinků, a tudíž je nejlepší „značkou“ Klánovic. Je
v našem zdravém zájmu usilovat o maximální ochranu
pro celé Klánovice.“
S Ing. Milošem Králem hovořil
Tomáš Ruda
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žární ochranu. Při pomoci Městské části Klánovice bylo
členy sboru odpracováno 735 hodin. Ať již to byla asistence u kontejnerů na rostlinný odpad pro občany, mytí
ulic a chodníků, v letním období při velkých vedrech
pak kropení silnic a zalévání stromů, dále také kácení
uschlých stromů a pomoc při úpravě zahrady u Mateřské školky.

Klánovičtí hasiči
bilancovali
Dne 2. února 2007 se v restauraci Olymp sešla výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Klánovice, na které byla zhodnocena práce za uplynulý
rok 2006. Jako vzácní a milí hosté mezi nás přišli: starosta Městské části Klánovice pan Ing. Ladislav Hrabal, CSc., člen Výkonného výboru SF ČMS pan J. Černík, zástupci MSH hl. m. Prahy a dále naši kolegové
ze SDH Újezd nad Lesy, Koloděje a Dubeč.
Sbor měl k 31.12. 2006 registrovaných 37 členů.
O práci klánovických hasičů jste průběžně informováni na stránkách Klánovického zpravodaje. Chtěli bychom ale shrnout a připomenout nejdůležitější činnosti.
Převážná část celoroční činnosti byla věnována údržbě svěřené techniky, výstroje a výzbroje, aby byla vždy
akceschopná a připravena k zásahu a použití. Při těchto pracích bylo odpracováno 864 hodin. V jarních měsících se Jednotka SDH podílela na stavbě a následné demontáži protipovodňových stěn při hrozící povodni
v Praze. Za tuto pomoc jsme byli oceněni Pamětním
listem od primátora hl.m. Prahy MUDr. Pavla Béma.
Naše práce není však výhradně zaměřena jen na Po-

Foto archiv SDH a JSDH Klánovice

Sbor se také podílel na kulturním a společenském
životě v Klánovicích. Připomeňme držení čestné stráže u pomníku padlých při oslavách výročí osvobození
a vyhlášení samostatnosti naší republiky. Již tradiční
je pomoc při organizaci běhu Terryho Foxe a srazu autoveteránů u Smolíku.
Shrnu-li to, délka celkového angažování SDH při této
celoroční činnosti činila v minulém roce 2325 hodin.
Do této aktivity není započítán čas Výjezdové jednotky SDH při zásazích, což činí další stovky hodin. Nutno připomenout, že členové, kteří se na těchto pracích
podíleli, dělají vše ve svém volném čase a bez jakékoli
finanční náhrady.
O práci Klánovických hasičů se mnozí naši spoluobčané mohli sami přesvědčit při nedávné ničivé vichřici, která v lednu zasáhla i naši Městskou část.
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Závěrem bych chtěl pozvat případné zájemce o činnost ve Sboru dobrovolných hasičů, případně i ve
Výjezdové jednotce: Přijďte mezi nás, scházíme se
každou sobotu od 9,00 hodin v Hasičské zbrojnici
v Medinské ulici.
Za SDH Klánovice
Václav Musil,
starosta SDH

politické události

Mladá krev
v čele klánovické ODS
Martin Schejbal se stal
překvapivým předsedou
místního sdružení občanských demokratů. Je
mu 26 let a v Klánovicích žije od narození.
Vystudoval Vyšší odbornou školu odhadcovství
majetku a nemovitostí,
Anglo - americkou universitu a navíc pobýval na
stáži v Sydney. V minulosti pracoval v marketingu
společnosti Siemens,
nyní je marketingovým
specialistou Forest Golfu. Zabývá se přípravou gastronomických a společenských akcí, připravuje program
a propagační materiály. Členem ODS je od srpna 2005.
Proč jste do této strany vlastně vstoupil?
Je mi názorově blízká a v podstatě jsem nenašel
žádnou jinou alternativu. Myslím, že je to politická síla,
která chce hájit zájmy pracovitých a samostatných lidí.
Loni na podzim jste za ODS kandidoval v komunálních volbách. Vaše strana tady zaznamenala historicky nejhorší výsledek - 15,6%. Co na to říkáte
s odstupem času?
Výsledkem voleb jsem byl vzhledem k celostátnímu
(a hlavně celopražskému) zisku ODS překvapen. Příčin bylo dle mého názoru několik: nesoudržnost členské základny, osobní spory mezi některými členy a především vytvoření zástupného problému (golf a les). To
znamenalo odvedení pozornosti od skutečných potíží
naší městské části, o kterých ještě hodně uslyšíme.
V jakém stavu jste místní sdružení přebíral jako
nový předseda?
V souvislosti s vaší otázkou bych nepoužil termín
přebíral, protože vedení místní ODS mi nepřišlo v minulosti autoritářské a tak to bude i do budoucna. ODS
musí mít týmového ducha. Moje zvolení vnímám jako
nevyhnutelný důsledek voleb a dobrý odrazový můstek na zcela novou a lepší cestu klánovické ODS.
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V současné má sdružení 22 členů a já věřím v jejich
nápady, schopnosti a pracovitost.
Budete přibírat nové lidí? Jak je případně prověříte?
Akvizice nových členů vyplývá ze stanov ODS, zdůrazňuji, že jsme otevřenou stranou, prověřování uchazečů probíhá pouze v souladu se danými pravidly. Samozřejmě, že máme zájem o nové lidi.
Kolik lidí jste vyloučili v důsledku tzv. kauzy „Pravá ODS“? Je tato kapitola skutečně uzavřena, nebo
probíhají ještě nějaká řízení uvnitř ODS?
Na základě opakovaného porušování stanov ODS
bylo vyloučeno 5 členů, jmenovitě Jériová, Crkal ml.,
Fischer, Hanzal, Hrabalová, u posledních dvou mne to
osobně velice mrzí, jelikož jsou to dlouholetí přátelé
a především kvalitní lidé. Nicméně jsem se musel i já
podřídit znění stanov ODS. Smírčí výbor, ke kterému
se odvolali, tuto kauzu uzavřel s potvrzením porušení
stanov a důvodného vyloučení. Některým členům zaniklo členství automaticky překotným přestupem na jinou kandidátku, jmenovitě pánům D.Duškovi, Losertovi a Kinštovi.
O co jako předseda hodláte v příštích měsících
usilovat? Kam chcete klánovickou ODS vést?
Budu se snažit rozšiřovat a konsolidovat členskou
základnu. Samozřejmě chci naplňovat náš program, jak
nejvíc to bude možné. Co se týká výhledu do roku 2010,
pochopitelně bych rád dovedl klánovickou ODS k volebnímu vítězství, jak to bývalo zvykem v minulosti.
Jak hodnotíte současný vliv ODS na správu Klánovic? Co říkáte vedení naší městské části a novému zastupitelstvu?
ODS má nyní bohužel dost omezený vliv na správu obce,
nicméně se budeme snažit v rámci daných možností co
nejvíce prosazovat náš volební program. Právě připravujeme programové prohlášení, kde se veřejnost seznámí
s jednotlivými kroky MS ODS na toto volební období.
Ale k druhé části vaší otázky, hodnocení současné
politické reprezentace Klánovic považuji za předčasné.
Co byste jako občan a politik označil za největší
problémy v Klánovicích? Znáte recept, jak je vyřešit?
Jako občanovi mi zde chybí dlouhodobý a konkrétní
koncept rozvoje a podpora podnikatelských aktivit.
Zaráží mě plýtvání s finančními prostředky. A recept?
Vytvoření koncepce a její naplánování, transparentnost
výběrových řízení a zvýšení hospodárnosti.
Koho - s výhledem k příštím volbám (2010) - považujete na místní scéně za možného spojence?
Budeme usilovat o vypracování takového programového prohlášení, které osloví zejména nezávislé, iniciativní a vzdělané lidi, kteří jsou ochotni a schopni uvažovat o rozvoji Klánovic alternativně. Věřím, že se nám
do příštích voleb podaří vytvořit především odborně
zdatný tým demokraticky smýšlejících jedinců, který
se bude ucházet o důvěru voličů.
Jiří Karban
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Masopust v 1.B
Ve čtvrtek 8.2. 2007 jsme pro děti uspořádali masopustní večer. Původně plánovaný průvod ulicemi Klánovic jsme pro nepřízeň počasí museli zrušit, a tak nezbývalo, než se spokojit s prostory naší třídy.
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Představ si na chvíli, že jsi ministryní školství,
co všechno bys v tomto oboru chtěla změnit?
Kdybych mohla něco ve školství ovlivnit,tak by to
byly nižší počty dětí ve třídách (do 20 dětí), moderní
vybavení učebny s počítačem, televizí a videem, pianem, učebními pomůckami a k ruce mít alespoň jednoho asistenta.
Lydie Boukalová

Co dělá překladatelka
ve volném čase?
Dnes bych Vám chtěl, milí čtenáři, představit velmi zajímavou dámu. Její životní příběh je pestrý. Může se
chlubit titulem inženýr z ČZU (dříve VŠZ) Praha a několika státními zkouškami z různých jazyků. Vyšlo jí už
několik přeložených knih, většinou se zahradnickou
tématikou. Od podzimu 2006 vyučuje na naší základní
škole francouzštinu. O kom že to mluvím? O pí učitelce ing. Janě Jindrové z Újezda nad lesy. Co vlastně
dělá takový učitel nebo učitelka ve volném čase?
Všechno možné.

Úvodem našeho setkání se děti seznámily s historií
a tradicemi masopustu. Ve skupinkách recitovaly masopustní básničky doprovázené zpěvem. Následovaly
různé soutěže, například běh přes překážky s jitrnicemi, volba nejkrásnější masky atd.
Akce byla zakončena ochutnávkou nepřeberného
množství jídla, které nám připravili rodiče dětí. Za jejich ochotu zpříjemnit dětem večer velmi děkuji.
Mgr.Lydie Boukalová

Představujeme
naše učitele
M g r. L u d m i l a Va j g l ov á
O naší další kolegyni vím, že se narodila roku 1967,
bydlí v Šestajovicích, je vdaná a má tři děti.
Lído, kolik let učíš a jaké byly Tvoje pedagogické
začátky?
Učím od roku 1986 s třemi malými přestávkami. Začátky byly krásné a dodnes na ně s některými mými
žáčky u sklenky vína vzpomínáme,dnes jsou z nich již
rodiče a podnikatelé atd.
Do jaké míry je pro Tebe Tvoje práce koníčkem?
Jak odpočíváš ve volném čase?
Máš pravdu, jsem aktivní člověk a slova odpočinek
a volný čas neznám. Práce, rodina, sporty - to vše je
mým koníčkem. V posledních letech se řídím pořekadlem: Vše, co dělám, dělám ráda a co mě nebaví, tak
nedělám.

Jak trávíte chvíle, kdy zrovna nepřekládáte či neučíte?
Ráda chodím na procházky. Nejraději po vlastech
českých, ale když na to přijde, tak i v lese mezi Újezdem a Klánovicemi. Za optimální délku považuji tak
20–30 km. Víc ne, protože pak člověk stihne ještě udělat
ledacos jiného, například něco uvařit.
To zní velmi zajímavě. A co například nějaké
závody; co vy a závody?
Už to není, co bývalo. Ale dříve jsem chodila na stokilometrové běhy. Dnes mi stačí Běchovice, což je
10 km, a několik kratších běhů do roka.
Když zrovna nejste na procházce, jak trávíte
volný čas? Sednete si se sousedkou do kavárny
na kus řeči?
To bych šla radši skočit z mostu.
Copak? Omrzel vás život?
Kdepak, to teprve člověk přijde na to, že by to chtěl
co nejvícekrát zopakovat.
Předpokládám, že míříte k bungee...
Je to tak.
Velmi zajímavý sport. Jak jste se k němu dostala?
Jednou jsem se chtěla odreagovat. Když jsem zjistila, jak je to fantastické, už mi to zůstalo. Radím každému, kdo může, aby si to vyzkoušel.
Kolik jste již absolvovala skoků? Bylo to vždy
jen kvůli odreagování se?
K odreagování to bylo pouze poprvé. Každý skok je
obrovský zážitek. A protože takový pocit nelze zažít
jinde, skákala jsem již devětkrát.
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Devět skoků? To je pěkná sbírka zážitků. A co pocity z nich, stále lepší a lepší, nebo je každý skok jiný?
Každý je jiný. Nedá se říci, že by to bylo lepší a lepší.
Pokud by se stále opakoval ten samý, došlo by
k zevšednění. Je potřeba skoky měnit, případně skákat jinde. Dá se skákat popředu, pozadu, do vody (při
skoku se vykoupete) nebo ve dvojici.
Na co myslíte, když letíte z mostu dolů?
Kochám se pohledem na okolí. Prohlížím si mostní
pilíře zespodu a tak podobně. Pokud jsem skákala podél hráze, prohlížela jsem si ji.
Podél hráze?
Ano, uskutečnila jsem si svůj sen na přehradní hrázi Verzasca ve Švýcarsku. Skok měří 220 metrů. Skáče se z pětimetrové rampy podél přehradní hráze. Jedná se o nejvyšší bungee z pevného bodu na světě.
Když jste si už splnila sen, budete pokračovat?
Nebudu pokračovat jedině v případě, že se někomu
nebo něčemu podaří mi v tom zabránit.
Čeká vás jubilejní, desátý skok. Kde to bude?
To se ještě uvidí. Asi se vrátím na místo, kde to
všechno začalo. Na Zvíkovský most. A rovnou se přitom vykoupu.
Co na váš koníček říká rodina?
Dvě mladší děti jsou nadšené. Ostatní členové to už
musejí nějak strávit.
Je to všechno velmi zajímavé. Abych řekl pravdu, já se k ničemu takovému nechystám. Ale jsou
jistě mnozí, kteří by to rádi vyzkoušeli. Co byste
jim doporučila?
Aby to neodkládali. Sezóna opět začne na jaře
(v ČR Loket a Zvíkov). S přípravou je vhodné začít již
nyní. Dobrá fyzická a psychická kondice je předpokladem úspěchu.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho štěstí
v osobním, pracovním i sportovním životě.
Jiří Crkal ml.

berušky, kovboje, červené karkulky a myšky. Princ
Mojmír (vypadal trochu jako koště) si hledal mezi princeznami nevěstu. Indiáni, vodníci, superhrdinové a další stateční kluci osedlali balónkové koně.
Všichni zpívali a tancovali za doprovodu tahací harmoniky i písniček z reproduktorů. Košíky s dobrotami
se zdály bezedné, šťastní výherci si odnesli ceny z tomboly a nakonec byli odměněni úplně všichni.
Karneval uspořádal Spolek přátel klánovické školky
za finančního přispění Mětské části Praha-Klánovice.
Jsme rádi, že děti odcházely spokojené a s dobrou
náladou.
Magdalena Kovaříková,
předsedkyně Spolku přátel klánovické školky

z m a t e řs k é š k o l y

Karneval se vydařil
Čekání na karneval bylo letos trochu zvláštní. Nevěděli
jsme totiž, zda vůbec přijdou nějaké děti. Mnoho holčiček a kluků z klánovické školky onemocnělo, a tak jsme
se báli, že místo veselého tancování budou děti ležet
v postýlkách a potit se. Naštěstí se naše obavy nenaplnily. Děti do tělocvičny v Besedě v sobotu 10. února dorazily. A zábavy si užily plnými doušky!
Pan Marek Vojtěch (moderátor) s kamarádkou Jitkou udrželi po celé dvě hodiny na parketu všechny víly,

Zápis do Mateřské školy Klánovice
se koná v úterý 27. 3. 2007
v době od 14 do 18 hodin v hlavní budově. Vezměte s sebou rodný list dítěte.
Těšíme se na vás.
Kolektiv Mateřské školy

Klánovický zpravodaj

3

XVI. ročník

strana

18

zdravotnictví

e k o l o g i e , p ř í ro d a

Doktor Jágr zamířil
k jirenským sousedům!

Zahradnické (ne)práce,
(ne)povinnosti, (ne)všednosti

Před několika lety by si to málokdo uměl představit, v současnosti už je to pravda. MUDr. Jan Jágr, který v Klánovicích ordinoval nepřetržitě od srpna 1986, přesunuje
většinu svých lékařských služeb do nedalekých Jiren.
Právě tam se totiž rozjíždí Centrum zdravotní péče,
provozované společností INC,a.s. Rekonstrukce areálu,
který má zemědělskou minulost, trvala čtrnáct měsíců.
Ambiciózní projekt moderní venkovské polikliniky nabízí
nejen služby praktických lékařů pro dospělé, dorost i děti,
ale rovněž řadu specializovaných pracovišť.
Postupně zde má během jarních měsíců začít fungovat diabetologie, neurologie, interna, kardilologie,
rentgen, sonograf, mamograf, ortopedie, chirurgie, gynekologie, urologie a ústní-nosní-krční. V představách
provozovatelů je i péče o lidskou duši, takže v novém
jirenském centru jsou připraveny pracovny pro psychologa a psychiatra.
Doktor Jágr, který před více než dvaceti lety navázal na lékařskou kariéru svého otce (ten v Klánovicích
léčil od roku 1953), redukuje svou praxi ve známé
ordinaci na Slavětínské. Upřesnění klánovických ordinačních hodin pro příští týdny bude oznamovat
operativně, za což se občanům omlouvá. Ale některé
organizační záležitosti jsou stále v jednání. Jak na
změnu zareagují jeho klánovičtí pacienti, je otázka.
„Určitě se najdou jedinci, kteří se přehlásí k někomu
z mých kolegů. To je svobodná volba, kterou respektuji. Zároveň věřím, že většina lidí ocení kvalitu nového
prostředí v Jirnech. Zní to neskromně, ale v okolí nemáme konkurenci,“ říká doktor Jágr. Pro ty, kteří nevlastní automobil, připravuje kyvadlovou dopravu mikrobusem. Měla by začínat v Újezdě nad Lesy.
„Je mi líto, že někteří klánovičtí občané hodnotí můj
přesun jako jistou komplikaci. Ale nedá se s tím nic dělat.
Kdo sleduje zdejší dění, dobře ví, že jsem měl v úmyslu
vystavět podobné zdravotnické centrum, obohacené
o moderní diabetologický program, na obecním pozemku směrem na Šestajovice. Jenže lidé, kteří ovládali - a ještě stále ovládají - komunální politiku v Klánovicích,
si to prostě nepřáli. Tuto smutnou realitu se mi nepodařilo změnit. Naštěstí v Jirnech jsem našel vstřícnost a rozum,“ tvrdí doktor Jágr, který byl v nedávné minulosti
(1999–2006) také členem klánovického zastupitelstva.
Jiří Karban

Prohlášení
MUDr. Marie Jágrové
Chci reagovat na dotazy občanů, kteří se ptají, zda
uvažuji o zrušení ordinace v Klánovicích. Moje odpověď je jednoznačná! O zrušení ordinace jsem nikdy
neuvažovala a ani teď tuto možnost nezvažuji.
MUDr. Marie Jágrová,
praktická lékařka v Klánovicích

V tomto čísle uvádíme první díl seriálu informací pro
zahrádkáře, který bude pro naše čtenáře připravovat
Ing. Miloš Král.
Co dělat v předjarním období:
Je to nejvhodnější doba k přesazení pokojových rostlin:
- k přesazení použijeme větší květináč, alespoň o 1/4
až 1/3. Velikost květináče je důležitá, neboť to je základní životní prostor rostliny či květiny.
- zkontrolujeme zdravotní stav kořenového balu, staré a odumřelé kořeny opatrně odstraníme.
- starou zeminu na povrchu kořenového balu, je-li tam
ještě nějaká, rovněž opatrně odstraníme, ale kořenové baly necháváme vcelku.
- na přesazení použijeme nový substrát. Dáme pozor,
aby substrát byl vyzrálý. Nevyzrálý substrát obsahuje živé půdní houby, škodlivý hmyz. Tito biologičtí
činitelé mohou vážně poškodit zdravotní stav rostliny.
- po přesazení rostliny pevně přimáčkneme v květináči
a přihnojíme vhodným vícesložkovým hnojivem
v optimální dávce.
Na zahrádce je nejvhodnější doba pro:
- ořezání a ostříhání ovocných a okrasných dřevin.
Řezné plochy nad 6-8 cm 2 zatřeme štěpařským voskem či stromovým balzámem.
- odstranění zazimování z růží – ty potom ostříháme
na 3–4 očka
- kontrolu zdravotního stavu stromů a rostlin po zimě.
Případné nemocné rány ošetříme a zatřeme voskem
nebo balzámem.
- úklid nafoukaného starého listí (i ze zazimování) před
příchodem jara po zimě. Zdravé kompostujeme, listí
ze stromů, které trpěly houbovými chorobami či
škůdci, raději necháme odvézt.
- pečlivé vysbírání a vyhození (ne do kompostu!) starých, většinou plísněmi mumifikovaných zbytků plodů a ovoce. Stejně jako infikované listí jsou tyto plody dobrou „schovkou“ pro škodlivé choroby, které
budou trápit stromy i rostliny v nové sezóně.
- zrytí letničkových či zeleninových záhonů. Pokud
jsme je nestihli zrýt na podzim, tak to můžeme dohnat nyní, čím dříve tím lépe.
Ing. Miloš Král

Dvě cesty - 9
Ko m p l ex n í e ko l o g i e / o c h r a n a
Ž P, v ě c n o s t a e m o c e .
Až šedý vous a zchátralé tělo mě učí, že na začátku jakékoliv debaty (v tomto případě s PŘEMÝŠLIVÝM čtenářem
cyklu Dvě cesty) je rozumné si vysvětlit základní pojmy.
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pro děti
Chybou při sestavování minulého čísla se stalo, že mapka k soutěži pro děti byla otištěna v menším
formátu, než je třeba. Přinášíme ji proto ještě jednou spolu s úvodním textem a osmisměrkou.

Od března do června bude ve Zpravodaji vycházet na pokračování slepá mapa Klánovic, rozdělená na čtyři díly. Budete-li mít chuť, můžete jednotlivé části složit, slepit
a domalovat.
V každém čísle časopisu doprovodí mapu malá křížovka nebo rébus. Vyluštíte v ní
jméno věci, která na danou část plánku určitě patří. Vy však můžete dotvořit mapu
i mnoha jinými způsoby. Namalovat skutečné stavby a zahrady na místo, kde opravdu stojí. Nakreslit váš dům, strom, souseda na bruslích, jezdce na koni, auta, motorky, psy.
Nebo vodotrysk, rozhlednu, sochu – stavby a předměty, které v Klánovicích nestojí, ale třeba by
tu podle vás měly být. Nalepit do plánku fotografie a podobně.
Až bude plánek složený, můžete nám ho přinést ukázat. Na všechny vaše mapy se moc těšíme.
Před koncem školního roku uspořádáme jejich výstavu v KC Beseda.
Alžběta Dvořáková

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

agama, ara, koza, kur, lama, lev, malpa, medvěd, osel, plameňák, rak, tygr, vydra, vyza
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Naplnění pojmu komplexní ekologie/ochrana ŽP lze
vidět v co nejširším úhlu pohledu provázeném co nejširšími souvislostmi. Krátce to lze říci i tak, že je to
PREFERENCE BUDOUCÍCH GENERACÍ.
V úvodu je třeba přidat ještě zásadní zkušenost. Jakmile docházejí věcné, odborné argumenty, nastupují
emoce, spekulace, pomluvy či politikaření. Též je třeba přidat skutečnost, že v komunální politice alespoň
po volbách by měla nastoupit věcnost a odbornost. (Lze
v tomto smyslu PŘEMÝŠLIVĚ pročíst povolební KZ).
Máte pravdu, chybí příklady.
Předpokládal jsem, že podobně jako zastupitelstvo
projevilo alespoň jistou snahu si „vyčistit stůl“ formou
krátkého vyhodnocení současného, tedy výchozího
stavu, učiní tak ODBORNÉ komise. Znamená to, že
zejména u všech důležitých projektů z minulosti přecházejících do současnosti posoudí současný stav na
základě RYZE ODBORNÉHO ZDŮVODNĚNÍ a na základě toho DOPORUČÍ vedení obce jak v té které věci
dál. Složením komisí by měla být k tomu garantována
jejich odborná způsobilost. Myslím, že za chod komise
odpovídá její předseda, takže ten by měl mít dominantní vliv na její složení.
Komplexnost ve vztahu k činnosti komisí se projeví
podle mého tím, že ke každému důležitému projektu
pro obec se vyjádří ODBORNĚ (bez vazby na jeho tvůrce, emoce, spekulace...) všechny komise, kterých se
uvedená věc týká. Tak by vedení radnice byl poskytnut
komplexní odborný popis současného stavu i spektrum odborných doporučení (podle odborností jednotlivých komisí), jak dál. Z nich by si na základě vlastních
priorit vybralo vedení tu správnou a je za vodou.
Jsem rád,že výše uvedeným způsobem s „vyčištěným stolem“ se snaží pracovat Stavební komise. Myslím, že i pro komisi ŽP a ostatní by to bylo dobré. Samozřejmě z hlediska hloubky odbornosti se nejedná
o audit a záleží to na odbornosti a vnímání i vyhodnocování faktů každého člena komise. (Odborný audit/
posudek může být jako jedna z variant doporučení komise jak dál. Samozřejmě to stojí čas i peníze, což
navíc v té míře nelze chtít od dobrovolné komise.) Navíc
právě o komisi ŽP se dá říci, že při aplikaci komplexního pohledu se jí týká valná většina realizovaných projektů.
Jak možná ještě čtete, takové jednoduché pojmy
z nadpisu se mi nedaří vysvětlit ani na úvodní stránce
a hrozba řádkového limitu nutí k výraznému zkrácení,
tak alespoň pár drobných příkladů vazby ekologie
a různých sfér všedního života (více lze najít např.
v KZ-2C/4):
Doprava - různá ekozátěž u jednotlivých prostředků
Finančně- sociálně- výchovná...návrh na plat zastupitelů podle výsledků (Ing. Kubíček) je ekologický...
výchova k vyvážení práv (plat) a povinností (starost
o OK obec) i zodpovědnosti při ukusování ze společného koláče (rozpočtu) - ekoparalela: právo(užívání
části přírody), povinnost (starat se o zachování pro
příští generace), společný koláč (voda, vzduch, půda..
celá příroda).
Podobně za DÚ lze aplikovat na např.regulaci nájemného...
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Kultura - je projev kulturnosti odběr reklamních letáků plných barviv a tlaku do „levnější“ spotřeby? Koncert...kompenzace?
Sport - různá ekologická zátěž - běh, míčovky ... golf,
motorismus
Stavba - efektivita záboru půdy, ohled na zeleň, přírodní/umělé materiály, dispozice - vzdušnost i od plotu, estetika prostoru...urbanistika - vliv prostředí zejména na děti... tepelné ztráty - exhalace ze spalování,
ST-EKO regulativy
Výchova - respektování biorytmu v přírodě i s vazbou na „vnitřní hodiny“ ... začátek „pracovního dne“
zejména malých dětí ne podle pohodlí dospělých, mimoškolní akce - výchovný přínos s odborným doporučením, více lze najít v KZ-2C/4 (včetně stopu sladkým návykovkám, ke kterému pomohla až teď EU..
škoda skluzu)
Závěrem chápu, že v současném sprintu není obvyklé si v klidu přečíst a navíc promyslet obsah článku
a i z důvodu pohodlí pochopím, že stačil nadpis. Možná i proto, s ohledem na komplexnost zde pouze naznačenými tématy, se budu jimi zabývat podrobněji
v dalších Cestách. Jak však najít tu pravou?
Zdeněk Trojan

Přírodní park Klánovice
V květnu to budou již 2 roky, co záměr na obnovu golfového hřiště v Klánovickém lese rozdělil klánovickou
veřejnost na dva pomyslné tábory. Na obou stranách
se řada občanů zapojila do diskuze i do následných
akcí. Představy i záměry se lišily. Jedni chtěli budovat
golfové hřiště v Klánovickém lese, druzí bránili les, životní prostředí, někdo také bránil svůj klid. Podívejme
se, co se za ty 2 roky změnilo. Na první pohled se zdá,
že my, kteří bráníme les proti záměru postavit na jeho
úkor golfové hřiště, vítězíme, nebo si alespoň vedeme
lépe. Komunální volby ukázaly, že na naší straně je
i většina občanů Klánovic. Zdálo by se tedy, že ten,
kdo prohrává, je navrhovatel obnovy golfu v Klánovicích, společnost FOREST GOLF RESORT PRAHA, a.s.,
která musela své aktivity omezit pouze na své stavby
a pozemky. Obávám se však, že pravda je někde jinde, že ten, kdo prohrává, je ve skutečnosti Klánovický
les a s ním i my občané Klánovic. Přestřelky mezi obě-
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ma stranami přetrvávají, taktizuje se v zákulisním boji.
Přitom se vstup do Klánovického lesa stává stále méně
radostnou událostí. K neutěšenému stavu lesa nemalou měrou samozřejmě přispěly i rozsáhlé polomy letošní zimy. Vedle zvětšujících se mýtin a narůstajících
hald z ořezaných větví se v některých místech z cest
stala neprůchodná koryta zaplněná vodou a blátem.
Obávám se, že o jarních pohodových procházkách lesem s dětmi si můžeme již nechat jenom zdát.

Co s tím? V dubnu loňského roku založila část vedení Občanského sdružení za Klánovický les nové
občanské sdružení s názvem „Přírodní park Klánovice“ (PpK). V zájmu společných záměrů a cílů
v otázce ochrany Klánovického lesa byly po dohodě
s Občanským sdružením za Klánovický les aktivity
tohoto nově vzniklého občanského sdružení PpK odloženy až na období po komunálních volbách 2006.
Hlavním cílem občanského sdružení PpK bylo nejen
říkat, co nechceme, tedy kácet les, ale hlavně vyvíjet
aktivity vedoucí ke zlepšení jeho stavu, ochraně přírody a zlepšení životního prostředí Klánovic. Chtěli jsme,
aby se občané Klánovic mohli vyjádřit, zdali chtějí, aby
se Klánovický les stal skutečně lesem se zvláštním
určením, místem, které slouží pro rekreaci a oddech
občanů Klánovic a okolí. Tedy ne pouze místem pro
komerční těžbu dřeva. Záměr nalezl podporu i u vedení Státních lesů ČR. Záměrů a cílů bylo mnoho, avšak
dobrovolníků a nadšenců pro věc něco udělat žalostně málo.
Nakonec to vypadá tak, že ze všech hezkých snů
zůstane pouze několik popsaných papírů a pár plánků
nerealizovaných záměrů. Je mi to upřímně líto a tak
sedím u počítače a píši tyto řádky. V duši je ještě malá
naděje. Třeba se přeci jen ozve pár nadšenců, dobrovolníků, kterým se bude chtít zadarmo pomoci dobré
věci v době, kdy je na prvním místě zisk či tučná odměna. Třeba jen proto, že se na ten zubožený les již
nemohou dívat, že mají rádi hezké okolí, procházky
pěkným čistým lesem a že nesouhlasí s vandaly, kteří
ho zaplňují odpadky. Co by se od dobrovolníků očekávalo? Konstruktivní a reálný přístup ke zlepšování stavu lesa a k rozkvětu a zachování přírodního charakteru Klánovic. Žádné finanční závazky ani nadměrné
pracovní či časové zatížení. Pouze spolehlivost a zod-
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povědnost za pomoc, kterou mohou nabídnout a ke
které se sami dobrovolně zaváží. Záleží na každém
z nás, jak bude Klánovický les v budoucnosti vypadat.
Vladimír Sršeň
Přírodní park Klánovice
Tel./fax: 281 960 083
e-mail: ppk@ginseng.cz

Lesnické hospodaření
v Klánovickém lese v roce 2007
V polovině měsíce ledna se přehnala přes území naší
republiky vichřice – orkán Kiryll, který způsobil miliardové škody. Nebyly ušetřeny ani lesní porosty a z předběžných údajů je zřejmé, že v lesích České republiky
bylo poškozeno více jak 8 mil.m3 dříví. Klánovický les
naštěstí úspěšně vzdoroval tomuto přírodnímu živlu
a na výše uvedeném území lesního komplexu došlo
„pouze“ k jednotlivým vývratům a zlomům, jejichž
množství odhadujeme ve výši 600m3. Předpokládáme,
že následky větrné kalamity se podaří odstranit do
poloviny měsíce března.
Je skutečností, že Klánovický les je díky druhové
pestrosti dřevin poměrně stabilním lesním celkem,
neboť nejpočetnější dřevinou je dub letní a zimní (zaujímá 36,61% plochy) a druhým početným druhem je
borovice lesní (zaujímá 25,48 % plochy). V Klánovickém lese však můžete najít řadu dalších druhů lesních
dřevin, které dotvářejí pestrou mozaiku dřevinné skladby a mají nepochybně charakter nejen stabilizační, ale
i estetický. Jestliže zmiňuji stabilní lesní komplex, mám
tím na mysli les, který není narušený mimořádným odlesněním a hospodaří se v něm podle lesnických pravidel. Přestože tento les řadím k stabilním lesním komplexům, naším záměrem je podpořit v rámci cílové
dřevinné skladby některé další stabilizující prvky – to
znamená celkově snížit zastoupení smrku a preferovat vyšší zastoupení lípy, buku, javoru a ostatních listnáčů. Podíl melioračních a zpevňujících dřevin, který
je upraven vyhláškou č. 83/1996 Sb., nejen že naplňujeme, ale v drtivé většině případů hospodářských souborů toto ustanovení překračujeme.
Vážení občané, již v Klánovickém zpravodaji č. 9/2006
jsem v článku „Člověk a les na okraji velkoměsta“ zmiňoval některá specifika Klánovického lesa – jako lesa
zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí. Jednou ze specifik takového lesa je i omezená výše těžby,
která dosahuje ročně pouze 2,57 m3/ 1 ha porostní půdy
(pro srovnání uvádím, že průměrná výše těžeb v České republice se dlouhodobě uvádí ve výši 5 – 6 m3/
1ha porostní půdy). I přes tyto skutečnosti se setkávám opakovaně s názorem, že se v Klánovickém lese
těží příliš. Na tyto otázky jsem však již jednou odpověděl ve výše uvedeném článku.
Vzhledem ke skutečnosti, že Lesní správa Mělník
poskytuje každoročně zastupitelům Úřadu městské
části Praha-Klánovice seznam lokalit, kde se budou
realizovat těžební činnosti, chci Vás – čtenáře - o těchto
skutečnostech informovat právě nyní. V tomto roce
neuvažujeme s obnovní těžbou a možností vzniku ho-
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liny, ale naše činnost bude zaměřena především na
provádění výchovných těžeb (tzv. probírek – bez vzniku holiny) a dále těžby nahodilé (těžba suchých stromů). Je skutečností, že především v západní části lesního komplexu (na západ od silnice Újezd-Klánovice –
les nazývaný též místním názvem Blatov) zvláště
v posledních letech dochází k opakovanému výskytu
většího množství souší (především dřeviny DB). Je
nepochybné, že tato část lesa není v optimálním zdravotním stavu, neboť zde dochází k minimální fruktifikaci a s přirozenou obnovu lesních dřevin se zde setkáváme pouze výjimečně.
Ten, kdo si dopřeje delší procházku lesem a zavítá
na opačnou stranu lesa – směrem k současnému areálu kynologů Městské policie (bývalý muniční sklad),
může se přesvědčit o tom, jak je možné vhodným lesnickým hospodařením dosáhnout kvalitní přirozené
obnovy u dubových porostů. Je pochopitelné, že obnova původních ekotypů lesních dřevin přirozeným
způsobem je naší prioritou.
Ne vždy je však možné dosáhnout výsledku obnovy
porostu přirozeným způsobem. Potom nezbývá, než
z vytěžené plochy odstranit klest, plochu zalesnit uměle
a o tento mladý lesní porost pečovat až do stadia, kdy
je odrostlý všem negativním vlivům - v průběhu let tento
porost chránit proti zvěří - zpravidla oplocením, provádět ožin nežádoucí buřeně, případně vysekávat škodící a plevelné dřeviny, které se na ploše objevují. Takovýto osud mají i vytěžené plochy v okolí Nových Dvorů,
které budou v letošním roce oploceny.
Vážení čtenáři, snažil jsem se Vám alespoň zčásti
přiblížit lesnickou problematiku, kterou bude ovlivněn
Vám tolik blízký Klánovický les. V případě jakýchkoliv
nejasností jsme připraveni Vám odpovědět na případné další otázky z lesnické problematiky ve zmiňované
oblasti.
Ing. Zdeněk Žára, lesní správce
Lesy České republiky, s. p. , lesní správa Mělník
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Tango Band
svůj úspěch z vystoupení v listopadovém svařáku. Tangoband pod vedením Saši Skutila není nutné v Klánovicích představovat. Dalším hostem byl rovněž slavný
„klánovičák“ Petr Miler.

V ý s t a v a fo t o g r a f i í
To m á š e H r a d e c k é h o
V pátek 9. 2. byla slavnostně zahájena výstava fotografií klánovického rodáka a fotoreportéra Tomáše Hradeckého.
Jak známo, Tomáš Hradecký je milovníkem golfu,
výstava se tedy věnuje hlavně právě tomuto tématu
a s ním nezvratně spojenému golfovému symbolu, kterým je bezesporu naše nejstarší golfové hřiště v Ma-

klánovické fórum
Bluesový večer
Ve středu 7. 2. proběhl v kavárně Beseda večer v bluesovém stylu. Vlado Hoffmann a jeho band zopakoval

Tomáš Hradecký se svým přítelem a spolupracovníkem panem Smetanou.

Band Vlado Hoffmanna

riánských lázních, které má jako jedné v Evropě status Royal
Golf Club, propůjčený samotnou anglickou královnou.
Tomášovy fotky slavných osobností či jen golfové
momentky jsou důkazem nejen jeho nadšení, ale především talentu a citu pro fotografii.
Vernisáž zahájil úvodním slovem Tomášův přítel
a spolupracovník pan Smetana, který představil autora i průřez jeho dílem. Návštěvníci měli možnost shlédnout dva filmy s golfovou tématikou.
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Výstavu fotografií mohli návštěvníci kulturního centra Beseda vidět až do konce měsíce února.

Ko n c e r t s k u p i n y Po n o ž k y
Pa n a S e m t a m ťu k a
V neděli 11. 2. proběhl v Besedě koncert kapely Ponožky pana Semtamťuka., produkující hudební styl
Knajp-Art -směs folku, jazzu, hospodského šramlu okořeněný humorem a podávaný s rockovým nasazením.

Ko nv e r z a č n í k u r s y a n g l i č t i n y
Od nového roku začalo Klánovické fórum pořádat jazykové kursy angličtiny, prozatím jedenkrát v měsíci.
Kursy jsou konverzační, k účasti je tedy potřeba alespoň základní znalost angličtiny, kterou lze během 45
min. monotematicky rozvinout.
Pro březen je naplánován kurs s tématem zdraví –
přijďte vyzkoušet i vy.
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na výrobu zrcadel v Čelákovicích, ale též žena vysoce
poetická, což dokládají záznamy v jejích denících,
a výtvarně i všestranně umělecky nadaná. V roce 2004
otevřena na hlavní hornopočernické Náchodské ulici
galerii Amirro, ve které skloubila prodej zrcadel s galerií. Zde si můžete prohlédnout a zakoupit obrazy její
i jiných umělců, ale též užité umění z dílen keramiků
i mistrů sklářů, objednat si zhotovení zrcadla na míru,
kterou potřebujete, a vybrat si rám pro svůj obraz. Čas
od času se její galerie mění v malý hudební salon (Svěcený), v salon literární, kde vystupují herci (Harapes,
Kluková, Molavcová, Navrátil, Suchý atd.), spisovatelé
(O. Neff a nedávno zesnulý V. Horák).
Malířka je autodidakt, tvořící svá díla tři desetiletí.
Školila se u malířů profesionálů Leopolda Musila
(*1920) a Ladislava Leitgeba (*1920) z Brandýsa nad
Labem. Jejím učitelem, vedoucím její ruku radami,
zasílanými v dopisech přes oceán, byl i před 26 lety
zesnulý přítel Carlos Hahn z Buenos Aires. Jmenovaný, na kterého paní Zdeňka Holejšovská s vděčností
vzpomíná, v letech 1975–1981 nechal z její tvorby, prostřednictvím pražského Artcentra, zaslat cca 200 obrazů do Argentiny pro galerii Talleras de Pintura.
I v japonských galeriích, se kterými spolupracuje od
roku 1980, jsou její díla zastoupena např. v tokyjském
Towo Art Center a Isetan Shinjuku, v galeriích Diamaru v Kobe a Sogo v Yokohamě a Takashimaya, v Kyoto
i Kisbe. Vystavovala ve švýcarském Gentu, v Kanadě
v PME Trade, v Bratislavě, v solnohradském Galerissimu, v Německu v Berlíně, ve Weidenu, v Hammeln,
v Ambergu.. Všude prezentovala všechny žánry své
tvorby.

Internet v Besedě
Klánovičtí návštěvníci internetu již nejsou od začátku
tohoto roku odkázáni na internetovou kavárnu v Újezdě
s jedním pracovištěm. Klánovice mají kromě veřejného internetu v knihově nyní k dispozici také 3 internetová počítačová pracoviště v kavárně Beseda. Za 15
min. surfování zaplatíte 15 Kč. Máte-li vlastní notebook
s podporou WiFi připojení, můžete využívat služeb připojení v kavárně bez omezení a zdarma.
Pozor! Jako další krok pro větší popularizaci internetu plánujeme na některý z následujících měsíců internetové kursy pro seniory.
Za Klánovické fórum
Martina Petráčková

Výstava obrazů Zdeňky Holejšovské
v klánovickém Kluturním centru Beseda
Subtilní paní Zdeňka Holejšovská je nejen iniciativní,
energická, cílevědomá, houževnatá a nesmírně pracovitá žena, která s manželem založila firmu Amirro

Zdeňka Holejšovská, Karlův most, olej 60x80 cm
U nás vystavovala malířka Zdeňka Holejšovská
v Praze v Klubu mladých, v Artcentru v Lidovém domě
ve Vysočanech, v galerii U Zlatého melounu, na Salonu
výtvarníků, ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost,
v Klubu železničářů, v Galerii U Červené sedmy,
v Galerii U Kobylků v Praze-Dejvicích i v Galerii Petra
Brandla i mimo Prahu v Sázavě, v Chlumu u Třeboně,
v Soběslavi i jinde. S autorkou obrazů a jejími díly se
můžeme setkat v galerii Amirro v Horních Počernicích..
Od 4. do 31. března 2007 budou vystaveny některé
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Zdeňka Holejšovská, U rybníka, olej 40x50 cm

Zdeňka Holejšovská, Hamburk, olej 91x62 cm
její obrazy a kresby ve foyer klánovického Kulturního centra Beseda.
Jak jsem poznal dílo malířky Zdeňky Holejšovské
z návštěv galerie Amirro, z katalogů a časopisů, kde
se o ní nejen psalo, ale i reprodukovala její díla, vím,
že ráda vytváří díla impresionisticky sluncem prozářená, rozjasněná, plesající radostí, že se koupou ve sluneční záři. Obrazy maluje „a la Prima“ v tom neopakovatelném okamžiku, který ji zaujal a uchvátil. Neodejde
o stojanu, dokud obraz nedokončí. Nikdy nemaluje obraz na pokračování, protože okamžiky jsou pomíjivé,
neopakovatelné. To už věděli starověcí filosofové, že
vstupujeme-li do téže řeky, nevstupujeme už do ní.
Proč? Protože kde ty včerejší vody jsou? Kam odešlo
to včerejší slunce? O květech říká: „Přitahují mě symfonií barev i krásou tvarů, cítím z nich radost, jas, klid.
Zároveň je v nich znát určitá prchavost, zvlášť když
začínají odkvétat. To vše se snažím zachytit, předat
těm, kdo se na plátno budou dívat.“ Proto se často v její
tvorbě setkáváme se zátišími s květy ve vázách a džbánech (např. Květiny v bílé váze, Kouzelný den, Zelené
zátiší, Pivoňky, Barevná kytice, Slunečnice I, Slunečnice II, Slunečnice III, Zátiší s pomerančem) i luční kvítí
(Slunečný den) a vzácně i se zátiším se zvěřinou (Bažant). Maluje sluncem prozářené památky starověku
(Diův chrám, Dubrovník) i našeho středověku (Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí, Karlův most,
Hradčany), krajiny v Polabí rodného Ústecka, v Pojizeří, v Posázaví i v jižních Čechách (U rybníka, Chalupy, Červené střechy). V její tvorbě nalezneme díla
s názvy vonícími dálkami (Motiv z Keni, Keňská vesnice, Pláž u Mombasy) i českým domovem (Konvalinky,
Stromy, Rozbřesk, Jarní den, Stoh, Zima, Zimní kraji-

na). Někdy autor píšící i Zdeňce Holejšovské hovoří
o slunečním období v její tvorbě, ale to není výstižné,
protože toto „období“ prochází celou její dosavadní
tvorbou. Lze hovořit o kultu Slunce v jejím díle, o její
lásce k paletě jasných pastelových barev i o optimismu v jejím srdci, vstupujícím i do obrazů. Fascinuje ji
moře, ale především lodě. Ne velké zaoceánské, ale
drobné rybářské a sportovní plachetnice, které zachycuje v přístavních městech v Amsterodamu, v Hamburku, v Dubrovníku, v Trogiru, na obrazech s názvy:
Město, Lodě v přístavu, Slunce v přístavu. Maluje lodě
kolébající se u mol (Domy a lodě, V zátoce, Bárky),
vytažené na břeh (Motiv z Rujany) i brázdící mořskou
hladinu. Ty nejčastěji zachycuje paní Zdeňka Holejšovská na svých barevných kresbách.
Co říci na závěr jiného, než aby jí slunce zářilo ve
chvílích, kdy rozkládá malířský stojan, aby zachytila
okamžik, který ji uchvátil, aby jí dodávalo tvůrčí energii a dobíjelo její životní optimismus, aby byla úspěšná
i v nelehké funkci podnikatelky firmy Amirro.
Vážení spoluobčané, přijďte si prohlédnout výstavu! Výstavy, koncerty, přednášky a ostatní kulturní
a společenské akce, konané v Kulturním centru Beseda, nepořádáme pro sebe a své potěšení, ale pro Vás.
Zastavte se v tom hektickém spěchu a navštivte i kulturní akci, která se Vám nabízí přímo v Klánovicích.
Základní okruh návštěvníků již máme, staňte se návštěvníky Kulturního centra Beseda i Vy. Poseďte
v kavárně a prohlédněte si vystavená díla.
Ludvík Skružný

Koncert mladých
bulharských interpretů
děl českých a slovenských
skladatelů v KC Beseda
Doc. MUDr. Konstantia Trošev, CSc., absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, plastický
chirurg ve Varně, předseda „Společnosti bulharsko
českého a slovenského přátelství“ ve Varně, je osob-
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nost všestranně kulturně činná a v oblasti bulharskočeských kulturních styků vysoce angažovaná v propagaci české a slovenské kultury, což Ministerstvo kultury ČR ocenilo tím, že jmenovanému udělilo medaili
„Artis Bohemiae Amicis“. Je autorem knihy „Čeští
lékaři v Bulharsku v době balkánských válek (1912–
1913), vydané v Praze (Univerzita Karlova 1984) a ve
Varně (Slavena 2003, přepracované a doplněné vydání), iniciuje konference při příležitosti životních výročí
Čechů, působících po roce 1878 ve Varně (např. bratři
Hermenegild a Karel Škorpilové, zakladatelé Národního muzea ve Varně, František Novák, varněnský zahradní architekt, Ing. Jaroslav Knob, atd, atd.).
Spolupodílel se na vybudování Muzea lékařství a lékárnictví ve Varně, které je jediným muzeem toho druhu v Bulharsku..
Z iniciativy doc. Troševa se od roku 1987 ve Varně
uskutečňují každý druhý rok soutěže mladých bulharských interpretů skladeb českých a slovenských
hudebních skladatelů, kterých je může zúčastnit každý mladý bulharský hudebník z kterékoli hudební školy. V roce 2007 proběhne již XI. ročník soutěže. Vítězové soutěže, dívky a chlapci ve věku od 15 do 18 let,
vždy klavír, klavírní doprovod pro sólistu hrajícího na
housle, violu či cello, flétnu, trubku aj., přijíždějí počátkem dubna do Prahy, aby zde pod patronátem Bulharského velvyslanectví a Českého hudebního fondu
uspořádali koncert.
V roce 2003 jsem kromě vystoupení pražského inicioval jejich další vystoupení v Sále Jana Zacha v Městském muzeu v Čelákovicích a zainteresoval starostu
a místostarostu MěÚ a ředitelku Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě, rodišti výše jmenovaných Škorpilů,
spoluzakladatelů bulharské archeologie, a města, které má družbu se čtvrtí Varna-Odessos, kde je soustředěna většina varnenských muzeí a Přímořský park,
vybudovaný již zmíněným Františjem Novákem. Myšlenka druhého koncertu se vysokomýtským zalíbila.
Požádali doc. Tročeva, aby v roce 2005 byl konán druhý koncert ve Vysokém Mýtě. Koncert byl realizován
a i zde měl i posluchačů velký úspěch.
Vždy mladé umělce provází pan docent Trošev, který jejich vystoupení uvádí a ve volném čase projednává možnosti dalších akcí, v Bulharském kulturním
centru v Praze, i akcí, které by rád v budoucnu ve spolupráci s českou stranou realizoval ve Varně, ať již ve
společnosti nebo ve spolupráci s některým z muzeí.
Rovněž paní Naděžda Borislavova, místopředsedkyně varnenské Společnosti bulharsko českého a slovenského přátelství, hovořící česky, přijíždí s vítězi
soutěže, vyjednává vše nezbytné, a vystupuje v roli tlumočnice, vždy, kdy je toho zapotřebí.
Tentokrát jsem pozval mladé bulharské hudebníky
provázené mými dlouholetými bulharskými přáteli doc.
Troševem a Naděžddou Borislavovou k vystoupení
v Kulturním centru Beseda, abyste i Vy byli účastníky
tohoto velkolepého kulturního zážitku.
Aby kulturní zážitek byl na vysoké úrovni, je třeba
zapůjčit od Českého hudebního fondu v Praze koncertní křídlo, jehož dovoz a odvoz do Klánovic speciální špeditérskou firmou si vyžádá částku 5000–6000

strana

27

korun. Obracím se proto na Vás, majetnější klánovické
spoluobčany a podnikatele, s prosbou o sponzorský dar
na tuto finančně nepokrytou akci. Prosím, příspěvky
posílejte na veřejnou sbírku, vyhlášenou Ing. Petrem
Kubíčkem, předsedou správní rady nadačního fondu
Klánovického fóra, číslo účtu 51-1079340247/0100
s poznámkou komorní křídlo. Zapůjčení koncertního
křídla od Českého hudebního fondu pro klánovickou
akci přislíbil dlouholetý klánovický občan, Vám dobře
známý cellista Karel Huth.
Srdečně Vás jménem svým i kulturní komise zvu na
koncert, který se uskuteční hned v prvním týdnu měsíce dubna. Termín koncertu bude plakátován, bude
uveden v programu akci Klánovického fóra a mnozí
z Vás obdrží i pozvánku. Srdečně jsou zváni i Vaši mimo
Klánovice žijící příbuzní a známí.
Ludvík Skružný,
člen kulturní komice

pěvecký sbor

Claireton Chorale
– určitě ho znáte
Při krátkém ohlédnutí na činnost našeho dětského pěveckého sboru v závěru roku 2006 chceme poděkovat
všem, kteří pomáhají tvořit i realizovat bohatý program,
který slaví úspěchy nejen u nás v Klánovicích, ale hlavně na různých místech naší země i v zahraničí. Vedle
uměleckých osobností, zejména klavíristy a hudebního skladatele Vítězslava Maštalíře i umělecké vedoucí
souboru paní Světlany Tvrzické i dalších aktivních
umělců různých oborů je třeba poděkovat i paní Olze
Hlavaté a Evě Drnkové, které šijí krásné kostýmy pro
všechna vystoupení. Působivé jsou zejména v hudebně
dramatických pohádkách, které si právem vysloužily
velký obdiv posluchačů.
Všechna sborová vystoupení koncem roku měla velký úspěch, ať již při charitativním koncertu v pořadu
Děti dětem v Paláci Žofín nebo benefiční večer v areálu

Natáčení s Divokým Billem 26.2. 2006
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golfu, jehož výtěžek byl věnován Dětskému domovu
v Klánovicích. Další vystoupení bylo ve Výzkumném
ústavu léčiv na Vinohradech. Rok 2006 završil sbor
krásným koncertem 14.12. na téma Vánoce ve světě
v divadle v Horních Počernicích.

Silvestr + Ju-Hle
Úspěch sboru přináší i soustavná spolupráce se
skladatelem Zdeňkem Bartákem, Jaroslavem Uhlířem
a Zdeňkem Svěrákem při účinkování v pořadu Hodině
zpěvu na ČT 1 31.12. 2006.
Claireton Chorale se účastnil i zahraničních akcí,
např. festivalu duchovní hudby „Šumava – Bayerische
Wald“ i soutěže dětských pěveckých sborů v Moskvě.
Za připomínku stojí také úspěšné nazpívání české verze hymny Evropské unie, složené na jímavou melodii
Smetanovy Vltavy.
Klánovický pěvecký sbor byl založen v roce 1999
a v průběhu jeho činnosti v něm působilo více než 100
dětí různého věku. V současné době má kmenový soubor 50 členů, z toho 14 sólistů. Děti zpívají s nadšením,
poznávají klasickou i hudební písňovou hudbu, vyžívají se v dramatizacích pohádek a v různých pásmech,
nyní především v hudebním zpracování Andersenových pohádek. Kdo si chcete poslechnout naše děti
v tomto hudebním pásmu a zpříjemnit si sobotní odpoledne, přijďte si je poslechnout 14.4.2007 do krásně zrekonstruovaného divadla v Horních Počernicích.
V 15 hodin jste vítáni.
Některá z jejich vystoupení byly zaznamenány i na
CD a audiokazetách. Připomenutí činnosti pěveckého
sboru Claireton Chorale provází informace o připravovaných akcích v prvním dvojčísle Klánovického zpravodaje.
Hana Vocelová
Jitka Křížová

Ohlednutí za koncer tní
sezónou 2006
V lidském životě se střídá radost – i smutek. Ten si ale
– bohužel – nevybíráme, ten přichází sám. Co si ale
můžeme vybírat my sami – to je radost. A tu nám vždy
zaručuje KDS Claireton Chorale. A to už přes celých
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7 let! A to nejen v Klánovicích, které reprezentuje
a svými koncerty a různými akcemi zviditelňuje, ale
i jinde, nejen v ČR – ale i za hranicemi.
Nevěříte? Tak vám napíši důkaz, který se ale týká
stejně jen části aktivit sboru v roce 2006.
V únoru vystoupení v KC Besedě na zahájení výstavy Historie a současnost Klánovic.
23.2. natáčení s Divokým Billem
8.4. vystoupení na zahájení společenského večera
v Klánovicích
7.5. v Jílovém u Prahy koncert v kostele sv. Vojtěcha
21.5. odpoledne vystoupení u Křižíkovy fontány
v Holešovicích „Děti dětem“, večer koncert
v městské knihovně
24.5. a 24.5 koncerty pro školy (včetně Klánovické ZŠ)
v Újezdě nad Lesy v divadle Pod Úrovní
28.5. host „Arabesky“ v Městské knihovně
2.6. „Pohádky Andersena“ v MŠ Klánovice
11.6. slavnostní koncert v Městské knihovně
17.6. v parku KC Beseda benefiční koncert ve prospěch Dětského domova v Klánovicích
červen 2006 účast na Mezinárodním festivalu v Moskvě
6.9. natáčení s D.Patrasovou „Hitparáda“
19.10. vystoupení na slavnostním otevření nového
centra Klánovic – hřiště pro děti a mládež
2.12. vánoční koncert pro seniory v Klánovicích, vánoční koncert v kostele Sacre Coeur v Praze 5
na Smíchově
4.12. koncert ve filharmonii v Hradci Králové pro HVB
banku
7.12. koncert v MŠ Klánovice
9.12. charitativní koncert na Golfu Klánovice pro DD
a MŠ v Klánovicích
12.12. koncert pro školy v divadle Pod Úrovní v Újezdě
nad Lesy
14.12. koncert pro školy v divadle Pohoda v Horních
Počernicích (včetně ZŠ Klánovice)
16.12. slavnostní vánoční koncert „ Vánoce v proměně
času“ pro rodiče a přátelé sboru v divadle Pohoda v Horních Počernicích
19.12. vánoční koncert pro Statní ústav pro kontrolu
léčiv
21.12. charitativní vystoupení DĚTI DĚTEM pro postižené děti a děti z DD na Žofíně (pod záštitou
pí. Lívie Klausové)
31.12. Hodina zpěvu a Silvestr - studio Kamarád na
ČT1
A to zcela nejsou všechny aktivity tohoto sboru
v roce 2006. Ale pro nás všechny je zážitek slyšet zpívat tento sbor skladby B. Smetany, A. Dvořáka či
D. Tuchmanova, nebo vidět i slyšet jejich nastudování
pohádek H.Ch. Andersena!
Takže děti, za vaše krásná vystoupení vám všichni,
kteří vás rádi posloucháme, i za všechny „klánovičáky“ moc a moc děkujeme!
A děkujeme také vaší umělecké vedoucí pí. Světlaně Tvrzické, a děkujeme také klavíristovi a hudebnímu
skladateli Vítězslavovi Maštalířovi za všechen čas, který vám věnují, a za krásné zážitky, které dávají nám –
posluchačům.
Zvláštní poděkování jménem celého sboru Claire-
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ton Chorale patří MČ Klánovice a jejím zastupitelům
za finanční a morální podporu činnosti sboru a také
bývalému panu starostovi Ing. J.Losertovi, který byl na
většině koncertů sboru a fandí aktivitám dětí.
Fotografie z našich akcí si můžete prohlédnout v kronice sboru nebo na www.claireton-chotale.com
Hana Ziková

sport
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Starší přípravka „Mini 10“ si ve stejné hale vedla
o poznání lépe, vybojovalo 4. příčku.
Mladší žáci se v říčanském stánku snažili. V posledním zápase bojovali o celkové vítězství, ale bohužel podlehli 0:1 (soupeřem byly Řepy), tato prohra je
ve vyrovnaném turnaji odsunula na 4.místo. V případě
nerozhodného výsledku by byli druzí. Ke kýženému
bodu jim chybělo pár centimetrů, jednou trefili tyčku
a navíc spálili dvě stoprocentní šance. Celková bilance: 2 výhry, 1 remíza, 2 prohry.

Běh Terryho Foxe
– pomoc – symbol – tradice
Je to již 27 roků, co se Terory Fox vydal na „Marathón
naděje“. O jedné noze, po utrpení při léčení rakoviny
kosti a následné amputaci nohy. Za 143 dní uběhl 5564
km napříč Kanadou. Po cestě burcoval vědomí lidí
a vybíral peníze na výzkum rakoviny – to vše pro podobně postižené.
Nakonec rakovině podlehl. Přesto boj s touto zákeřnou chorobou neustal a běhy na mnoha místech světa
pokračují. Před 15 roky běželi v České republice zaměstnanci kanadského velvyslanectví v počtu 40 osob
první – symbolický – ročník. Dnes už je to tradice. V mezinárodním měřítku patří běhy u nás k nejúspěšnějším
na světě. V roce 2000 jsme dosáhli vrcholu jak počtem
běhů (231 míst) i účastníků (100 000) tak i vybranou
částkou (více něž 4 000 000 Kč).
26. května ráno začne opět ruch v okolí klánovické
školy – začnou přípravy na již 8. ročník BTF v Klánovicích. Obracím se na naše spoluobčany, kteří BTF
v Klánovicích ještě neznají. Program je velmi pestrý,
každý si tu přijde na své, od dětí v kočárku až po seniory. Zveme vás k účasti i ke spolupráci. Jako každý rok
uspořádá škola sbírku na trička a propagaci. Do školy
nebo na Úřad MČ můžete proti potvrzení odevzdat
i svůj sponzorský dar, který je možno odepsat z daní.
Přidejte se k našim věrným sponzorům – finančně nebo
materiálně – a pomozte tomuto ušlechtilému cíli. Je to
i pro vás!
Celostátní výtěžek z roku 2006 činil 1.330.000 Kč.
Klánovice díky významným sponzorům a startovnému
odeslaly téměř 61.000 Kč. Díky všem!
Za pořadatele BTF
Helena Kocourková

Momentka z náročné přípravy mužů a dorostenců ve
volné přírodě.
Starší žáci odehráli zatím nejlepší turnaj. V zápasech předváděli skvělé výkony. S celkovým skóre 16:2
obsadili vynikající 2. místo. Dokázali porazit i vítěze
předešlého turnaje, domácí Říčany, 3:1. V zápase o 1.
místo s Unionem Vršovice, kdy stačila k prvenství remíza, jsme obdrželi branku po taktické chybě. Soupeřova brána byla zakletá, klánovičtí hráči nastřelili dvě
tyče a promarnili tři vyložené šance. Druhé místo si
pojistili, když s přehledem porazili Vestec 3:0.
Kombinovaný tým dospělých a dorostenců podlehl na umělé trávě v Horních Počernicích dorostu Xaverova 1:3 (za Klánovice skóroval Pospíšil). Prohrou
1:2 skončil zápas v Horních Měcholupech (branku
vstřelil M.Beran).
Muži a dorostenci absolvovali společné soustředění v příjemném areálu Sportovního centra v Rumburku. Trenér Milan Štefeček byl velmi spokojen s pří-

Zimní fotbalové radovánky
Fotbalisté všech věkových kategorií se pilně připravují na jarní část mistrovských soutěží. Přinášíme informace, které nám poskytl Michal Fuchs,
předseda FK Klánovice.
Začněme od těch nejmladších. Mladší přípravka
„Mini 8“ se zúčastnila halového turnaje v Říčanech. Bylo
vidět, že „mrňousové“ nastoupili k prvnímu turnajovému klání po zimní přestávce. Tréninkové manko se projevilo na hře i na umístění. Klánovický tým uhrál pouze
jednu remízu a obsadil až 8.místo. Nevadí, příště to
bude lepší!

Společná fotografie ze soustředění v Rumburku.
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stupem mužstva i s technickým zázemím. Hráčům byl
k dispozici nedaleký bazén a večer si mohli zahrát bowling. Za jedinou stinnou stránku akce lze označit vykradení auta místními zlodějíčky. Došlo i na dvě utkání
staří-mladí. V tom tréninkovém zvítězili staří 5:2, zatímco ostrý zápas o den později byl velmi vyrovnaný
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a po prodloužení skončil 4:4. Po penaltách se radovali
staří.
Výbor FK Klánovice děkuje Mirkovi Šafusovi za přípravu a perfektní organizaci celého soustředění. Dík
patří také M.Malému za fotodokumentaci a videozáznam.
Jiří Karban

Anketa
„Jaké kulturní akce v Klánovicích navštěvujete? Jaký typ kultury zvláště vítáte? Jaké
kulturní akce byste se rádi zúčastnili?“

Paní Helena Hrušková, maminka žáčka klánovické školy: „Tak já si nebudu vymýšlet, já jsem
lajdák, takže kulturu moc nenavštěvuji. A pokud navštěvuji, dávám přednost pořadům pro
děti. Jednoznačně! V Kulturním centru Beseda.“

Martin: „Já chodím do školy jinam. Do kina? To jsem tady byl, jednou. Ale je to dlouho.“

Paní Eva Hlaváčová, květinářství Slunečnice: „No, tak já mám mrňouse, takže se nikam moc
nedostanu. Využívám samozřejmě Besedu, tam chodíme na pohádky. A někdy i večer do
kina. Jinak, restaurace člověk využívá... Klánovickou knihovnu nenavštěvuji, protože mám
docela dobrou doma. To bude nadlouho, než to všechno přečtu. Na plese jsem nebyla ani
nepamatuji. Maškarní, to by nebylo marné. Když člověk nemá co na sebe, nasadí škrabošku,
pytel, a půjde za bramboru. Ale vážně. Co mi chybí z kultury? Mně vadí, že lidé nemají potřebu se stýkat. Přes rok je spousta svátků, to by obec měla podporovat, aby se lidé srotili na
nějakém náměstíčku! Ale samozřejmě to musí mít náplň.“

Paní Pavlína Kolářová: „Naše děti chodí do kina. Já bych chodila do divadla, jezdíme hodně
do divadla do Prahy. A tancovačky? Na ty bych chodila taky.“

Paní Dagmar Fabiánová, vychovatelka z dětského domova: „Děti chodí na kulturní akce v rámci
škol, nedávno byl karneval. Já tady pracuji teprve druhý měsíc. Uvítala bych kina pro děti,
třeba i ve všední den, nebo v pátek, kdy už není tolik přípravy do školy. Kdybych tady bydlela,
tak bych chodila na všechno! Protože se mi Klánovice nesmírně líbí.“
Lýdie Boukalová
Alžběta Dvořáková
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novinky v klánovické knihovně
Po čase ve Zpravodaji opět přinášíme přehled novinek v naší obecní knihovně, tentokrát za první dva
měsíce letošního roku.
Gardnerová, Sue:
Coe, Jonathan:
Brookes, John:

Výšivka vlnou
Pár trotlů
Mistrovský kurz zahradní
architektury
Němeček, Jaroslav:
Slavné příběhy Čtyřlístku
Bhattová, Sona:
Ozdoby z korálků
Maitland,Arnaud:
Žít bez lítosti
Palmer, Michael:
Hippokratovo společenství
Payne:
Mládí v hajzlu
Hodgeová, Nicola:
Umění od A do Z
Pawlowská, Halina:
Jak blbá, tak široká
Hvorecký, Michal:
Plyš
Roberts, N.:
Tři osudy
Procházková, Iva:
Konec kouzelného talismanu
Vondruška, Vlastimil: Letopisy královské komory
Procházková,Lenka:
Růžová dáma
Ježková, Alena:
Staré pověsti
Lněničková, Jitka:
Svět dětí
Morris, Desmond:
Nahá žena
Nesvadbová, Barbora: Život nanečisto
Deaver, J.:
Hodinář
Nimmová, Jenny:
Charlie a modrý hroznýš
Stýblová, Valja:
Lužanská mše. Ars longa
Lambert,Eric:
Ostrov Fulakoma
Longová, Kate:
Jak překousnout babičku
Bohatá, Veronika:
Velká kniha strachu
Železný, David:
Advokát nebo zedník?
Roberts, Nora:
Červená lilie
Geografie.
Česká republika
Zeměpis české republiky
Gellner, František:
Povídky a satiry
Kulda, Beneš:
Moravské národní pohádky
Koerner, Vladimír:
Adelheid...
Brycz, Pavel:
Kouzelný svět Gabriely
Skála, Frant.:
Jak Cílek Lídu našel
Dolejší,Pavel:
Školní slovník českých
spisovatelů
Waltari:
Dohra
Harveyová, Katrin:
Důvěrná setkání
Erskin, Barbara:
Stíny na ostrově
Steel, Danielle:
Thurstonův dům
Edwards-Jonesová:
Hotel Babylon
Christie, Agh.:
Němý svědek
Rottová,Inna:
Šikovná tchyně
Cook,Robin:
Smrtící gen
Pascarlová, Corn.:
Byla jsem princeznou
Dunton-Downer,:
Škola pro psy
Barfuss, Matto:
Mezi horskými gorilami
Žáček,J. :
Krtek a malí pomocníci
Žáček, J. :
Krtek a zvířátka
Paverová,Michelle:
Pojídač duší
McNab:
Den osvobození
Booth, Stephen:
Černý pes
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Ephornová, Amy:
Deveraux,Jude:
Rankin,Ian:
Březinová,Ivona:
Verner, Miroslav:
Lévy, Bernard:
Hervert, Frank:
Lelord, Francois:
Sawyer, Robert:
Braunová:
Mosse, Kate:
Berková, Alexandra:
Bohdalová, Jiřina:
Ždánský, Marek:
Kofránková, V.:
Patterson, James:
Bunin, I.A.:
Halík, Tomáš:
Zábranský,David:
Robb, J.D.:
Greene, Graham:
Jazairiová, Pavla:
Small, Beatrice:
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Jednoho nedělního rána
Ostrov divokých snů
Podivné hry
Rozpustilá ozvěna
40 let v Egyptě
Americká závrať
Cesta k Duně
Hektor a tajemství lásky
Hominidé
Kuba nechce číst
Labyrint
Magorie
Měla jsem štěstí na lidi
Moja
Moravské pole
Pošta pro Mary
Proklaté dny
Prolínání světů
Slabost pro jinou pláž
Smrtící svůdnost
Úniky
V jižní Indii
Zakázané radosti
připravila PhDr. Milena Klasová

fejeton

Hřiště? Snad příště!
Až jarní slunce vytvoří přívětivější klima, nastane ideální čas pro výlety na dětská hřiště. Pokud máte ve
své blízkosti předškoláky a mladší školáky, tak asi víte
o oblibě hracích míst své. Mám ověřeno, že na pomyslném žebříčku stojí nad počítačem, televizí i kinem.
Asi už přesně nespočítám, kolik dětských hřišť jsem
v posledních letech viděl na vlastní oči. Vždyť po Praze jich není zrovna málo. Fascinující hřiště je k dispozici na Dětském ostrově (Smíchov), na něm se může
skutečně vyřádit celá rodina. Zajímavá hrací zastávka
je také v Tróji, cestou z kopce od bohnického sídliště
k Botanické zahradě. A pokud mohu čerpat z „hitparády“ mých dcer, musím uvést také hřiště naproti vysočanské nemocnici a určitě i to, které najdete v nedalekých Dolních Počernicích. Skoro mám pocit, že
jednotlivé městské části na dálku soutěží, kdo vybuduje pro nejmladší generaci nejkrásnější hrací ráj. Jen
dobře, pokud tohle soupeření bude pokračovat.
Zároveň musím přiznat, že všechno, co jsem viděl
jinde, mě přivádí ke srovnávání s tím, co máme v Klánovicích. Jednookým králem je podle mě hřiště na kraji
lesa (směr Úvaly). Bohužel dlouhodobě trpí pod nájezdy vandalů a těžkou ránu mu před nedávnem zasadila sama příroda (vichřice). Hřiště vedle Masarykovy
základní školy, v těsné blízkosti frekventované silnice,
je vzhledem ke svému umístění i stavu tématem k zamyšlení. Navíc má jednu specialitu: stačí mírný deštík
a pod houpačkou i skluzavkou se vytvářejí kaluže. Další
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neprostorná hrací místa najdete vedle Mateřského
centra a také na dvorku restaurace U Dašů. Při pokusu o kompletní výčet bych neměl zapomenout na další
lesní hřiště (Cyrilov) a dvě houpačky u Nových dvorů.
V této souvislosti je nutno uvést, že Klánovice jsou typické nezjištěným počtem „hřišť“ v zahradách. Domečky, houpačky, malé skluzavky a další herní prvky fungují jako lákadla a inspirace pro děti a rodiny. Několikrát
jsem tu zaslechl názor, že netřeba zvyšovat nabídku
hracích míst ve veřejném prostoru, když je jich tolik
u domů a vil. Jak se to vezme.
Pokud dětské hřiště vnímám jako důležité místo pro
náhodná setkání dětí i dospělých, pro spontánní výměnu informací, pro navazování nových kontaktů, pak
musím napsat, že v tomto ohledu na klánovické půdě
zcela určitě existuje nezaplněný prostor pro kreativitu
citlivého tvůrce.
Ono totiž nejde jen o lavičky, pískoviště, houpačky,
přelézačky, dřevěné hrady a další hrací zázraky. Jde
o víc. O komunikaci, o zdravé mezigenerační vztahy,
o společně sdílenou radost a bezpečné prostředí pro
naše děti.
Cítíte to podobně?
Jiří Karban

názory, komentáře, polemiky

Poděkování
patří panu Ing Petru Kubíčkovi, zastupiteli obce Klánovice. Pan Ing Kubíček zasílá na náš účet jako peněžitý dar organizaci Svazu tělesně postižených odměnu, kterou zastupitelé v naší obci popírají.
Každý i sebemenší dar je přínosem pro práci naší
organizace, která je jedna z největších v naší obci
a sdružuje nejen postižené občany, ale i seniory. Snažíme se pro naše členy pořádat co nejvíce akcí, ale
bez peněžních darů se těžko něco vytváří a státní dotace již nejsou žádné. Proto moc děkujeme za podporu.
Za výbor organizace
Věra Houžvičková

Z bloku občana
N o v é c e n t r u m K l á n ov i c
Tento projekt měl podle prezentované dokumentace
přijít Klánovice na 627.000,- Kč, zbylých 10 milionů mělo
být z fondů EU. Najednou se ovšem dozvídáme, že
projekt vyjde na 17,3 (!) milionu, přičemž příspěvek
z EU se nemění! Je velmi pozoruhodné, že zastupitelstvo navýšilo rozpočet této akce až 19. prosince 2006,
přičemž dílo bylo dokončeno a slavnostně otevřeno
v říjnu 2006! Někdo tedy musel podepisovat smlouvy
o dílo a zavazovat Klánovice nad rámec schváleného
rozpočtu, na což by se měla podívat nejen hloubková
finanční kontrola, ale dost možná i orgány činné v trestním řízení. Mimo jiné – podle textu projektu podaného
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v rámci JPD2 op. 1.3 zde měl vzniknout spojovací tunel mezi školou a tělocvičnou, ve skutečnosti je zde
jen úzký přístřešek, jehož praktická funkce je velmi
diskutabilní. A za pozornost stojí i fakt, jak snadno zastupitelstvo 19. prosince 2006 najednou našlo několik
volných milionů na tuto akci, zatímco na z hygienických
požadavků povinnou hrací zahradu pro mateřskou školku peníze nebyly…

Videozáznam
zasedání zastupitelstva
Zatímco celé zasedání Zastupitelstva hlavního města
Prahy je na video nahráváno již několik let a záznamy
jsou k dispozici veřejně na webu, obdobný návrh pana
zastupitele Karbana pro zdejší zastupitelstvo způsobil
nevídaný poprask! Někteří zastupitelé měli obavu o zásah do osobnostních práv (?!?) a pan starosta v posledním KZ tento nápad svého kolegy zastupitele dokonce spojil s voláním docentu Chocholouškovi… Asi
si ještě nevšiml, že Klánovice nejsou ani soukromá firma na výrobu ložisek ani občanské sdružení Tenis Klánovice. Videozáznam ze zákona veřejného zasedání
zastupitelstva je totiž zcela legitimní, stejně jako televizní přenosy z Parlamentu. Docent Chocholoušek by
se tak měl spíše podívat na to, proč to některým zastupitelům tak vadí, když měli všichni ve svém volebním programu informační otevřenost.

V ý s t a v b a n a N o v ý c h D vo r e c h
Zájem nového majitele o obnovu bydlení „na samotě
u lesa“ vyvolal rozporuplné reakce v našem zastupitelstvu. Osobně pamatuji dobu, kdy zde lidé trvale bydleli, a nejsem odpůrcem opětovného rodinného obydlení, i když si dovedu představit pro veřejnost lepší
využití. Ale to by objekt musela bývala koupit obec (což
nikoho ani nenapadlo, i když nabídla na prodej visela
na úřední desce našeho úřadu a cena byla podstatně
nižší než například investice do Nového centra Klánovic)…
Co mne ovšem velmi zaráží, je skutečnost, že si nikdo nevšiml, že zde platný územní plán funkci bydlení
nepřipouští. Jedná se o plochu ZN – přírodní nelesní
plocha. Stávající objekt č.p. 85 je v katastru nemovitostí zapsán jako „jiná stavba“, nikoliv jako stavba pro
bydlení. Stejně tak stavba č. e. 395 je zapsána jako
stavba pro individuální rekreaci, nikoliv jako stavba pro
bydlení. Jak je tedy možné, že beze změny územního
plánu bylo dokonce s kladným stanoviskem ÚMČ Klánovice vydáno stavební povolení, podle kterého zde
má vzniknout nově stavba pro bydlení? K čemu je tedy
územní plán?
Závěrem děkuji panu Michalu Kutzendörferovi za otevření diskuse o praktické funkčnosti v poslední době
v Klánovicích realizovaných staveb, které se možná
umísťují na předních místech architektonických soutěží, ale uživatelé o nich vědí své. Až doposud to bylo
veřejné tajemství… Patří sem i přístavba MŠ, kde děti
chodí do tříd přes záchody….
Petr Šafránek
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od sousedů

Úspěch taekwondistek
ve Švédsku
Ve dnech 3. a 4.2.2007 se ve švédském Trelleborgu
konal turnaj série A (toto označení nejvyšší kvality má
pouze šest turnajů v Evropě) – Trelleborg Open 2007.
Na turnaj se sjely týmy bezmála z celé Evropy a nechyběli ani tři zástupci újezdského klubu Kangsim Dojang, kteří na tento tur naj vycestovali společně
s českou reprezentací Taekwondo WTF čítající 14
závodníků a dva kouče, Svatopluka Štípka a újezdského trenéra Marka Doxanského. Cesta autobusem
z Prahy do německého Rostocku uběhla celkem pohodově a přeprava trajektem do švédského přístavního

německou závodnici Sűmeyye Gűlec, která pak bez
problému v této váhové kategorii zvítězila, vždyť se
jedná o medailistku z Mistrovství světa.
Český tým se vracel domů se šesti medailemi (jednou zlatou, jednou stříbrnou a čtyřmi bronzovými medailemi), což je pro celé české Taekwondo WTF obrovským úspěchem. K tomuto úspěchu přispěly nemalou
měrou svými dvěma medailemi již zmíněné újezdské
závodnice Sára Semerádová a Marcela Miková.
Marek Doxanský,
trenér SK Kangsim
města Trelleborg byla zajímavým zpestřením. Po příjezdu absolvovala naše trojice: Sára Semerádová, Klára
Šťastná a Marcela Miková společně s českým týmem
vážení a poté, co si všichni oddechli, že se vešli do
svých váhových kategorií, jsme se odjeli ubytovat.
Ráno pak začaly boje a jako první nastupovali naši
mladší závodníci. Mezi aspiranty (věk 11 – 13 let) se
podařilo získat bronzovou medaili ve váhové kategorii do 46 kg Sáře Semerádové. Sára, která má zelenomodrý pás, nastupovala ve čtvrtfinále proti soupeřce s červenočerným páskem, tohoto velikého
rozdílu si však nevšímala a do soupeřky se hned od
začátku pustila s obrovskou vervou. Soupeřka jejímu
tempu brzy nestačila a tak se Sára mohla těšit na semifinále. V něm nastoupila proti budoucí vítězce, domácí švédské závodnici Mezori Pejmanové s černým
pásem a i přes útočné pojetí nad touto závodnicí nedokázala zvítězit. Předvedený výkon byl však velmi
dobrý a zisk bronzové medaile z takovéhoto turnaje je
dozajista velkým úspěchem. Méně se dařilo Klárce
Šťastné, ale i ona předvedla velmi pěkný výkon, za který se rozhodně nemusí stydět.
Boje probíhaly na šesti zápasových plochách, ve
dvou tunelem propojených halách a tak se brzy na řadu
dostali i senioři. Zde jsme měli ”želízko v ohni” v podobě Marcely Mikové, která opět nezklamala a získala
ve váhové kategorii do 47 kg bronzovou medaili.
Marcela si aktivním pojetím boje proti švédské závodnici s asijskými rysy Mimi Nagano zajistila účast
v semifinále, ve kterém už však nestačila na vynikající

Program Otevřeného
klubu Neposeda
Běchovice, Na staré poště
Klub je určený dětem ve věku 6 – 12 let, především
z lokality správního obvodu Praha 21 a okolí, které
nevědí nebo nemají kde trávit svůj volný čas. Jedná se
o bezplatné aktivity, jejichž cílem je zejména preventivní působení.
Pro účast v klubu není třeba podaná přihláška ani
pravidelná docházka – každý může zůstat v anonymitě
i kdykoli přijít a kdykoli odejít. Provozní hodiny klubu
jsou PO, ÚT, ČT 13 – 17 hodin.
Více informací poskytne vedoucí klubu Simona
Rendlová, mobil 723 504 252, www.neposeda.org

BŘEZEN 2007
1.3. – Návštěva u sousedů - velký klub (turnaj šipky,
fotbálek)
3.3. – SOBOTA – Speciální akce (návštěva výstavy
„Lovci mamutů“ v Národním muzeu)
5.3. – Sdílení dojmů z výstavy, hodnocení kvízu
– Začíná nová hra: zasvěcovací rituál, přenesení se časem do doby kamenné
6.3. – Klub podle Tebe
8.3. – Výroba talismanu, váčku, šperku, tkaní
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12.3. – Opět švihadlo (soutěž, ale tentokrát trošku jinak)
13.3. – Klub podle Tebe
15.3. – O co bych se chtěl podělit s ostatními (kniha,
hudba, koníček…)
19.3. – Primitivní nástroje (výroba, obřad vítání jara)
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20.3. –
22.3. –
26.3. –
27.3. –
29.3. –
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Klub podle Tebe
Všední život v době kamenné (scénky)
Míče, míčky, balónky (hry a soutěže)
Klub podle Tebe
O čem si budeme povídat? Čajovna na téma,
které Vás zajímá! (hry a scénky)

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM O.S. NEPOSEDA
PRO OSOBY KONČÍCÍ RODIČOVSKOU DOVOLENOU

Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Občanské sdružení Neposeda od února 2007 zahajuje projekt podporovaný
Evropským sociálním fondem

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM
Program je určen pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené ale i po ní, kteří se chystají zpátky do
zaměstnání a chtějí si oprášit anebo získat nové dovednosti či poradit, aby obstáli při hledání nového
zaměstnání i v něm.
Projekt je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.

Bezplatně Vám nabízíme:

1. BLOKOVÉ KURZY ZAMĚŘENÉ NA:
●
●
●
●
●
●

Práci s počítači a internetem
Základy ekonomie / účetnictví
Základy práva
Anglický / německý jazyk
Administrativa
Trénink komunikačních dovedností

Sami si zvolíte, co se chcete naučit a dozvědět.
Po absolvování jednotlivého blokového kurzu každý účastník získá osvědčení.

2. ODBORNÉ PORADENSTVÍ SPOJENÉ PŘEDEVŠÍM S NÁVRATEM DO ZAMĚSTNÁNÍ
- BĚHEM I PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU.
+ MOŽNOST VYUŽÍT PODPŮRNÝCH SLUŽEB – DOHLED NAD DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO
VĚKU V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO PROGRAMU.
Vzdělávací programy a poradenství se konají v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus, Českobrodská 1, 190 11, Praha - Běchovice.
Blokové kurzy budou probíhat v dopoledních hodinách. Termíny a čas upřesníme. Poradenství 30 minut
před a po kurzu nebo po individuální dohodě.
Těšíme se na Vás
Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení
Věra Jílková - sociální pracovník (tel. č. 724 238 203)
info@neposeda.org
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Naši jubilanti
V měsíci březnu se dožívají významného životního jubilea tito naši spoluobčané:

Zdeněk Hrdina
Jiří Korger
Vlasta Mašindová
Ivan Tomsa
Věra Eliášová

Ludvík Skružný
František Steklík
Vlastimil Jeník
Eva Buchmannová
Stanislav Selix

Přejeme jim ještě mnoho šťastných let!

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

158

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

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

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KLÁNOVICE
Internetové stránky Úřadu MČ Klánovice mají
adresu: www.praha-klanovice.cz
adresa: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
telefon: 281 960 216
fax:
281 963 224
e-maily můžete posílat na adresu:
urad@praha-klanovice.cz
úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
středa: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
V případě telefonické domluvy možnost návštěvy
i v ostatní dny:
úterý:
8:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00
pátek: 8:00 - 12:00
MÍSTNÍ KNIHOVNA KLÁNOVICE
adresa: Smržovská l, 19014 Praha–Klánovice
telefon: 281 963 496
e-mail: klankniha@volny.cz
výpůjční doba:
pondělí:15:00 - 19:00
středa: 13:00 - 17:00
čtvrtek: 9:00 - 11:00
sobota (sudý týden): 9:00 - 11:00
ÚŘAD MČ PRAHA 21
www.praha21.cz
adresa: Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tel. ústředna: 281 012 911
fax:
281971531
úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
pátek:
8:00 - 12:00
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Ceník inzerce v Klánovickém zpravodaji (do 1 čísla):
Celostránkový inzerát (A4 na výšku)
Půlstrana (A5 na šířku)
Čtvrtstrana (A6 na výšku)
Malý (řádkový) inzerát – bez grafiky,
nepodnikatelská inzerce –

strana

36

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
100 Kč

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

BETONÁRKA ŠESTAJOVICE
přijme řidiče sk. C
na Tatru – mix a údržbáře.
Tel.: 776 661 723, 776 014 643

URNOVÝ HROB ŽULA
JEDNOHROB ŽULA
DVOJHROB ŽULA

OD
OD
OD

9 000,- Kč bez DPH
19 000,- Kč bez DPH
29 000,- Kč bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOČTY PO TEL. DOHODĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.
Provozovna:
U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.:/Fax: 274 778 389
Mobil:
602 321 762, 602 379 162
e-mail:
firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz
Po 800–1730

Út–Čt 800–1630

Pá 800–1530

AUTODOPRAVA - NONSTOP

Úklidová firma nabízí své služby:

MILAN PETRUŽÁLEK

- úklidy domácností
- hlídání dětí
- nákupy apod.

z
z
z
z
z

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

Zároveň přijme další zájemce o tuto
práci. Vhodné jako přivýdělek k platu,
pro maminky na mateřské dovolené
či důchodce.

Více informací na tel.:
739 664 554, 728 150 610,
pí. Reiserová
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ANNA SPÁČILOVÁ

S

Praha 21-Újezd nad Lesy, Soběšínská 1788
Tel./Fax: 281 972 217
Mobil: 602 288 460
anna.spacilova@worldonline.cz

Naléhavě hledám pozemek, i s chatou
v okolí ulic Aranžérská, Kuchařská,
Blešnovská, Nové Dvory pro konkrétní
klienty, cenu akceptuji

strana
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Hledáme pomocníka pro práci na zahradě
(sekání trávy, rytí záhonů atd.).
Zájemci volejte 603-519 979

MANŽELÉ, inženýr a střed. uč. angličtiny,
koupí menší dům v Klánovicích,
nebo shánějí pronájem bytu ve starší vile
nebo domě s možností výpomoci kolem domu
popř. zahrady. (2+1,3+1)
Telefon: 737 284 001, 605 380 329

Hledáme hodnou paní na hlídání dvou dětí
(7 a 3 roky) pravidelně odpoledne.

++ prodej ++ pronájem ++ právní servis ++
odhad nemovitostí ++ finanční poradenství ++

Požadujeme řidičský průkaz a flexibilitu,
nabízíme dobré platové podmínky.
Tel.: 602 252 873
®

STAVEBNINY STAKO
Akce BŘEZEN

Sulovická 1234, Praha 9-Újezd nad Lesy
Tel.: 281 972 245-6, 724 271 834, 728 874 254
e-mail: stako@volny.cz
DOPRAVA V ÚJEZDĚ nad LESY AUTEM S HR ZDARMA

cihlový systém ECOTON (dovoz Německo) – bezkonkurenční ceny,
broušené cihly ECOTON, lepidlo zdarma, AKU cihly – bezkonkurenční ceny
POROTHERM, SUPERTHERM – slevy až 35 %
tvárnice YTONG, PORING, THERMOLONG, veškeré cihly, překlady, stropní systém
MIAKO a HURDIS – slevy až 20 %
cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
penetrace – KNAUF, BUILDING, MUREXIN, HASIT – slevy až 20 %
střešní tašky BRAMAC, KM BETA, TONDACH, JUNGMEIER a ostatní systémy
(plech, lepenka) – slevy až 20 %
tepelné izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky – slevy až 30 %
kompletní sádrokartonový systém KNAUF, RIGIPS – slevy až 20 %
řezivo, latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, betonová dlažba, obrubníky – sleva až 20 %
keramické dlažby a obklady, sanitární keramika – sleva až 20 %
PU pěny, silikáty, akryláty, barvy, ředidla – DenBraven, SIGA, SOUDAL – slevy až 20 %
dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet. sítě, žebírková ocel – slevy až 10 %
vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX MISTRAL – slevy až 10 %
velký výběr nářadí, žebříky, ochranné pomůcky aj. – slevy až 10 %
komínový systém SCHIEDEL, EKO komíny, CIKO komíny – slevy až 15 %
střešní okna VELUX, PRIMA FENESTRA – slevy až 15 %
slevy z ceníku výrobců
+ rozvoz materiálu IVECO s HR do 14 m, LIAZ s HR,
+ kompletní zásobování staveb a kamionové dodávky
+ základní slevy pro stavební firmy a individuální slevy dle domluvy ve stavebninách
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Nabízím hlídání dětí
(denní, večerní, krátkodobé i dlouhodobé).

Tel.: 776 815 687

Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na březen 2007
Čtvrtek, 1.3.,19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – ZAJATCI MLHY (RUSKO – 2005)
Drama, 104 min., od 12 let, režie: Artem Antonov, hrají: Jurij Tarasov, Anastasija Ševeleva, Sergej Grjznov, Johanes. O lásce,
nenávisti, odpuštění a absurditě války. Ocenění: Iris of Tomorrow Prize cena za nejlepší debut na New Montreal Film Festival, Cena
kritiků za nejlepší debut na viborgském fil-movém festivalu, Grand Prix na Vologda FilmFest.
Neděle, 4.3.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ A KRESEB ZDEŇKY HOLEJŠOVSKÉ

Neděle, 4.3., 16.00 hod.
RODINNÉ KINO – SPLÁCHNUTEJ (USA - 2006)
Rodinný,animovaný, 86 min, český dabing. Někdo skončí tam dole. Příběh Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské metropole
a překvapivě také pod nimi. Vstupné :65,Úterý, 6.3. 19.30 hod.
KINO - SMRTÍCÍ NENÁVIST 2 (USA – 2006)
Thriller, 95 min., od 12 let, české titulky, režie: Takashi Shimizu; hrají: Sarah Michelle Gellar, Amber Tamblyn, Jennifer Brala. Když
někdo zemře v záchvatu zlosti, zůstane po něm stín, který se postupně šíří na další oběti a nedá jim spát, dokud je nedožene
k šílenství anebo sebevraždě... Dokáže někdo zastavit kletbu?
KLUBOVÉ KINO – SVĚTLA SOUMRAKU (FINSKO – 2006)
Čtvrtek, 8.3. 19.30 hod.
Drama, 78 min, od 12 let ,české titulky, režie: AKI KAURISMÄKI; hrají: JANNE HYYTIÄINEN, MARIA HEISKANEN, MARIA
JÄRVENHELMI, ILKKA
Nový film kultovního finského režiséra Akiho Kaurismakiho. Světla v soumraku o obyčejných hrdinech, kteří navzdory neutěšeným
podmínkám stále věří ve své sny o lepší budoucnosti.Po filmech Mraky odtáhly a Muž bez minulosti pokračuje režisér
v tentokrát kriminálně okořeněném vyprávění příběhu člověka, jehož poklidný život se od základu změní náhodným střetem
s nevlídnou skutečností.
Pátek, 9.3., 19.30 hod.
HUDEBNÍ VEČER - SKUPINA MODRÝ HOUPAČKY
Nápadité melodie a texty z pera Jardy Pátka – to je nejsilnější stránka liberecké kapely, která si říká Houpačky. Hudba čerpá
z více žánrů (swing, blues, folk...) a díky originalitě autora a podmanivému zpěvu vás zaujme na první poslech. V kavárně.
www.houpacky.com Vstupné: 50,Úterý, 13.3., 10.00 hod.
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – HOW TO KEEP HEALTHY
Nový jazykový kurz, zatím jedenkrát měsíčně, v kavárně KC Beseda, 60 min. Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje znalosti
z angličtiny je vítán. Zkusit to muže každý, kdo má chuť. Na věku nezáleží. Vítáni jsou mladí, starší i nejstarší. Kurz povede lektorka se
zahraničními zkušenostmi. Tentokráte na téma jak být zdravý. Vstupné: 40,-Kč/60min.
Čtvrtek, 15.3. 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – TAXIDERMIE (MAĎARSKO, RAK., FR. – 2006)
Road movie, 91 min,, české titulky , od 15 let , režie: György Pálfi; hrají: Csaba Czene, Gergő Trócsányi, Marc Bischoff, Adél Stanczel,
István Gyuricza; Příběhy tří generací - děda, otce a syna .Podivínský děd, žije ve svých bizarních snech a představách, ve kterých
především ukájí svou potřebu lásky. Obtloustlý otec buduje kariéru vrcholového sportovce – rychlojedlíka. Vnuk, mírný, subtilní taxidermista (odborník na vycpávání zvířat), touží po něčem větším: po nesmrtelnosti. Chce vytvořit nejdokonalejší umělecké dílo na světě
vycpáním svého vlastního trupu.
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Úterý, 20.3., 10.00 hod.
DĚTSKÉ DIVADLO – ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Loutkové divadlo Vysmáto zahraje loupežnickou pohádku plnou zvířátek. Aneb jak statečná zvířátka, která se vydala do světa za
dobrodružstvím, zlé loupežníky přemohla a nakonec se vše v dobré obrátilo…Divadlo Vysmáto (www.vysmato.cz) kombinuje vystoupení loutkových postav s živými vstupy, zpěvem a hrou na kytaru. Ve svých příbězích slučuje starší lidovou a klasickou pohádkovou
tvorbu s modernějším pojetím a komunikací s dětmi. To vše v hravém duchu přístupném těm nejmenším i těm starším divákům, přidává
i špetku improvizace, veselých zážitků a bezprostředního kontaktu s diváky. Vstupné: 35,-Kč/osobu
Středa, 21.3., 10.00 hod.
DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Dětská výtvarná dílna pod vedením MAGRÁTY www.magrata.cz. Vstupné: 45,-Kč + příspěvek na použitý materiál.
Čtvrtek, 22.3., 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – NIKDO NESMÍ CHYBĚT (ČÍNA – 1999)
Drama, české titulky, 100 min., mládeži přístupný, režie: Yimou Zhang; hrají: Wei Minzhi, Zhang Huike, Tian Zhenda , Gao Enman,
Feng Yuying, Li Fanfan. Kdy jste naposled viděli film, jenž dojme dospělé stejně silně jako dospívající a ve kterém je hrdinkou třináctiletá dívka? Režisér vypráví příběh odvážné mladé dívenky působící jako suplující učitelka v zapadlé vesnici na čínském venkově.
Ocenění: Velká cena Benátky; Velká cana MFF San Paulo, Isfahán.
Úterý, 27.3., 10.00 hod.
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – ACTIVITIES
Nový jazykový kurz, zatím jedenkrát měsíčně, v kavárně KC Beseda, 60 min. Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje znalosti
angličtiny je vítán. Zkusit to muže každý, kdo má chuť. Na věku nezáleží. Vítáni jsou mladí, starší i nejstarší. Kurz povede lektorka se
zahraničními zkušenostmi. Tentokráte na téma volný čas. Vstupné: 40,-Kč/60min
Úterý, 27.3., 19.30 hod.
KINO – MOJE SUPERBEJVALKA (USA – 2004)
Komedie, 97min., titulky, od 12 let, režie: Ivan Reitman; hrají: Uma Thurman, Luke Wilson. On jí zlomil srdce. Ona jemu všechno.
Rozpad vztahu nebývá lehký ani pro jednu ze znesvářených stran, ale v některých případech může být přímo nebezpečný.
DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Středa, 28.3., 10.00 hod.
Dětská výtvarná dílna pod vedením MAGRÁTY www.magrata.cz. Vstupné: 45,-Kč + příspěvek na použitý materiál.
Čtvrtek, 29.3., 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – PRAVIDLA LŽI (ČR – 2006)
Thriller, 123 min., od 15 let, Režie: Robert Sedláček; hrají: Jiří Langmajer, David Švehlík, David Novotný, Jaromír Plesl, Jaromír Dulava
Dvanáct lidí, kteří se nechali dobrovolně zavřít na statku na Šumavě. Dobrovolně se zřekli svobody. Manuálně pracují (živí sami sebe)
a navzájem si pomáhají překročit svou minulost.
Rezervace a ceny vstupenek
● Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,-Kč pro dospělého a 60,-Kč pro
důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
● Rezervace vstupenek nově na webu www.klanovickeforum.cz ; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604288076
Připravujeme na duben:
Pátek, 27.4., 10.00
Pátek, 27.4., 19.30

DĚTSKÉ DIVADLO – JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
DIVADLO KOŇMO – MLYNÁŘ A JEHO DCERA

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

Veřejná grantová podpora

ÚMČ Praha – Klánovice

Firemní dárci

program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život!
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