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Život se podobá knize.
Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí,

protože ví, že ji může číst jen jednou. Jan Paul

K † M † B † 2010

Podle staré legendy tři mudrci z východu z pohybu a postavení hvězd vyčetli, že se 
v Izraeli narodí velký král, který bude králem všech. Vydali se tedy na cestu, aby králi 
přinesli dary. Bible však nehovoří ani o králích, ani o jejich počtu. Ten byl pravděpo-
dobně dovozen z počtu darů, které mudrci Ježíši přinesli a podle některých pramenů
byla  jména mudrcům přiřčena až lidovými vyprávěními v 7. století. A tak spatřil 
světlo světa Kašpar, který darem přináší zlato jako symbol královské důstojnosti,
Melichar nesoucí kadidlo, používané při obětech kněží a Baltazar, přinášející myrhu 
jako symbol Ježíšova lidství. Kašpar, Melichar a Baltazar rovněž mají představovat
všechna období lidského života tím, že jeden je zobrazován jako jinoch, druhý jako muž
a třetí jako stařec. 
Svátek Tří králů je doprovázen různými lidovými zvyky. U nás a ve střední Evropě je 
vžitým zvykem žehnání domů, kdy se na dveře svěcenou křídou píší počáteční písmena
K+M+B+letopočet nově začínajícího roku. Hodně lidí se domnívá, že + mezi 
zkratkami jmen a letopočtem značí „a“ nebo „plus.“ Ve skutečnosti se však jedná 
o křížek jako symbol králů.  
Svátek Tří králů je dovršením období Vánoc. Po něm odstrojíme vánoční stromečky,
sundáme jmelí, vyklepeme z krabic poslední zbytky cukroví a vrhneme se do radostí 
i strastí, které nám nový rok přinese. Popřejme si, aby radosti výrazně převažovaly nad
starostmi a aby se v našich srdcích rozprostřel mír a láska. 

JH 



KLECANSKÉ STŘÍPKY

S účinností od 1. ledna 1985 rozhodnutím krajských 
národních výborů byly podle zákona o národních výborech
určeny některé obce jako střediskové. Mezi nimi v kraji
Středočeském se střediskovou obcí staly i Klecany.

Před 10 lety paní Zdena Tomášová započala svou práci 
v kulturní komisi.  Kdo měl možnost nahlédnout „pod 
pokličku“ příprav těchto akcí jistě uzná, že se jedná o práci
opravdu náročnou. Každá akce se musí včas a do detailu 
naplánovat, zajistit všechny „atrakce“, zúřadovat finanční
náklady, zajistit, zařídit a následně uklidit potřebné prostory a já nevím co ještě. Proto
bych ráda touto cestou poděkovala všem, kdo se na kulturních akcích pořádaných 
v Klecanech podílejí, ale především paní Tomášové, která je  po celých 10 let hnacím
motorem a dobrou duší většiny kulturních akcí pořádaných v Klecanech. Přejeme jí 
i sobě, aby ji dobré nápady a ochota dělat něco pro nás pro všechny neopustily ani 
v letech budoucích.

V lednu 2000 byla přestěhována matrika do společných prostor s Městskou knihovnou
Klecany a Českou poštou. 

JH
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25. listopadu - Rada města:

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Schválila uzavření nájemní smlouvy s p.
Novákovou Pavlínou na nebytové prostory
v Dolních Kasárnách.

3. Schválila převedení  nájemní  smlouvy
na pronájem nebytových prostor 
z p. Kašického Jana na p. Kašickou Annu

4. Č.j. 1792/09 schválila odměnu pro 
ředitelku ZUŠ Klecany, která bude hrazena
ze mzdových prostředků rozpočtu ZUŠ.

5. Č.j. 1795/09 schválila odměnu pro 
ředitele ZŠ a MŠ Klecany, bude  hrazena ze
mzdových prostředků rozpočtu ZŠ a MŠ.

6. Č .j. 1728/09 schválila uzavření smlouvy
o umístění a provozování kontejnerů 
s f. Elektrowin a.s., Praha 4.

7. Schválila vnitřní směrnici  pro vedení 
účetnictví města platnou od 1. prosince
2009.

8. Schválila program na zasedání
Zastupitelstva města, které se bude konat
10. prosince 2009.

7. prosince - Rada města:

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Schválila záměr pronajmout soubor 
zařízení (kotelna) za účelem jeho provozo

vání v ZŠ a MŠ Klecany, bude vyhlášeno
výběrové řízení a jeho přípravou Rada
města pověřuje ředitele ZŠ a MŠ p. Lacinu.

3. Č.j. 1767/09 schválila smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi městem Klecany 
a Telefónicou O2 Czech Republic a.s. 
na stavbu podzemního komunikačního 
vedení a zařízení veřejné komunikační sítě 
V Boleslavce.

4. Schválila uzavření  nájemní smlouvy 
s Ing. Jiřím Trčkou na nebytové prostory
ESO 88 v Dolních Kasárnách.

5. Vzala na vědomí zápis z kontrolního 
výboru města Klecany, který se konal 
24. listopadu 2009 a dále rámcový program
kontrol na úseku správy Městského úřadu
Klecany v roce 2010.

6. Vzala na vědomí zápis stavební komise,
která se konala  23. listopadu 2009.

7. Schválila  zkrácení  úředních  hodin pro
veřejnost dne 23. prosince 2009 a 
30. prosince 2009 od 7.00 hodin do 12.00
hodin, stavební úřad Klecany je v  tyto dny
uzavřen.

8. Schválila nákup a montáž monitorovací-
ho zařízení do 5 multikár.

9. Schválila podpis pojistné smlouvy 
s firmou  Kooperativa na dům č . 349, 
město Klecany je vlastníkem 1/3 domu.
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Hodnotíme rok 2009 ve Farní charitě Neratovice

Skončily svátky vánoční a jsou první dny  roku 2010. Chtěli bychom se  ohlédnout 
za rokem předešlým a zhodnotit, co všechno se v tomto roce událo v č innosti Farní
charity Neratovice. 

Naše organizace zabezpečuje zdravotní i sociální služby již 18 let  v 15 místech po celém
Středočeském kraji a v městských částech Prahy 8 a 9. Naši zaměstnanci v roce 2009 
obsloužili více než  3 500 klientů. Zdravotní sestřičky navštěvovaly pacienty v jejich 
domovech, na základě indikace praktického lékaře chodily píchat injekce, odebírat krev,
převazovat rány, ale poskytovaly i komplexní péči a terénní hospicovou péči 
u pacientů, kteří chtějí co nejdéle ve své nemoci zůstat se svými blízkými. Naše sestřičky
tuto práci dělají celým svým srdcem a proto jim zdraví a životy „svých“ pacientů nejsou
lhostejné. 

Pečovatelky svým  klientům zabezpečovaly nákupy, úklidy, osobní hygienu, zajistily
teplou stravu nebo jim třeba jen  dělaly společnost, popovídaly si s nimi, vyslechly jejich
trápení a pomohly dobrou radou nebo pohlazením.                                                                         

Mnohdy je tato práce velmi vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psychicky. Proto i my si
svých zaměstnanců velice vážíme a i touto cestou bychom jim chtěli za jejich práci
poděkovat.

Naše organizace však nezabezpečuje klienty jen po stránce zdravotní, č i sociální, 
ale snažíme se jim zpříjemnit život i jinak. V loňském roce se nám podařilo 
zorganizovat několik společných akcí na jednotlivých střediscích – pálení č arodějnic,
Májová veselice, Mikulášská besídka, Vánoční posezení,  účastnili jsme se výstav v Lysé
nad Labem – „Senior handicap“, kde naši klienti získali ocenění v soutěži „ Šikovné ruce
našich seniorů“, dále pak výstavy na Středočeském kraji a další. 
Již tradicí se stal  Charitní ples a Společné setkání klientů a přátel Farní charity
Neratovice, kde se setkávají  klienti ze všech středisek, kde naše organizace působí. 
V loňském roce se jich sešlo více než 150. 

Myslíme si, že loňský rok byl v činnosti Farní charity Neratovice úspěšný a budeme se 
i v roce 2010 snažit poskytovat co nejkvalitnější a profesionální službu, aby  klienti byli
v péči zaměstnanců Farní charity Neratovice spokojeni. 

Miloslava Machovcová
Ředitelka Farní charity Neratovice
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Pravý Hradec

Přejeme klidné a pohodové prožití všech všedních i svátečních dní, které nás čekají v roce
2010. Přejeme nám všem, ať nenacházíme dárky jenom pod stromečkem, ale ať si co 
nejčastěji navzájem darujeme radost a smích.

Děkujeme všem našim příznivcům za jejich sympatie k naší práci a Městu Klecany 
děkujeme za podporu.

Za občanské sdružení Pravý Hradec Zdeňka Tomášová

Co se šustlo v naší škole
PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA
V předvánočním čase navštívily děti ze ZŠ Klecany pražské divadlo U Hasičů. Třeťáci 
a čtvrťáci si znovu prožili vánoční příběh Putování do Betléma. Viděli cestu Josefa 
a Marie do Betléma, Ježíška v jesličkách, pastevce i tři krále. Představení bylo plné 
písniček a koled, na konci představení si děti samy zazpívaly. Domů odjížděly děti 
ve vánoční náladě, už se nemohou dočkat Ježíška. 

Hanka Johanisová 

VÝLET DO SKANZENU V PŘEROVĚ NAD LABEM
Skanzen – muzeum v přírodě – v době vánoční ukazuje návštěvníkům, jak se kdysi 
slavily svátky, včetně všech pranostik, obyčejů a záhad, které se v minulosti tradovaly 
a bohužel se v dnešní uspěchané době pomalu vytrácejí.
Žáci 1.A a 1.B se svými učitelkami čekali 15. prosince v mrazivém ránu na autobus, 
který je odvezl do přerova nad Labem. V roubených staveních děti nevěřily svým očím.
Představa, že by se svými rodiči žily v těchto roubenkách, nebo dokonce slavily Vánoce,
byla  velmi těžká. A co teprve škola! Rákoska, oslí lavice, kalamář, to už jsou dnes slova,
kterým děti moc nerozumí, a to je dobře. Toto krátké zastavení v čase vánočním se všem
líbilo a poletující sníh dokreslil vánoční příjemnou atmosféru.

Milada Pacíková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Jako každoročně přišli i letos do školy čerti, andělé a Mikuláš a vydali se po jednotlivých
třídách. Mikuláš v každé z nich otevřel Knihu hříchů a přečetl jména hříšníků. Těch se
pak chopili čerti a šup, už se hříšník ocitl v pytli a hurá s ním pryč. Samozřejmě ne
daleko, protože už na chodbě došlo na sliby poslušnosti a někdy i na slzičky. Všechny
děti dostaly na závěr lízátko. 
Ze školy se čerti přesunuli do mateřské školky. Dostali však nařízeno, že na ty nejmenší
nesmějí pouštět moc velkou hrůzu, přesto je přivítaly mnohdy vyděšené oči se slzami na
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krajíčku. Za písničku a básničku dostaly děti balíček s ovocem a dobrotami, podaly
dokonce Mikulášovi ruku a někteří statečnější podaly ruku i čertovi.
Musím i prozradit, že na úplný závěr odnesli čerti ze třídy i paní učitelku Staňkovou, ale
brzy si to rozmysleli. Kdo by je tak dobře pak učil češtinu a dějepis?  Za letošní nadílku
patří chvála a poděkování našim milým deváťákům.

Dagmar Rauschová 

KTERAK LUCIE ŠKOLOU CHODILA
Také Vaši domácnost navštívila 12. prosince Lucie? Říkáte, že ji máte každý den doma?
A jestlipak v předvečer svého svátku zakryla svou tvář bílou š kraboškou, na nos 
nasadila zobák, zahalila se do bílého plátna a do ruky si vzala husí křídlo? Asi byste se
velmi vyděsili. Jen znalci lidových tradic by souhlasně pokyvovali hlavou.
Když jsme oznámili na poradě pedagogickému sboru, že školu navštíví Lucie z 1.A a 6.A
a zkontrolují, zda je dokončen předvánoční úklid, mnoho třídních učitelů znatelně
pobledlo. Jak probíhal v jednotlivých třídách úklid, Vám nepovíme. Měli jsme také 
mnoho práce s výrobou kostýmů a nácvikem pantomimy (Lucie nesmí po celou
návštěvu hospodářství promluvit ani slovo). Pravdou však je, ž e v určený den byly 
na naši návštěvu přichystány všechny třídy.
A jak to dopadlo? Nejvíce nás s obavou, jak ta Lucie vlastně vypadá a zda obstojíme 
v pořádku, očekávaly děti na prvním stupni, vedení školy s paní hospodářkou a paní
kuchařky.
Nejpořádnější a nejhodnější třída byla 2.A – asi se nás opravdu bála. A největší nepořád-
níci? Jestli si myslíte, ž e ti nejstarší, tak se mýlíte. Při návštěvě 5.A vytahaly Lucie 
z lavice dvou, na první pohled pořádných dívek takovou hromadu papírů, že dívkám 
z toho všeho vykukovaly jen rozesmáté hlavy. Nakonec se dívky přiznaly, že si chtěly 
vyzkoušet reakci Lucií na pořádný nepořádek.
Tak hospodyně a hospodáři, na Lucii nepřeďte a nederte peří! A uklízejte pravidelně celý
rok, ať se nebojíte, až Vám na dveře zase za rok zabuší Lucie.

Lucie z 1.A a 6.A, Kateřina Knorová a Eva Staňková                                      

JAK SE MAJÍ DRUHÁCI…….
V měsíci září obě dvě druhé třídy podnikly „Den plný her“, kdy se vydaly po stopách
kapitána Š krta na území Srbska, do krásného místa plného vápencových skal, kde si
zahrály ř adu nevšedních her a hrátek. Na závěr všichni ž áci včetně třídních učitelek
prošli tajemnou jeskyní, na jejímž konci na ně čekal zlatý poklad.
V ř íjnu jsme zvítězili nad strašidly z Klecan a okolí, kdy jsme zdolali večerní stezku
odvahy. V listopadu jsme absolvovali exkurzi do svíčkárny v Šestajovicích, kde jsme si
vyrobili, ozdobili a zabalili vlastní svíčku, plnili koupelovou sůl do ozdobných sáčků 
a prohlédli si minifarmu se zvířátky.
Na začátku prosince pro nás a naše rodiny vyhlásily třídní učitelky tvůrčí soutěž 
o nejnápaditějšího klecanského kapříka. Do této soutěže jsme se zapojili všichni 
a celkem se nám sešlo 80 krásných výrobků a zajímavých literárních prací. Vyhodnocení
této soutěže proběhlo v rámci společenského večera „splněných přání“ v El Pasu.



Oceněni jsme byli nakonec všichni. Večer nám zpestřil kouzelník Vítek, zatančili 
a zasoutěžili jsme si na diskotéce, zazpívali koledy, uspořádali finanční sbírku, jejíž
výtěžek věnujeme Společnosti na ochranu zvířat Merlin. Nakonec jsme naše vlastní
přání vypustili v balónech štěstí na večerní oblohu.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhali se soutěžními výrobky a také při přípravě
a uskutečnění „Večera splněných přání“.

Vaši druháci se svými učitelkami Alenou Vulterinovou a Kateřinou Srbovou

A ze soutěže o nejnápaditějšího klecanského kapříka malá ochutnávka……..

KAPR - Jonáš Vlasák (2.A)

Kapr vylez z vody, zdá se, nepobral však moc na kráse.
Rybář už své pikle kuje, kapr cákne, mokro mu je.
Rybář domů cupy dup, suchý nemá ani chlup.
Vánoce mu nejsou milé, napřesrok si koupí filé.

KAPR - Lucie Kertészová (2.B)

Kapře, kapře, kapříčku,počkej ještě chviličku,
ukážu ti rolničku z vánoční ho stromečku.
A pak ráno na Štěpána otevře se vodní brána,
a my zase v pohodě pustíme tě po vodě.

KAPŘÍ VÁNOCE - Štrejbarovi (2.B)

Kapr kouká z vody, Pořádají závody, 
do té nepohody, kdo vypije víc vody,
venku mrzne, sněží, kdo je větší jedlík,
šupinky se ježí sní i starý knedlík.

Na hladině led Na Štědrý den v rákosí 
přes noc bude hned, dlouze spolu klábosí,
kapříkům to nevadí, dávají si pusinky,
u dna spolu dovádí. budou nové rodinky.

KAPŘÍK - Dvořákovi (2.B)

Vánoce jsou svátky klidu, Sněží, sněží, snížek poletuje,
Rád potěším svoji třídu. hladina se třpytí,
Několika verši od rybníka, pod ní kapřík s kapřicí si pluje,
kde viděl jsem kapříka. navzdory všem sítím.
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Vánoce máme všichni rádi,
a tak na paměti mějte,
že kapři jsou naši kamarádi,
proto svobodu jim dejte!

KAPŘE, KAPŘÍČKU   

Kapře, kapře, kapříčku, Dál plavej si v rybníčku,
neboj se nemám udičku, pohladím tě přes ploutvičku.
mě nemusíš se bát, Vánoce jsou svátky štěstí a pohody,
chci si jen s tebou hrát. já, kapříku, vrátím tě zpátky do vody.

JAK TO BYLO V KAPŘÍ ŠKOLE. Makovičkovi ( 2.B)
Kapří š kola je dost podobná té vaší. Také se v ní malí kapříci učí (mají trochu jiné 
předměty, třeba mnohem víc plavou), také svačí ( jen nenosí ke svačině sušenky), chodí
na obědy a do družiny. Také malí kapříci si ve škole hledají kamarády, někdy - hlavně 
v 1. třídě- trochu brečí a chtějí se vrátit do kapří školky. Ale to nejde, jsou z nich už kapří
školáci.
Teď vám povím, jak se měli kapříci, kteří plavali ve 2. třídě. Spoustu věcí už se naučili,
našli si kamarády, přestali ve š kole plakat, těšili se do kapří družiny, kde byla vždy 
zábava a mohli si tam po tom učení a po kapřím obědě pohrát. A kapří paní učitelka,
aby se kapříkům ve š kole líbilo a nebylo to jen o ležení v kapřích lavicích, jim 
připravila zábavné akce. Třeba někdy plavali do divadla nebo do kina. Jindy jeli kapřím
autobusem na výlet. Na podzim měli večerní strašidelné plavání, kde je trochu strašili
sumci a štiky, ale všichni to dobře zvládli.
A protože se blížily Vánoce, vymyslela paní kapří učitelka pro malé kapříky a celé kapří
rodiny soutěž o nejnápaditějšího človíčka. Malí kapříci se radovali, velcí kapři si udělali
čas a přemýšleli s nimi, co a jak udělat, aby to byla zábava a bylo to hezké. Některé kapří
maminky č lovíčka ušily, někteří ho namalovali, jiní lepili nebo modelovali. Někteří 
skládali básničku nebo vymýšleli č lovíčovskou pohádku. Ve š kole to na chodbách 
začalo být ještě lepší než jindy. Každý si rád prohlížel, co vyrobily jiné kapří rodinky.
Celá soutěž byla zakončena kapří vánoční besídkou. Všichni se na ni těšili, maminky
nachystaly kapří dobroty, tatínkové procvičili koledy, ale hlavně si udělali na to
odpoledne volno. Protože práce je dost každý den, ale š kolní vánoční slavnost je jen 
jednou do roka.
Každý kapří žáček chtěl se svým človíčkem vyhrát. S paní učitelkou si ale povídali také
o tom, ž e není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A tak vítězové byli všichni, kteří 
pro radost sobě i ostatním, a hlavně společně s rodinou, něco vyrobili. A když si to
nakonec uvědomili, tak se veselili, dávali si kapří dobroty, zpívali, tancovali a měli 
krásný předvánoční čas.
A kdyby přece jen někdy bylo někomu líto, že něco nevyhrál, mám tu pro něj vzkaz: 
„Nebuď smutný, to se stává, pokaždé se nevyhrává.“ Krásné Vánoce vám přeje váš
kapřík.
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CHEMICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE

PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ  A VÝVOJ ŽIVOTA.
Učivo přírodopisu v 9. ročníku je zaměřeno na geologii, což pro většinu žáků 

základní školy představuje překvapivou změnu. Zvířátka a kytičky, o nichž se dozvídali
v předchozích letech, jsou náhle zasypány kamením. Letošní výstava v Národním
muzeu přišla jak na zavolanou, a tak 19. listopadu mohli naši ž áci 9.A získat lepší 
představu o vzniku a vývoji naší planety. Stačilo využít této příležitosti a začíst se do
poutavých textů, zhlédnout názorné panely a filmové ukázky, vnímat krásu nerostů, 
detaily hornin, tajuplnost zkamenělin, pocítit moc a sílu geologických dějů a kdo chtěl,
mohl si na úpatí modelu č inné sopky zadupat a vyzkoušet citlivost skutečného 
seismografu.

Příběh planety Země pro ž áky 9.A pokračoval 1. prosince v příjemném a inspira-
tivním prostředí Toulcova dvora, a to výukovým programem pod vedením zkušené 
a nadšené paleontoložky, která před našimi zraky rozvinula dlouhý obraz s dlouhou
časovou osou historie Země a zahájila soutěž o plánek cesty k tajnému pokladu, při níž
jsme sledovali tři a půl miliardy dlouhý vývoj ž ivota na Zemi. Zajímavé vyprávění 
tohoto příběhu bylo prokládáno pozorováním zkamenělin z českých nalezišť, které naše
zanícená průvodkyně nepozorovaně lovila z bezedných krabic a pohotově rozesílala 
zvídavým žáků m. Ti se snažili získávat č ásti tajného plánku odpověďmi na otázky 
či kreslením tvarů pradávných organismů. Mnoho trpělivosti a ostrý zrak si vyžádalo
rozlišování drobných zkamenělin od zrnek písku, zatímco šikovné ruce byly potřeba při
zhotovení otisku trilobita. Nakonec se podařilo plánek sestavit a poklad nalézt. Ukrýval
se ve starém sklepení Toulcova dvora.

JAK JSME POROZUMĚLI ZVÍŘATŮM?
Jednou z nesporných předností Toulcova dvora je chov domácích zvířat. Přestože 

mnoho našich žáků žije na vesnici, s  domácími zvířaty se již dnes prakticky nesetkáva-
jí. Na statku  hostivařského střediska ekologické výchovy se zaměřují zejména 
na původní plemena domácích zvířat jako např. česká červinka, huculský kůň, valašská
ovce, bílá krátkosrstá koza, přeštické prase, česká zlatá kropenka, česká husa nebo český
strakáč. Právě tato domácí zvířata se 23. listopadu stala objekty etologického 
pozorování žáků  8.A v rámci výukového programu s názvem: Rozumíme chování
zvířat? Ž e etologie je věda zabývající se chováním zvířat, ž áci věděli již z hodiny
přírodopisu a naše sympatická lektorka je tímto slovem nezaskočila, nicméně nutno
přiznat, že vylovit z paměti co nejvíce informací o zmíněných druzích domácích zvířat
jim dalo dost zabrat. A pak již přišlo to hlavní. Rozchod k ohradám a soustředěné 
pozorování a měření č asu. Zda a jak dlouho zvíře stojí, leží, chodí, přijímá potravu,
přežvykuje, komunikuje, pečuje o sebe apod. Závěrečné společné vyhodnocení 
výsledků a nadšená diskuse, citlivě vedená dovednou moderátorkou, ukázala, co 
objevného si žáci z dnešního programu odnesli. A kupodivu to nebyly boty od hnoje 
a zápach, kterého se někteří před příjezdem na statek obávali.
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PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Letos poprvé jsme se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž vznikla v roce

2006 a jejím pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako
u Matematického klokana, jehož se naše š kola již několik let pravidelně účastní.
Kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé 
kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak
vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 45 minut
čistého č asu. Vedle matematických úloh test obsahuje i úlohy z biologie a č ástečně 
i z fyziky a všeobecného přehledu.  Z 28 soutěžících na prvních třech místech stanuli -
David Jeřábek, Michal Kloubek a Nikola Vilímová z 9.A. Jim i ostatním patří dík za 
ochotu zúčastnit se soutěže a snahu zvládnout co nejvíce úloh. 

CHEMICKÁ SOUTĚŽ
Na rozdíl od minulého školního roku se v tom letošním opět našli zájemci o chemickou

soutěž, kterou pořádá Masarykova střední š kola chemická v Praze a jíž jsme se 
v minulosti, někdy i s úspěchem účastnili.  Úlohy š kolního kola řeš ili č tyři soutěžící 
z 9.A, z nichž pouze tři s nejlepším výsledkem jeli do druhého kola. Přestože se Kateřina
Nejedlá, David Jeřábek i Michal Kloubek u laboratorních stolů snažili z plných sil 
a bodový zisk jejich družstva byl jen o 8 menší než toho nejlepšího, museli se spokojit
jen s 9. místem. Přesto jim děkuji za čas, který chemické soutěži věnovali, a věřím, že 
nabyté zkušenosti využijí při dalším studiu.

Ivan Rychlý 

Milí č tenáři Klecanského zpravodaje, dovolte, abych Vám jménem celého pedagogického 
sboru a zaměstnanců Základní š koly a Mateřské š koly Klecany popřála v novém roce 
hodně spokojenosti, pevné zdraví, úspěchy na poli pracovním i v osobním životě a co nejvíce
chvil štěstí a radosti.

Mgr. Dagmar Rauschová

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Měsíc prosinec patřil tradičně k jednomu z nejpěknějších v roce. Na jeho začátku se děti
chystaly na návštěvu Mikuláše s čerty a anděly. Ve všech třídách se pilně cvičily písničky
a básničky, které pak společně 4.12. přednesly Mikulášovi, který navštívil nejdříve starší
děti a potom přispěchal i za těmi nejmenšími (viz články ZŠ). Nejzajímavějším tématem
při výtvarných č innostech byly č erti i přesto, ž e se ve skutečnosti před č erty všichni
trochu třásli.
Hned po svátku Mikuláše se všech třídách naplno začaly připravovat třídní vánoční
besídky. Paní učitelky se ze všech sil snažily, aby děti mohly svým rodičům 
a blízkým ukázat, co se všechno v MŠ naučily. Každá třída měla připravený jedinečný
program, který byl jako vždy ovlivněn bezprostředností dětí a tak docházelo i k velmi
úsměvným situacím.  



Ve všech třídách měly děti vánoční stromečky, krásnou vánoční výzdobu a společně 
s p. učitelkami si povídaly o vánocích, o tradicích, o tajných přáních, naučily se básničky
s vánoční tématikou a koledy. V závěru adventu přinesl Ježíšek dětem v každé třídě
dárky pod vánoční stromeček. Děti tak dostaly nové hračky, hry, knihy a sportovní
náčiní, které budou po celý rok ve své třídě používat.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V prosinci navštívilo MŠ divadlo hned dvakrát. První představení se jmenovalo „Popleta
v pekle“ a děti si tak zpestřily čekání na vytouženou nadílku do Mikuláše.
Druhé představení bylo směřováno k Vánocům a jmenovalo se „Zvířátka slaví Vánoce“.
Děti shlédly milý příběh party zvířátek se kterými si mohly zazpívati několik vánočních
koled. Jako překvapení navštívil děti  ještě před vánočními prázdninami kouzelník
Vítek. Děti se velmi dobře bavily a nejvíce se jim líbilo kouzlo s přeměňováním
bankovek. Kouzelník si z řad diváků vybral k některým trikům i pomocníky, což vyvola-
lo mezi dětmi velký ohlas a ještě větší pozornost.

VÁNOČNÍ JARMARK V MŠ
V prvním adventním týdnu proběhl v mateřské škole vánoční jarmark. Ke koupi byla
vánoční výzdoba, adventní věnce, vánoční květináče, výrobky dětí a zároveň jsme 
pozvali i firmy z dřevěnými hračkami, psacími potřebami a knihami. Jarmark byl velmi
zdařilou akcí. Děkujeme Všem, kteří nákupem výrobků na jarmarku podpořili 
mateřskou š kolu. Finanční prostředky získané prodejem vánoční dekorace budou
použity na vybavení tříd hračkami a sportovními potřebami.

ZDOBENÍ STROMEČKU
Ve č tvrtek 17. 12. 2009 se všechny děti ze š kolky vydaly ozdobit klecanský vánoční
stromeček na náměsti. Děti na stromeček pověsily krásné barevné ozdoby 
a papírové řetězy. 

Připojujeme se s přáním všeho dobrého v roce 2010 a hlavně Vám Všem přejeme pevné 
zdraví.

kolektiv MŠ 
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Rodiče dětí ze třídy Ježek děkují  p. uč. Petře Borzové a Soně Košacké za přípravu 
třídní besídky a za krásný předvánoční zážitek.
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Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na

www.klecany.cz
Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, 

práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogaleir, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu...



Vážení čtenáři Zušíku,
Od nového roku se budete pravidelně setkávat s příspěvky, které pro Vás připravují
učitelé umělecké školy. Č lánky budou o tom, co je jejich srdci nejdražší a to je úvaha
nebo postřeh o nástroji či oboru, který vyučují. Jako první se vám představí pan učitel
Petr Michalec – odborník na dechové nástroje, hudební nauku a klavírní doprovody.

KLARINET CHLUBÍLEK
To jsem ale krasavec, celé dny chodím v černém oděvu, mám několikero brýlí a spousty
stříbrných klapek. Mé tony okouzlí kteréhokoli milovníka hudby. Svedu zaštěbetat 
v dechovce, okořenit lidové písně, nebo se rád proplétám s housličkami v cimbálovce. 
V symfonickém orchestru neznám meze, po pár dlouhých tonech budete zatlačovat 
slzu, a po dalších pár rychlých se sotva udržíte na sedačce v koncertní síni. Můj zvuk je
jako chameleon, mění barvy dle potřeby. Mám tak velký rozsah a jsem mistrem emocí.
Od bručení, až k pištění, od lenošení k vrtošení, od snění, až k bdění. Cokoli si poručíte.
Umím zahrát tak slabounce, že budete muset napínat uši, abyste mě vůbec zaslechli.
Věříte, že mě také naučili jak hrát vícehlasně, schválně se zeptejte, až mě někdy potkáte.

KLARINET A DIRIGENT
Pane, tam jste trochu zakopl, zahrajte nám to prosím ještě jednou. TÝTÁTÉTÝ
TÁTÉTÝTŮ. Nene, stále tam něco chybí, zkuste to znovu. TŮTÝTÁTÉTÝ, TÁTÉTÝTŮ.
No, to je lepší, a nešlo by to teď slaboučce? V mé partituře jsou předepsaná dvě pé.
Prosím-tůtýtátétý, tátétýtů. Výborně, a ještě tam vidím důrazy na prvních dobách, máte
je tam také? Myslíte takhle? Tůtýtátétý, Tátétýtů. Skvělé, a ještě nechápu, proč to hrajete
pořád tak rychle. Jaké máte napsané v notách tempo? Je tu nějaké Largo… No, vidíte,
tak to zkuste largově. Prosím-Tůůůtýýýtááátééétýýý,  Tááátééétýýýtůůů. Tak, už jsme se
konečně dopracovali do správné podoby, jen poslední věc, která mi tam chyběla.
Uděláme na konci tohoto sóla korunu, jakože pěkně prodloužíme poslední notu, aby
nám závěr skladby vyzněl řádně honosně.  Tak jedeme. Tůůůtýýýtááátééétýýý,
Tááátééétýýýtůůůůůůůůůůůůůůůůů…….

Klarinet v orchestru:
Klarinet se vrhá, piští, 
Dirigent se taktovkou blyští, 
zběsile to pohrává, 
rozhlas všechno nahrává, 
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teď ztišit, pak zvýšit,
jen tempo nepřesvištit. 
Najednou v notách piano
a klarinet má skoro dohráno,
ještě foukej, dojímej,
opus řádně rozjímej. 
Nekonči tak brzičko, 
až potom dáme kafíčko. 
Pocta jemu…

Jsem tě hodně poslouchal, 
srdce málem porouchal.
Zahraj ještě trošičku,
mám z toho husí kůžičku.

Mráz tam vzadu běhá, 
hotová to něha.
Klapky pějí klapy, klap
noty s nimi kvapy, kvap.

Má tělo ze dřeva, 
jako stromů střeva,
Hraj dále, pokračuj,
s písní na nás vykračuj.

A až bude po hraní,
osušíme tělo havraní,

na pět částí rozložíme
a do kufříku položíme.

Kárání jemu…

Fouklo se tam skřípnutí
a v uších náhle vzedmutí.
Co to hraješ breptale,
žes tak písknul nedbale?
Divoce si klarinetil,
písní plány hnedle zhatil.

Napsal Petr Michalec
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Říčansko.info v novém

Internetový regionální zpravodajský deník Říčansko.info 
(www.ricansko.info) v závěru roku 2009 přichystal pro čtenáře překvapení: 

změnil grafiku a nabídl nové užitečné funkce.

Říčansko.info každý den přináší zprávy z Říčan a blízkého okolí. 
Během 3 let si web našel věrné čtenáře. 

Každý měsíc jej čte kolem 10 tisíc unikátních návštěvníků.
Čtenáři si Říčansko.info oblíbili nejen díky článkům a diskusím, 
ale i dalším službám. Mohou si zde například najít řemeslníky 

v katalogu firem, kontakty na doktory nebo kulturní akce konané v okolí.

Nová verze je první radikální technologickou i grafickou změnou, 
kterou server od svého vzniku v roce 2006 prošel. 

„Na zajímavé služby pro každodenní život se mohou čtenáři, živnostníci 
i firmy těšit také v roce 2010“



Z fotbalového klubu 

Paní zima převzala svojí vládu a tak se sportovní aktivity přesunuly do vyhřátých
tělocvičen a hal. Všichni fotbalisté si užili krátkého volna. Aby si však chlapi nezvykli 
na nicnedělání, probíhají od začátku prosince naplno tréninky ve školní tělocvičně.
Minipřípravka trénuje každé pondělí od 16:30 hod do 17:30 hod, přípravka trénuje
každé pondělí  od 17:00  hod do 18:00 hod. Žáci trénují každou středu od 17:00 hod 
do 18:30 hod. Dorostenci a dospělí se na jarní sezónu budou připravovat formou
přípravných zápasů na UMT a individuálního tréninku.   
Žáci i přípravka se zúčastnili halových turnajů v Říčanech. Žáci se umístili na pátém
místě a přípravka na místě osmém. Všem klukům děkujeme za účast a rodičům 
za pomoc s přepravou.
Díky mrazivému počasí a sněhové nadílce fotbalový trávník odpočívá, ale okolní svahy
slouží hlavně dětem jako skvělá bobovací a sáňkovací dráha. 

Amatérský florbalový turnaj  - II. ročník
V sobotu 12. prosince  2009 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Klecany II. ročník vánočního
florbalového turnaje jehož letošním garantem se stal Sbor dobrovolných hasičů
Klecany. Turnaje se zúčastnilo 8 tříčlenných  mužstev složených z amatérských hráčů
florbalu.  Všichni hráči se museli nejdříve seznámit s pravidly soutěže a pak už nic 
nebránilo tomu, aby začal lítý boj mezi všemu mužstvy. Klecanští borci měli namířeno
vysoko a doufali, že by mohli Veltěžské florbalisty připravit o putovní pohár a zaujmout
přední pozici, což se ale v průběhu dne rýsovalo jako pouhé přání.   „Veltěžáci“ (Michal
Klus (Miháli), Jakub Černý, Jan Fafek ) obhájili loňský titul a získali zlaté medaile.
Druhé místo obsadili hráči, kteří přijeli z Prahy 
a svůj tým pojmenovali RUSKO. Pražákům však druhé místo nestačilo a jeden z jejich
hráčů si ještě odnesl cenu za nejlepšího střelce. Na Dynamo Klecany ( Lukáš Tintěra,
Tomáš Tintěra a Jiří Valenta), tak zbylo až třetí místo. Čtvrté místo obsadilo také 
klecanské mužstvo (Marek Štěpánek, David Kolmer a Jan Filinger) a chlapi si odnesli
cenu útěchy ve tvaru plačící hlavy. 
Pro všechna vítězná mužstva byly připraveny krásné ceny a po celý den bylo 
k dispozici občerstvení . I když tentokrát se museli sportovci obejít bez šílících fanynek,
probíhal turnaj až do pozdního odpoledne v příjemné atmosféře a ti, kteří nespěchali
domů si ještě společně poseděli ve restauraci Sportklub, kde do večerních hodin 
vstřebávali a rozebírali sportovní zážitky. 

Pořadatelé děkují Městu Klecany za finanční podporu. 
-dh-
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Vánoční dílna 

Ve čtvrtek 10. 12. 2009 se tradičně ve školní družině sešly děti z prvního stupně 
se svými p. učitelkami, aby si vyrobily adventní výzdobu a dárečky pro svoje blízké.
Po celou dobu vánoční dílny se třídy šk. družiny hemžily pracovitými a nedočkavými
řemeslníčky a ještě na poslední chvíli přicházeli další a další děti. Na dílně si děti mohly
nazdobit skleněné svícínky, panáčky ze šišek, polystyrénové vánoční koule a zvonečky,
barvami na sklo si zdobily závěsná sklíčka, vyráběly si závěsy z přírodních materiálů 
a voňavé pytlíčky s kořením. Dílna proběhla v pěkné vánoční atmosféře. Poděkování
patří paní učitelkám za trpělivost při pomáhání se všemi výrobky a SRPŠ za finanční 
podporu.

-dh-

Novotná Milena (77), Musil Miroslav (80), Dočekal
Jaromír (79), Lojín František (74), Lukášová Věra (78),
Prokop Vlastimil (79), Karlová Eva (85), Štemproková
Věra (76), Oczadlá Helena (74), Herdicz Otto (73), 
Dušek Jiří (82), Siváková Arana (70), Hašek Vladimír
(70), Kabát Čestmír (70),

ZIMA V LESE

Letošní zima k nám vtrhla tak říkajíc bez varování. Sníh, mrazy pod  -10°C, zima 
zalézající do morku kostí. My lidé to máme, ač si neustále stěžujeme, přece jen 
jednoduché. Přiložíme do kamen, nebo nastavíme tepelný regulátor na vyšší teplotu,
sáhneme po čepici, prošívaném kabátě a teplých palčákách. Těžká zkouška však čeká vše
živé v lese, na loukách, polích a řekách. 

Ale příroda je moudrá a nenechá nám zahynouti, jak se v knihách píše. A proto 
i zvířata dokáží přežít nevlídné podmínky zimy. K tomu, aby přežila jsou dobře 
uzpůsobena např. osrstěním. Srst jim poskytuje účinnou ochranu proti mrazu i vlhku.
Některá zvířata období zimy jednoduše prospí. Problém nastává rovněž se sháněním
potravy. Lišky nepřestávají lovit, ptáci získají dokonalý přehled o pravidelně 
zásobovaných krmítkách, srnci a jeleni „monitorují“ krmelce. Zajíci okusují námi tolik
opečovávané stromky a keře. Také úkryty určené pro zahřátí jsou různé. Někdo si 
udělá jen důlek ve sněhu, jiný se do bílé peřiny zahrabe nebo si již na podzim 
vyhloubí noru, která zajistí konstantní teplotu. 

Naši
prosincoví
jubilanti:



Mezi ty, kteří zimu prospí patří medvěd nebo jezevec. Z pohledu nás lidí, trápících se
nesmyslnými dietami a sebetrýzněním v podobě jednostranné stravy, požívané 
s většinou marným cílem, shodit alespoň pár deka, se medvědi většinu roku nezřízeně
přecpávají. Od jara do podzimu dokáží zvětšit vrstvu podkožního tuku až o 13 cm. 

Jiným, neméně účinným způsobem je proti zimě chráněn netopýr. Jeho srdce ve chvíli
největšího napětí dokáže udeřit až 800x za minutu. V době zimního spánku se tepová
frekvence sníží na pouhých 7-8 úderů za minutu. Jeleni a další spárkatá zvěř je na zimu
vybavena hustší srstí. Veverky nepatří mezi zimní spáče. Ž iví se zásobami, které si 
během roku vytvořily. Zato ježek zalehne už na podzim do hnízda, které si udělal 
ze suchého listí. Křeček se 1 – 2x za týden probudí, aby doplnil energii z nastřádaných
zásob. Ž áby se zavrtají do bahna a jakoby ztuhnou. Jejich těla se stanou velmi 
křehkými. Ukázkovým příkladem vitality jsou myši a divočáci. Myši dokáží v zimě 
přivádět na svět holá mláďata, která poměrně bez obtíží udrží při ž ivotě teplem 
v hnízdě a zahřátým mateřským mlékem. Divoká prasata ž ijí převážně z vytvořených 
tukových zásob a pro zpestření rozrývají půdu a sežerou vše co najdou. 

Náročné období nastává také myslivcům a dalším milovníkům zvířat, kteří neúnavně
doplňují krmelce kaštany, ž aludy a další potravou, bez níž by některá zvířata zimu 
nepřečkala. 

Snad každý z nás zná romantický pohled na srnky postávající u krmelce. Mějme však 
na paměti, že v zájmu přežití zvěře bychom si takové pohledy měli dopřávat spíše na 
obrázcích a fotografiích. Pokud je zvěř naší neopatrností a hlučností opakovaně 
vyrušena při krmení, značně znervózní, odbíhá a vysílena může uhynou na zápal plic
nebo jiné choroby, kterým se v důsledku vyčerpání neubrání.

Přestože patřím k milovníkům psů, přimlouvala bych se v tomto případě za práva 
zvěře. Naši štěkající miláčci mají dostatek prostoru k probíhání v místech, kde nikoho
nevyruší a nevyděsí. I když většina psů běží za srnkou nikoliv s úmyslem ulovit ji, 
ale jen si pohrát na honěnou, může být tato hra pro zvěř fatální. Mějme prosím, naše
často rozmazlované, dobře krmené a někdy i oblečené č tyřnohé miláčky, ve volné 
přírodě na vodítku. Jim to v žádném případě neublíží fyzicky ani psychicky a navíc tím
ochráníme od zbytečných stresových situací ty slabší a bezbranné.

JH    
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Klecanská škola v záznamech kronikářů
Paní Jiřina Koktanová, dlouholetá klecanská učitelka pro nás vypsala z obecních a školních
kronik události ze života naší školy. Na začátku svých poznámek píše o tom, 
že při zakládání farních kostelů vznikaly současně školy. Kde byla farnost – v Klecanech 
v první polovině 14. století – byla i škola. (Původní fara stála v Klecanech vedle kostela, 
v místech dnešního dětského zdravotního střediska.) Správce kostela, farář, spravoval 
i š kolu, která v nejstarších dobách vzdělávala kněžský dorost, později zemanské syny, 
budoucí písaře a úředníky. 

Písemné zprávy o naší škole
Původně mělo školství v Čechách výbornou úroveň, ale tento vývoj přerušila třicetiletá
válka, kdy na nějakou dobu zanikla – nebo nebyla obsazena - i klecanská fara. 
Až v roce 1677 oznamuje úřadu klecanský farář, jehož jméno se nezachovalo, ž e se 
v Klecanech bude stavět škola. Do té doby se vyučovalo v soukromém stavení. Učitele 
ustanovoval patron a farář. Je jisté, ž e za Karla VI., otce Marie Terezie, která ho 
v panování vystřídala v r. 1740, škola v Klecanech už stála.
Císařovna Marie Terezie zjišťovala pomocí dotazníku z 31. prosince 1771 stav vzdělává-
ní ve svých zemích. Ze zachovaného záznamu o škole klecanské se dovídáme, 
že učitelem zde byl Jan Syrový. Jeho roční příjmy pocházely z vrchnostenského fondu,
dále dostával naturálie – obilí a luštěniny – z biskupských peněz měl č tyřprocentní 
úrok 20 zlatých a při koledování získal 10 zlatých 45 krejcarů. Š kola byla nejprve 
jednotřídní.
Z 215 dětí bylo 146 ve věku 6 – 12 let a z těch chodilo do školy třicet, nejvíc v zimě.
Vyučovalo se dopoledne od osmi do jedenácti hodin, odpoledne od jedné do č tyř. 
Školné platily děti takto: za vyučování abecedě jeden krejcar, za slabikování jedenapůl
krejcaru, za čtení a psaní dva krejcary. Dvanáct dětí bylo vyučováno zdarma, 
z biskupské nadace. Četly se knihy evangelií, pak následoval učitelův předpis. 
Na otázku, jak mají děti do školy daleko, čteme, že nechodí déle než půl hodiny. 
Všeobecně však císařské zkoumání š kolství nedopadlo uspokojivě. Š kol bylo málo,
vzdálené několik hodin chůze, vyučování mnohde ledabylé, kázeň špatná. Čtyři pětiny
dětí zůstávaly bez vyučování. Proto 6. prosince 1774 vydala císařovna Všeobecný řád
školní, který stanovil povinnou školní docházku na šest až sedm let.
V roce 1794 píše vyúčtování svých příjmů klecanský učitel František Kazatel: dostával
plat od vrchnosti, od kostelů (např. v Klecanech a ve Zdibech), od obcí (také např. od
Řeže a Husince) a z různých nadací (např. biskupské a císařské). Jeho plat osahoval 
naturálie: obilí, luštěniny, máslo, sůl, pivo, chléb (jednou měsíčně teplý, měkký) 
a peníze z koled a novoročních darů. Kronikář na jiném místě píše, ž e klecanská 
vrchnost v roce 1789 pořídila nábytek do školy.
Důležitou úlohu v podpoře vývoje š kol hrály zmíněné nadace. Pro naši š kolu měla 
význam nadace biskupa Kaysera, Františky Novotné (majitelky Drast) a paní Králové 
z Husince. Podporovaly se tak potřebné děti ze Drast, Hoštic, Větrušic, Klecan 
a Husince. Kaplan Václav Beneš Třebízský založil a naplnil žákovskou knihovnu a farář
Josef Rottenborn jí odkázal padesát zlatých.

(Příště o rozšiřování školy a jejích učitelích.)
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Středisko „HAVRAN“ KLECANY
Vás zve 20. 2. 2010 od 19 hodin na 

SKAUTSKÝ PLES
konaný v sokolovně Veltěž.

Společenský oděv nutný!


