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Klánovice p ed 30 lety
Oživení Okrašlovacího spolku, prodejna potravin
i vznik Klubu angažovan ch nestraník - pokračujeme
v listování klánovĎck m tiskem roku 1990.

Okrašlovací spolek a veteráni
K činnosti se p ihlásil subjekt, ktery v Klánovicích existoval již rapwni
republilcy, totiž Okrašlovací spolek. Ieho činnost je sice do dnešních dnri
amezena na po ádrání každoročního srazu auto i motoveteránri, aIe i za to

mu pat í vellc dík. }méno Klánovic tak b)'vá každoročně skloňováno mezi
fanoušky veteránri po celé republice.

Prodej potravin
Na stránkách Klánovick}ch novin pokračovala
polemika ohledně monopolu družstva Včela na
prodej potravin. P ipomeňIll , že situaci tehdy
zlepšilo několik soukrorn|ch prodejcri, kte í vesměs
rre sv ch dornech z ídili prodejny. Tato konkurence
měla za následek snížení cen. Bohužel, s pozdéjším
vznikem vellcfch nákupních center v blízkém okolí
většina těchto prúdejcri sl'.é obcho dy zav ela, neboť
ji* nemohla cenarni konknro\rat.

ZObčan kého fóra KAN
Setkání p vodních stoupenc Občanského fóra,

kte í nebyli spokojeni s politickfm vfvojem, se

konalo pod hlavičkou KAI'{ (Klub angažovan}ch
nestraníkri). O dalším osudu této iniciatrvy
v Klánovicích jsme žádné zprávy nenašli.

Další dobové zajímavo ti
Pracovníci klánovické železniční zastávlcy vyzvali p íznivce politick}ch
stran, aby po volbách odstranili své plakáty z pro tor zastávky.

Uniky vody v drisledku netěsností zprisobily dočasn é uzav ení
koupaliště. ZKtíNovlcrÝcrr NovIN 1ggo vyBRAL

STRIPKY Z MINULOSTI:

Udá|ost z roku 1935

Z.r**
svého dědečka,
pana Vladimíra
Nováka, nám pan Tomáš Hradecky
posl al vzácné snímky. Pocházejí
z 23. 6. 1935 s p ípisem , že se jedná
o svěcení klánovické školy. Žaanou
další zmínku k této události se nám
do uzávěrky nepoda ilo dohledat,
Nenajde se informace v některém
z klánovick, ch domácích archivr3z

místního
TolvrÁš Ruoe

{3

a obcí. Pokud se letos ještě
nebudeme moci scházet ve
větším počtu rv li opat ením
vlády, udělejme si alespoň
radost záznamy z letošního on-
-line Pražského jara na webu
festiva l.cz

21. června je také
Mezinárodní den trpaslík
vátek v roce

Z002 vyh!ásila
Fronta za
osvobození
zahradních
trpaslík a je
cha na kterizová n

hrornadn mi p esuny trpaslík
ve aahrad na jiná místa, Pokud
neodcestují i trpaslíci od Matyáše
Bernarda Brauna, je rnožné
je (nejen tento den) navštívit
v barokních zahradách kuksu.

Rok 2O2O je Rokem orchideji
Česk, svaz
och rá ncl3

p írody (Čsop)
v pr3li května
vyhlásil letošní
rok Rokem
orchidejí,
krásu těchto
vzácnlich

rostlin lze obdivovat pouze na
jejich p irozen ch stanovištích,
s velkou rjctou a opatrností.
většina našich druh totiž
pat í mezi ohrožené, silně
ohrožené nebo kriticky
ohrožené a chráněné rostliny.
Podrobné informace najdete na

webu ČSop.
Zma KazpovÁ

čeRvEN 2a2a
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V*uáiní život v ,,místních"
ta ce boókóVlÍeh'šrcpffiá,Č h z Ís ka l

novou dynamiku. Některé diskuze
probíhaly v témě westernovém
št l ;''hlffi,hě'ffi's't ílélo, plivalo,

ióU ló;ffičffi ciťlivé
povahy. Pohádká i rozší ili dva
silné p íběhy. Vyprávělo se
'o-,i;'ž'ň'á nění farmá sk, ch
trh " a -likvidaci místní
.k$tu 

,,Y*'.,Hitem číslo t i se
staly parkova cí z6ny. Opozice
Šé,i' Ý'tomto p ípadě obula do "'
koleg, kte í mají v zastupitelstvu
většií,lu. První vyčítali druh m; žé-
jsou špatně a pozdě informová'ní';
Ohi,aná píseň s aktualizován,im' ,

refrénem

klánovic;ká kronika
cHcEME_LI sE poučrr z cHyB rrašrcn pŘrorů
r pooívnT sE Do MINULostl ttíst, ve rrrnÝcn žrreue
l ttoí, sr xrenÝMr žrreME, JsoU zDE oercNí KRoNIKv.

1945
Na jedné
straně dobrá
v le a pomoc/
na straně
druhé - k ivdy
a zmatek

VáIka skončila, události se íti ne
po hodinách. Je Čas a je ochota k
pomoci a solidaritě? A opět - nic

po d nech/ ale
normální lidské
není černobílé...

dffiRffi l.),_^*- jn|,rj jjii4

. 31ffi! :,],,.i:!s;BťJ;;1Ě, ,-Bť,,ffi
l" W'iiĚ'lí.+,;rlll;,i"irÝiiirj;,ffi#;

Všud e kvetou květy pťoi,t$$'Ój,;.,,iii|ii:,

KDo JE CHCE V|DĚT ,

: :::i l(',óít!,É kYóllqrt dny c plvnó :drovi
;,;;'.'p oir.yiri!,,9ňaon n Mč P.lho, xlónovl ce

Yzepětí dobré v le
1 1. h.ětna 1915 vydal pan Gustav
proch ázka, referent sociálního
odboru místního národního
v}.boru, tento v[mluvny apel:

Občané!
Sll,šte hlas nové republiky! |ménem
desetitisíc t, jrž ztratily vše v boji
za syobodu, jménem dětí osi elych,

jménem brat í a sester zraněnych,
bez domova, pomozte!
Pomozte hned! IÝechť srdce ídí vaši
ruku, která vloží první splátku na
oltá naší svobodné vlasti!
Sociální pomoc v Kánovicích
jménem těchto obrací se k vám ne

prosbou, nybrž rozkazem k první
vaší svaté povinnosti! Zvláště k těm,

jrž válka nepostihla, nybrž naopak
rozmnožila j ej ich ho dnoty.

Váš dar je malym vyrovnáním
s těmi, jrž dali své vlasti vše!

Darované obnosy ve ejně kvitujeme
na vyvěsní tabuli p ed kancelá í
Sociální pomoci, kde budou
odevzdáry do rukou zmocněnc .

IÝedopusťte, aby váš dar byl vaší
hanbou!

Během jednoho tydne bylo vybráno
neuvě iteln}ch 400 000 Kč,

z nichž b,,-_,_-,, ;3;gl\ áno naP Íklad
na ozdre.,-,_-,-, :l,, llrlar.JeŽe, Čs.
Čer.-enťn; },:_z1 \-\-p)álené obci
Konětopi u Siare Eolesiavi,
pozustalr-iil ;o b oi ovnících padl}ch
na barikacachr, atd,

Majetek německfch
oblr"atel po válce
Z mare tku po Němcích, kte í zde
pob,1-1 ali během války a poté byli
ot]sunuti, byly nap . šicí stroje
zapuicenv a poté odpro dány
klarior-ic im zájemc m, palivo
tez o,1prodáno, mrroŽství
nernťck}ch knih si odvezla l{árodní
a unil- erzítní knihovna v praze.

Koberce a obrazy z vil, které
ob!-r-ali zaválky nacisti, si odvezl
zerns . národní v[bor v Ptaze,
stríbrné p íbory, alpaka a p edměty
z drah, .h kovťr byly uloženy
u městské spo itelry v Brand}se
nad Labem.

pracovní četa
Obci bl{o po válce p iděleno na
práci 29 dospělych Němcri a }.{ěmek

a ,1 děti. Spoiečně bydleli v domě
č.p. 17. Rozhazovali škváru na

JrŘí Knnaarr
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klánovická kronlka
chodníky, rovnali a uprar-or-ali

ulice, pracovali v zenrědělsn,í,

uzahradníka pri skl:znl zeleňiny, p i
odklízení sněhu, rezání d íví apod.

Čtyri z ntch, dr,ě dívky, jeden
šikovatel a jeden vojín, pracovali
trvale v Golf Clubu . Za práct
dostávali muži 3 Kč za hodinu,
ženy 2,50 Kč. Denně se jim
odečítalo 10 Kč na stravu a stráže.
Firma Baťa ZIín dodala pro l{ěmce
35 párri pracovní obuvi s d evěnou
podrážkou, jež se velmi dob e

hodila pro lesní a pozemní práce.

P estupní stanice pro
uprchlilq-
V Klánovicich l,,-,.ii: r:l.::,. :-.-_ ._..,

několik tydnu up-lrc}T11.1 z F'i-_,>.,ť_], ,

Slezska. P espár,ali i s rtl.1rrl.ll]l_ -,, .

vlastních }-ro sp o darskt-ch vozech,
r,šiclrni b,r ii zťllle ,je lci. Podle nápisri
na vozech to br ii polt]tllci Čechti
a Poláku, mlur-ili r šak ierr tlenreckv.
P ijeli jen s neinutneišínl nrajetkem
naloženym na \Iozech taze t,ir-cl-t

koňmi.
Byli evakuováni p ed posllnťIll
fronty kzápadu postupem so\-etske

armády. Bydleli v parku a \-1ese za

školou a čekali na instrukce, kanl se

mají obrátit.
Po několika tydnech sice odjeli do
sběrného tábora v Davli, ale už
cestou bl.li zastaveni avráceni do
Klanor-ic. Nakonec odj eli zpět ke
:-,,J-lll domovťrm.

K_rpIToLy z xrÁxovlcKÉ rnoxlKy
psaxÉ pAI EM |anosrAvE}I

.ru š riaxpM ZIRACovAle }orA].{A
FucHsovÁ, KRoNIr<ÁŘra

JUBILANTI
črRvEN 2o2o

vladimír Dort

l(arel Ditrich

JaYi Holec
vJi ina stichová

Božena pr chová

Jaroslava Hájková
pavel Meloun

Jarmila procházková

Jana Sko epová

Vladimír Sopr

Eva Koucká

Josef Měrka

Erna kolátorová

Ji í Košta

vladimír palata

Old ich Spěvák

Pochovejme m rtvé z' |esa

zprayodaje r..ám chci ve stručnosti vysvětlit,
kde se v současnosti nacházíme a v čem by
nám bylo možné pomoci.

P ed 75. v ročím osmého května
jsem napsal pro sv j mate sk,
Deník rivahu o konci váIky
,,Němci zakopaní v lese", která
u někten ch z vás vzbudlla zájem.

N"
Hroby jsou v hojně

navštěvované částí lesa, kde
mnoho z nás nevědamky šlape

po lidsk, ch ostatcích.

Ve spolupráci s českl,m zástupcern Lidového
spolku pro péči o válečné hroby jsme na základě historickl,ch písemností
a některlích vzpomínek pamětník p ibližně lokalizovali místa, r. nichž b1.

měla bl.t zakopána těia asi deseti německ/ch vojákri popravenych mezi
9 - 11. květnem 1945 v Klánovicích. Bohužel se nám zatím nepoda ilo hrob,v
najít a zahájit tak další kony.

Mluvil jsem v minul|ch letech s několika lidmi, kte í ví, kde p esně jsou těla
zakopána, ale nechtěli to možná z obalry z vyšet ování tehdejších událostí
prozradit. Chtěl bych je i jejich blízké uklidnit, jde nám polze o poh bení
těchto ostatkri. Z obyčejné lidské slušnosti i proto, že je to v hojně navštěvované
části lesa, kde mnoho z nás chodí na procházky. A nevědomky doslova šlape po
lidsk}ch ostatcích.

Lusoš PatATA, LuBos.pALATA@sEzNAM.cz

{5čenvEN 2o2o
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Symbol Klánovic
Pro několik generací byl pan
Suchánek se sv[m bicyklem
jedním ze symbolťr Klánovic. Byl
je, o necelé dva roky mladší než
Československá republika, k níž ho
poutal siln| vztah a často vzpornínal
i na osobní setkání s prezidentem
Masarykem" Do Klánovic jezdil
s rodiči od malička na ,,letní b}t"
akdyž se oženil, bydlel tu tn,ale.

Chemie, jazz,
tenis, běžlcy a kolo
Kv li uzav ení vysok}ch škol
v roce L939 nedokončil studia
své oblíbené chemie a cely život
pracoval ve fotolaborato i, která
spolu s prodejnou fotopot eb

pťrvodně pat ila jeho otci. Láska
k hudbě p ivedla pana Suchánka
v poválečn}ch Klánovicích do
jazzového orchestru, kde hrál
na klavír. Od dětství sportoval -
hrál ráď tenis a jezdIl na kole na

úlety do okolí. Po válce a nástupu
komunistického režimu se pry i do
tenisového oddílu začala míchat
politika, takže se s tímto sportem
rozloučil a o to více se věnoval kolu.

IezdII na něm i do zaměstnání, na
víkendové r l.ty (s běžkami na
zádech t eba do Krkonoš) a na letní
rodinné dovolené (na kole až na

24 GERVEN 2a2o

10. června uplyne 1OO let
od na rozeni pana

Ji ího Suchánka,
klá novického patriota/
mi lovníka cyklotu risti ky,
hudby a života.

Slovensko) .Když šel po letech do
penze' získal více času a kilometry
začaly rychleji p ib rat -
k devadesátinám se mohl pochlubit
650 000 ujetymi kilometry, což
je vzdálenost šestn áctkrát okolo
zenrěkoule nebo ze země na Měsíc
a ještě skoro t i čtvrtiny cesty zpět.

Ylastivědné cyklovflety
T.{a prahu sedmdesátky ho postihly
patíže s kyčelními klouby, a tak
s sebouvozíval na kole francouzské
hole" Pak se podrobil operacím
endoprotéz a kolo mu posloužilo
jako iborná rehabilita ce, takže
zal<rátko cho diluž zasebez holí.
V té době brával s sebou na vyjíždky
i svá vnouč ata ato ho p ivedlo na
nápad uspo ádat víkendové vllety,
vedené turisticky i vlastivědně
zajímavou trasou. Účastn íct jízd
p itom mohli ocenit ohromné
množství informací z nejrťlznějších
oborťr, které pan Suchánek cestou

,,dával k dobru". Ať ,Jž jsme jeli
okolo pozoruhodností p írodních,
technick}ch nebo kulturních,
kolem míst spojen}ch s osobou
wiznamnou snad v jakémkoli oboru
lidské činnosti, pan Suchánek
vždy věděl nějakou zajímavost.

Ob divuho dn á byla r ovnéž j eho

paměť a orientační smysl.

Klánovické noviny,
Běh Terryho Foxe a Club2}02
Když začaly počátkem 90. let
vychá zet Klánovické noviny,
zapojtl se pan Suchánek do
práce redakční rady a obstarával
informace z okruhu klánovick}ch
sportovcri. Se simi p áteli, manželi
Kocourkovfmi a panern učitelem
Kinštem, založili r. Klánovicích
tradici Běh T.rryho Foxe, dnes
Běh naděje - dobročinné sportovní
akce, shromažďuiící prost edky
na boj proti raltor"ině" Ve stejné

,,sestayě* dali r-zniknout i volnému
sdrrržení Club20fi& v něnrž se
scházeli lidé se zájmem o informace
ze všech oborri. pan suchánek
p ipravil několik setkání Clubu,
většinou s hudební tématikou

Na trojkolce
Asi po patnácti letech nevydržel
životní ternpo pana Suchánka jeden

z jeha uměll.ch k]oub , takže se
musel podrobit reoperaci.

Od té doby si až nakolo netroufal,
ale po ídil si trojkolku. Úměrně
tomu se snížila i jeho roční porce
kilometrťr - na kole to b|valo 17 až

20 000, flá trojkolce ,,jerď' 4 až 5000.

Osudn|m se panu Suchánkovi
stal neopatrnÝ idič, ktery jej,

jedoucího na t íkolce, v lednu 2011

u klánovického Bazaru srazll. Po více
než roční anabázi počátkem ťrnora

2012 pan}i í Suchánek zem eI.

Čas ale plyne, zahlazuje bolest po
ztr átě blízlryrch a zanechává hezké
yzpomírky. O panu Suchánkovi to
platí plnou rněrou. TovrÁš Rupe
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