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Stojíme na prahu nového roku.
NechÈ do nûj vykroãíte pravou nohou.
Dobr˘ nov˘ rok Vám pfiejí

starosta Ivo Kurhajec za MûÚ

a redakãní rada
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JUBILANTI V LEDNU
Du‰ek Jifií
Doãekal Jaromír
Prokop Vlastimil
Luká‰ová Vûra
Novotná Milena
·temproková Vûra

Lojín Franti‰ek
Oczadlá Helena
Siváková Arana
Ha‰ek Vladimír
Kabát âestmír

Pfiejeme V‰em jubilantÛm v‰e nejlep‰í a pevné zdraví!
Pozn. red.: Na pfiání mnoha jubilantÛ jsme pfiestali uvádût vûk v závorce. 

NOVOROâNÍ P¤ÁNÍ
Obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec Vám pfieje úspû‰n˘ rok 2011
a tû‰í se na setkání s Vámi na na‰ich akcích v novém roce. Dûtem
a jejich rodiãÛm pfiejeme pfiíjemnou zábavu i pouãení v Klubu
rodiãÛ a dûtí Klíãek.  

ZdeÀka Tomá‰ová
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V¯PIS Z USNESENÍ RADY MùSTA ZA LISTOPAD
A PROSINEC 2010 
Rada mûsta:

22. listopadu
– Na jednání rady se dostavil pan fieditel Lacina a podal vysvûtlení k finanãnímu

plánu Z· a M· Klecany pro rok 2011.
– Po jednání D. Dvofiáka a doplnûní informací od fieditele Laciny navrhla rada nav˘-

‰ení kapacity ‰kolní jídelny v˘mûnou stávající technologie. Vedení ‰koly osloví
nûkolik dodavatelsk˘ch firem a pfiedloÏí návrh fie‰ení.

– Projednala cenovou nabídku spoleãnosti Dasting a. s. z 11. 11. 2010 na rekonstruk-
ci komunikace Do Klecánek, v úseku od ml˘na k ãistírnû odpadních vod, v rozsahu
239 m2 a pfiedá finanãnímu v˘boru a poté zastupitelstvu mûsta ke schválení.

– Schválila nav˘‰ení ãástky pro Vinohradsk˘ symfonick˘ orchestr o 2000 Kã na pro-
vedení koncertu ze 17. 11. 2010 v klecanském kostele (1. 11. 2010 schválila rada
ãástku 5000 korun). 

29. listopadu
– Projednala Ïádosti o finanãní pfiíspûvek stfiediska Junáka Havran Klecany a Bike

service Klecany a pfiedá finanãnímu v˘boru a zastupitelstvu mûsta ke schválení.
Dále projednala návrhy na v˘‰i finanãních pfiíspûvkÛ na r. 2011 pro TJ Sokol Kle-
cany (kopaná), Samuraj Praha – klub judo, Sokol Klecany – Ïupa Jungmannova,
o. s. Prav˘ Hradec, o. s. Humbuk a o. s. Klecansko, Vûtru‰icko a okolí a pfiedá
finanãnímu v˘boru a zastupitelstvu mûsta ke schválení.

– Vzala na vûdomí oznámení o v˘sledku kontroly pfiijatelnosti a formálních náleÏitos-
tí projektu Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany: Projekt splnil poÏadovaná kritéria.

– Vzala na vûdomí vyrozumûní Policie âR, Územního odboru Praha venkov-
v˘chod o ‰etfiení dopravní nehody z 22. 11. 2010, kdy do‰lo k po‰kození závory
areálu Dolních kasáren.

– Schválila zmûnu úãelu dotace poskytované zfiizovatelem v rozpoãtu pro Z· a M·
Klecany na zbudování elektronick˘ch zámkÛ v budovû M·.

– Vzala na vûdomí oznámení o zmûnû rozpoãtu u projektu Revitalizace námûstí V.
B. T. v Klecanech, kde byl rozpoãet sníÏen o 40 tis. Kã. V poloÏce V˘daje na pub-
licitu dle podmínek ROP. Dále vzala na vûdomí oznámení o schválení zmûny
struktury financování projektÛ ve v˘zvû ã. 50, oblast podpory 3.3 Rozvoj venko-
va, kde spolufinancování ze státního rozpoãtu bude hrazeno z prostfiedkÛ Ïada-
tele (jedná se o 7,5 % celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu).

– Schválila mimofiádnou odmûnu fieditele Z· a M· Klecany, která bude plnû hraze-
na ze mzdov˘ch prostfiedkÛ rozpoãtu ‰koly.

– Schválila termín a program jednání zastupitelstva, které se koná v pondûlí 20. 12. 2010.

6. prosince
– Projednala vyúãtování finanãního pfiíspûvku na ãinnost o. s. Prav˘ Hradec v r.

2010 a vzala na vûdomí v˘roãní zprávu sdruÏení za rok 2009.
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– Ve dvou bodech se zab˘vala nutn˘mi kroky, které souvisejí s pfiípravou zámûru
na roz‰ífiení souãasné ãistírny odpadních vod v Klecanech.

– Schválila pfiijetí daru od Leti‰tû Praha v rámci programu Dobré sousedství 2010
ve v˘‰i   400 tis. korun. Dar bude pouÏit na vybavení matefiské ‰koly a úpravu dût-
ského hfii‰tû v areálu M· v roce 2011. 

– Schválila podpis dohody o spolupráci a zfiízení místa zpûtného odbûru pouÏit˘ch svûtel-
n˘ch zdrojÛ pocházejících z domácností ve sbûrném dvofie spoleãnosti Ekolamp s. r. o.

Na 8. prosince svolal starosta Ivo Kurhajec vefiejnou schÛzi k vyjádfiení k dokumenta-
ci EIA Leti‰tû Vodochody a Kalové hospodáfiství ÚâOV Praha na Drastech. Obãané
mohli vyslechnout názory odborníkÛ i starostÛ sousedních obcí k obûma záleÏitostem.

13. prosince
– Schválila nabídku projekãní kanceláfie Architep HK na projektovou dokumentaci

Oprava ulic v Klecanech. Jedná se o ulici Dlouhou (2706 m2), Mírovou (1771 m2),
Novou (910 m2), Pion˘rskou (354 m2) a ãást ulice Pfiemy‰lenské (410 m2). Pro-
jektová dokumentace bude souãástí Ïádosti mûsta o dotaci v programu FROM
Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje.

– Schválila prodlouÏení nájemních smluv na jeden rok na zahrádky na Vinici za stá-
vající nájemné.

– Projednala rozpoãet na r. 2011 Svazku obcí Dolního Povltaví a pfiedá zastupitel-
stvu mûsta ke schválení.

– Projednala zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby na území mûsta Klecany za
ãerven aÏ listopad 2010 a vyúãtování nákladÛ za fiíjen aÏ prosinec 2009 a leden
aÏ listopad 2010, a povûfiila starostu dal‰ím jednáním se starostkou obce Zdiby
a velitelem Obecní policie Zdiby.

– Seznámila se s vyjádfiením mûsta k dokumentaci Posouzení vlivÛ zámûru Leti‰tû
Vodochody na Ïivotní prostfiedí. 

20. prosince
– Vzala na vûdomí závazné stanovisko orgánu ochrany pfiírody a krajiny a udûlení

souhlasu k zásahu do v˘znamn˘ch krajinn˘ch prvkÛ  – v souvislosti s plánovanou
revitalizací klecanského námûstí V. B. T.  – ohlednû úpravy potoka a vodní plochy. 

– Schválila návrh znûní Vyjádfiení obãanÛ k EIA MÎP 298 k ¤e‰ení energetického
vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy. Vyjádfiení je ke staÏení na interneto-
v˘ch stránkách.

– Schválila harmonogram projektu opravy komunikací Klecany, vãetnû specifikace
díla a kalkulace ceny, v rámci dotaãního titulu FROM.

– Seznámila se s vyjádfiením mûsta k dokumentaci ¤e‰ení energetického vyuÏití
organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy, vlivu zam˘‰lené Ústfiední ãistírny odpadních
vod na Ïivotní prostfiedí.

Plné znûní usnesení ze zasedání Rady mûsta  naleznete na webov˘ch stránkách
mûsta Klecany www.mu-klecany.cz nebo si mÛÏete vyÏádat informace na Mûstském
úfiadû Klecany.

Zdena Lomová
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INFORMACE MùSTSKÉHO Ú¤ADU KLECANY

V˘Àatky z obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek
ZvefiejÀujeme v˘Àatky z obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek Mûsta Klecany s platností od 
1. 1. 2011. Celé znûní vyhlá‰ek je velmi obsáhlé a není moÏné je otisknout ve zpra-
vodaji.  Na poÏádání je moÏné poskytnout vyhlá‰ky v elektronické podobû na adre-
se zpravodaj@mu-klecany.cz a k nastudování jsou k dispozici i na webov˘ch strán-
kách Mûsta Klecany www.mu-klecany.cz nebo pfiímo na MûÚ Klecany 

Mûsto Klecany
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2010,

o místních poplatcích

Zastupitelstvo Mûsta Klecany se na svém zasedání dne ….. usnesením ã. … usneslo
vydat na základû § 14 odst. 2 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) záko-
na ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto
obecnû závaznou vyhlá‰ku (dále jen „vyhlá‰ka“): 

âÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

âl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Mûsto Klecany zavádí touto vyhlá‰kou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psÛ,
b) poplatek za uÏívání vefiejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za provozovan˘ v˘herní hrací pfiístroj.

(2) ¤ízení o poplatcích vykonává Mûstsk˘ úfiad Klecany (dále jen „správce poplatku“). 

âÁST II.
POPLATEK ZE PSÒ

âl. 2

Poplatník a pfiedmût poplatku
(1) Poplatek ze psÛ platí drÏitel psa. DrÏitelem je fyzická nebo právnická osoba,

která má trval˘ pobyt nebo sídlo na území mûsta Klecany.
(2) Poplatek ze psÛ se platí ze psÛ star‰ích 3 mûsícÛ.
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âl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendáfiní rok ãiní:
a) za prvního psa v rodinném domû  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,– Kã,
b) za prvního psa v obytném domû  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,– Kã,
c) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele v rodinném 

domû  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,– Kã,
d) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele v obytném 

domû  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,– Kã,
e) za prvního psa, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdoveckého dÛchodu, kter˘ je jeho 
jedin˘m zdrojem pfiíjmu, anebo poÏivatel sirotãího dÛchodu  . . 200,– Kã,

f) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele v rodinném 
domû, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého dÛchodu, kter˘ je jeho jedin˘m 
zdrojem pfiíjmu, anebo poÏivatel sirotãího dÛchodu  . . . . . . . . . 200,– Kã,

g) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele v obytném 
domû, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého dÛchodu, kter˘ je jeho jedin˘m 
zdrojem pfiíjmu, anebo poÏivatel sirotãího dÛchodu  . . . . . . . . . 300,– Kã.

âl. 6 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatn˘ nejpozdûji do 31. bfiezna pfiíslu‰ného kalendáfiního roku,
nepfiesáhne-li 1 000,-Kã.

(2) Poplatek je splatn˘ ve dvou stejn˘ch splátkách, nejpozdûji v termínech 31. bfiez-
na a 30. záfií pfiíslu‰ného kalendáfiního roku, pfiesáhne-li 1 000,-Kã. Poplatník je
oprávnûn poplatek pfiesahující 1 000,-Kã uhradit najednou k 31. bfieznu.

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatn˘ nejpozdûji do 15. dne mûsíce, kter˘ následuje po mûsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozdûji v‰ak do konce pfiíslu‰ného
kalendáfiního roku.

âl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psÛ je osvobozen drÏitel psa, kter˘m je osoba nevidomá, bez-
mocná a osoba s tûÏk˘m zdravotním postiÏením, které byl pfiiznán III. stupeÀ
mimofiádn˘ch v˘hod podle zvlá‰tního právního pfiedpisu, osoba provádûjící
v˘cvik psÛ urãen˘ch k doprovodu tûchto osob, osoba provozující útulek zfiíze-
n˘ obcí pro ztracené nebo opu‰tûné psy nebo osoba, které stanoví povinnost
drÏení a pouÏívání psa zvlá‰tní právní pfiedpis. Osvobození zaniká uplynutím
mûsíce, v jehoÏ prÛbûhu zanikly dÛvody osvobození.
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Mûsto Klecany
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2010

o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ 

Zastupitelstvo Mûsta Klecan se na svém zasedání usneslo vydat na základû § 14 odst.
2 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku (dále
jen „vyhlá‰ka“): 

âl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle ãl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlá‰ky ãiní 500,- Kã
a je tvofiena:
a) z ãástky 250,- Kã za kalendáfiní rok a
b) z ãástky 250,- Kã za kalendáfiní rok. Tato ãástka je stanovena na základû sku-

teãn˘ch nákladÛ obce pfiedchozího roku na sbûr a svoz netfiídûného komu-
nálního odpadu za poplatníka a kalendáfiní rok.

âl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek za komunální odpad neplatí fyzické osoby, které mají trval˘ pobyt ve
mûstû Klecany a splÀují nûkterou z následujících podmínek:
a) fyzická osoba, která má trval˘ pobyt v objektu (pro tento úãel se objektem

rozumí stavba oznaãená ãíslem popisn˘m nebo evidenãním), v kterém mají
trval˘ pobyt 1-4 osoby a na objekt se nepoÏaduje likvidace smûsného komu-
nálního odpadu v rozsahu pfiesahujícím objem 1 sbûrné nádoby o objemu
120 l/t˘dnû,

b) fyzická osoba, která má trval˘ pobyt v objektu, v kterém má trval˘ pobyt
5–8 osob a na objekt se nepoÏaduje likvidace smûsného komunálního odpa-
du v rozsahu pfiesahujícím objem 1 sbûrné nádoby o objemu 240 l/t˘dnû
nebo 2 sbûrn˘ch nádob o objemu 120 l/t˘dnû,

c) fyzická osoba, která má trval˘ pobyt v objektu, v kterém má trval˘ pobyt
9–12 osob a na objekt se nepoÏaduje likvidace smûsného komunálního
odpadu v rozsahu pfiesahujícím objem 1 sbûrné nádoby o objemu 240 l/
t˘dnû a 1 sbûrné nádoby o objemu 120 l/t˘dnû,

d) fyzická osoba, která má trval˘ pobyt v objektu nebo skupinû objektÛ se spo-
leãn˘mi sbûrn˘mi nádobami, v kterém má trval˘ pobyt 13 nebo více osob
a na objekt nebo skupinu objektÛ se nepoÏaduje likvidace smûsného komu-
nálního odpadu v rozsahu pfiesahujícím objem 30 l/osoba. 

(2) Fyzické osoby splÀující podmínky osvobození o osvobození neÏádají.
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LETI·Tù A SPALOVNA KALÒ – 
VYJÁD¤ENÍ MùSTA KLECANY
Mûsto Klecany podalo jako dotãen˘ subjekt k pfiíslu‰n˘m institucím vyjádfiení
k zámûru roz‰ífiení „Leti‰tû Vodochody“ a vyjádfiení a pfiipomínky k posuzovanému
vlivu zámûru na Ïivotní prostfiedí „¤e‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpa-
dÛ a kalÛ z Prahy. Kompletní znûní dokumentÛ je k dispozici na www.mu-kleca-
ny.cz nebo pfiímo na mûstském úfiadu. Dokumenty jsou velmi obsáhlé (cca 30 stran)
a není moÏné je v plném znûní otisknout ve zpravodaji. Z tohoto dÛvodu pfiiná‰íme
pouze v˘Àatek z tûchto dokumentÛ.

Vyjádfiení k dokumentaci o hodnocení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí zámûru 
„Leti‰tû Vodochody“
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Vyjádfiení a pfiipomínky mûsta Klecany k posuzovanému vlivu zámûru na Ïivotní
prostfiedí „¤e‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy“
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Vedení mûsta Klecany zvlá‰tû dûkuje p. Ing. ¤imnáãovi, kter˘ se velkou mûrou
podílel na zpracování v˘‰e uveden˘ch dokumentÛ. 
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MùSTSK¯ ROZPOâET NA ROK 2011
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MRÁZ
Mráz je stav, kdy teplota v prostfiedí
klesne pod 0 °C, neboli pod bod
mrazu. Voda tak tuhne, a to vede
k v˘znamn˘m zmûnám. De‰Èové sráÏ-
ky nahrazují snûhové. Voda se pfii
dotyku s pevn˘m promrzl˘m povr-
chem mûní v led, rostou ledové krys-
taly. Mráz nastává na severní polo-
kouli, v mírném pásmu, v období
zimy, na polokouli jiÏní pak v období

letním (ménû ãasto). Tolik se o mrazu doãteme na otevfiené encyklopedii Wikipedie,
mimochodem od jejího prvního spu‰tûní anglické jazykové mutace na Internetu
uplyne 15. ledna 10 let.

Naproti tomu geniální ãesk˘ myslitel Jára Cimrman tvrdí, Ïe „mráz je nejlep‰í
dûda“. Tak nevím. Myslím, Ïe pokud bych se mûla nûco o mrazu uãit, pfiiklánûla
bych se z dÛvodu jednoduchosti k Cimrmanovû verzi. 

Ale ono to vÛbec není s mrazem a s ním souvisejícími jevy tak jednoduché. Je aÏ
s podivem kolik rozli‰ení pro na‰e konstatování „mrzne, aÏ pra‰tí nebo klouÏe to jak
namydlené“ mají meteorologové. 

Napfi. ledovka se tvofií zmrznutím pfiechlazen˘ch kapiãek mrholení nebo de‰tû na
pfiedmûtech, které mají teplotu povrchu pod bodem mrazu. Dopadající de‰Èové
kapky zaplní mezerky mezi uÏ existujícími zrnky ledu a vytvofií se tak souvisl˘ ledo-
v˘ obal, kter˘ v závislosti na délce sráÏek mÛÏe utvofiit aÏ nûkolika centimetrovou
vrstvu. 

Náledí vznikne tak, Ïe kapiãky mrholení nebo de‰tû umrzají na podchlazeném
povrchu nebo kdyÏ umrzne voda z dfiíve roztátého snûhu. 

A je‰tû do této skupiny patfií námraza, je to vlhkost, která se sráÏí a namrzá na
pfiedmûtech nebo objektech. A ta se dále je‰tû rozli‰uje na námrazu prÛsvitnou pfii
teplotách 0 aÏ -3 °C nebo na námrazu zrnitou vznikající pfii teplotách – 2 aÏ – 10 °C.
Pfii teplotách pod -12 °C námraza nevzniká nebo je velmi slabá, protoÏe mnoÏství
vodní páry v takto studeném vzduchu je malé. Pokud jsou podmínky pro vznik
námrazy pfiíznivé a trvají nûkolik dní, mÛÏe se vytvofiit i nûkolikametrová vrstva. Ale
tahle zimní „radost“ se t˘ká pfiedev‰ím horsk˘ch oblastí. 

Doufejme, Ïe v na‰í nadmofiské v˘‰ce necel˘ch 300 m (nám. V. Bene‰e Tfiebíz-
ského – 248 m n. m.) se v˘‰e uvedené nepfiíjemnosti, spojené s tímto zimním obdo-
bím, omezí na minimum a nám se podafií pfieãkat zimu v teple u kamen. A je úplnû
jedno, zda nás zahfiejí kamna elektrická, plynová nebo zda se nám dostane roman-
tiky v podobû plápolajícího Ïivého ohnû – samozfiejmû v kamnech nebo krbu. 

JH
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P¤I·LO NÁM E-MAILEM:
Stupnû zimy
+ 18 °C: Obyvatelé Havaje si berou na noc dvû pfiikr˘vky.
+ 10 °C: Obyvatelé helsinsk˘ch ãinÏákÛ vypínají topení, Rusové pûstují kytiãky.
+ 2 °C: Italská auta nejdou nastartovat.

0 °C: Destilovaná voda zamrzá.
–1 °C: Dech se stává viditeln˘m. Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí studené pivo.
–4 °C: Pes se ti snaÏí nacpat do postele.

–10 °C: Francouzská auta pfiestávají startovat.
–12 °C: Politikové zaãínají mluvit o bezdomovcích.
–15 °C: Americká auta nejdou nastartovat.
–18 °C: Helsin‰tí nájemníci zapínají topení. Obyvatelé Havaje uÏ zmrzli.
–20 °C: Dech se stává sly‰iteln˘m.
–24 °C: Nûmecká auta nejdou nastartovat.
–29 °C: Pes ti zkou‰í vlézt pod pyÏamo. Japonské automobily pfiestávají startovat.
–30 °C: Îádné normální, ani ruské auto uÏ nejde nastartovat.
–39 °C: Vroucí atmosféra v Kongresu zamrzne. Rusové si zapínají vrchní knoflíky

u ko‰il.
–50 °C: Auto se ti snaÏí nacpat do postele.
–60 °C: Obyvatelé Helsinek zmrzli. Tuleni opou‰tûjí Grónsko a stûhují se na jih.
–70 °C: Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuznûcku organizuje pfiespolní orientaãní

závod na zahfiátí.
–72 °C: Advokáti strkají ruce do vlastních kapes.
–75 °C: Santa Klaus opou‰tí polární kruh.

–120 °C: Alkohol zmrzl, Rus je proto na‰tvanej.
–268 °C: Hélium zkapalnûlo.
–273,15 °C: Absolutní nula – ustává pohyb elementárních ãástic. Rus, ÏuÏlaje

zmrzlou vodku, pfiipou‰tí, Ïe je pofiádná kosa.

NAPSALI O NÁS
V knize Zemûpisná jména v âechách, na Moravû a ve Slezsku autorÛ Ivana Lutte-
ra a Rudolfa ·rámka je pod heslem Klecany uvedeno toto:

Ves v stfi. âechách, sv. od Roztok u Prahy. – PÛv. osada s vladyck˘m sídlem má
nejstar‰í doklad z r. 1316 (de Kleczan). Starobyl˘ typ místního jména konãící na –
any, jichÏ je na ãeském území pfies tfii sta, oznaãoval osady podle toho, kde se jejich
obyvatelé usídlili nebo odkud se pfiistûhovali. Na‰e místní jméno je odvozeno ze sta-
roãeského Klet „klec, budka“: posmû‰n˘m oznaãením „klecané“ (z kletjane) naz˘-
vali sousedé lidi „bydlící v kletech, tj. mal˘ch domeãcích“. âástí obce jsou Kle-
cánky „men‰í Klecany“.

JH
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KLECAN·TÍ DIVADELNÍ OCHOTNÍCI
Tomu, kdo sleduje kulturní dûní v Klecanech jistû neuniklo, Ïe se za posledních
nûkolik let úspû‰nû rozvíjí divadelní, dramatická a hudební ãinnost dobrovolníkÛ
nad‰en˘ch pro tento druh umûní. Není podstatné, zda jsou sdruÏení v souborech,
jako je Klenota, Lorda Ochota, Lakomé Barky, Klecánek nebo „nepatfií“ do Ïádné
podobné spoleãnosti. Podstatné je, Ïe je tato ãinnost baví a nás ostatní sv˘mi pfied-
staveními pobaví. A obdivuhodné je i to, Ïe se nenechají odradit ani tím, Ïe zatím
nemají Ïádné vyhovující zázemí pro svou ãinnost.

Ochotnické divadlo má v Klecanech dlouhou tradici. Pojìme tedy v tomto
a nûkolika dal‰ích dílech nahlédnout do historie ochotnického divadla v Klecanech. 

VÁNOâNÍ AKADEMIE V¯UKOVÉHO PROGRAMU
LAURUS
Atmosféru Vánoc jsme si koncem loÀského roku mohli navodit náv‰tûvou nebo
úãastí na rÛzn˘ch kulturních akcích, které se uskuteãnily v Klecanech. Jednou z nich
byla i Akademie programu Laurus provedená v baroknû renesanãním duchu. Jedna-
lo se o hudební a taneãní vystoupení ÏákÛ a pfiedná‰ku na téma Ikonografie Vánoc
v renesanãním v˘tvarném umûní. Akce se tradiãnû konala v prostorách mûstského
úfiadu, kde nás plápolající svíãky zavedly do prvního patra na velmi zajímavou
(ostatnû jako vÏdy) pfiedná‰ku Kláry Adamové, která tolerantnû zredukovala rozsah
pfiedná‰ky s ohledem na následující vystoupení dûtí, jiÏ nervóznû pfie‰lapujících
a pobíhajících mezi obfiadní síní a zasedací místností. Následoval hudební program,
v nûmÏ zaznûla dobová hudba, vlastní skladba, koledy i hudba pro nás exotická,
která doprovázela taneãnici jako z Pohádek tisíce a jedné noci. V‰ichni úãinkující
(T. Hlavová, K. Kubi‰ová, N. Václavíková, A. Mouchová, M. ·trejbarová, B. Veselá,
D. Kubi‰, R. Chomátová, N. Orlovsky a K. Kubi‰ová) pfiedvedli svÛj talent i odhod-
lání pfiekonat rozpaky a pobavit pfiítomné, kter˘ch bohuÏel byla jen hrstka. Na vinû
malé úãasti se rozhodnû nepodílel obsah programu ani dovednost úãinkujících, ale
spí‰e pfiedvánoãní spûch a vítûzství komerãních záleÏitostí nad du‰evní potravou.
Ale vûfiím, Ïe se pfiítomn˘m divákÛm program líbil, coÏ po kaÏdém vystoupení oce-
nili v˘razn˘m potleskem. Potlesk by si také b˘val zaslouÏil ãlovíãek, kter˘ po kole-
nou v nestfieÏené chvíli odputoval nûkolikrát od maminãin˘ch nohou smûrem
k úãinkujícím a nakonec se s vervou své osobnosti vrhl pod nohy právû tanãící And-
reji. V poslední chvíli byl nûk˘m chycen za noÏiãky a stejnû jako to b˘vá v kresle-
n˘ch groteskách se ve snaze uhájit místo na improvizovaném jevi‰ti chopil poloÏe-
ného koberce, kter˘ spoleãnû s ním nabral zpûtn˘ chod. Nakonec v‰e dobfie
dopadlo a my se mÛÏeme tû‰it na pfií‰tí akademii.

JH
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SRAZ NEBESK¯CH BYTOSTÍ
V nedûli 5. prosince probûhl na
námûstí VBT v Klecanech 5. sraz
Mikulá‰Û, andûlÛ a ãertÛ. Zaãátek
byl naplánován na 20. hodinu
veãerní, aby v‰echny druÏiny mûly
ãas obdarovat hodné dûti a zlobi-
v˘m domluvit. Na‰e Spoleãnost
pro ochranu nebesk˘ch bytostí
netrpûlivû ãekala, kdy se druÏiny
dostaví. Kolem 20 hodiny se zaãa-
li scházet diváci, ale po ãertech
ani vidu ani slechu. Kolem 20.15
minuty jsme usly‰eli fiinãení fietû-
zÛ, zvonûní zvoneãkÛ a zvoncÛ a my si oddechli, Ïe Mikulá‰ové se sv˘mi druÏina-
mi Klecany opût nav‰tívili. Na námûstí pfii‰ly 3 druÏiny. V‰ichni byli promrzlí a tak
dostali svafiák, kter˘ byl pro v‰echny i pro diváky zdarma. Byla vybrána porota, která
mûla vyhodnotit nejlep‰ího Mikulá‰e, nejhezãího a nejlaskavûj‰ího andûla a nejdû-
sivûj‰ího ãerta. Nûktefií ãerti byli tak divocí, Ïe Mikulá‰ové mûli co dûlat aby je udr-
Ïeli dál od dûtí, které se radûji schovávaly u rodiãÛ. Nakonec ceny dostali v‰ichni,
byla odmûnûna porota a obdarování byli i diváci. Doufám, Ïe se v‰ichni pobavili
jako my. Jen je ‰koda, Ïe jsme se nese‰li v takovém hojném poãtu, jako na rozsví-
cení vánoãního stromu. Tak nashledanou zase pfií‰tí rok.

Spoleãnost pro ochranu nebesk˘ch bytostí

První písemné dochované záznamy jsou z roku 1943 a jsou uvedeny v Pamûtní
knize Sportovního klubu Klecany – dramatick˘ odbor:

V r. 1894 byla v Klecanech, v hostinci p. Stanislava (hostinec U KuklÛ) zaloÏena
„Dûlnická vzdûlávací beseda“. âlen této besedy p. Vnuk, truhláfisk˘ pomocník u p.
Antonína Stanislava, truhláfie v Klecanech, dal podnût k zaloÏení prvního dramatic-
kého odboru v Klecanech. Zakládajícími ãleny a funkcionáfii se stali: pánové Prá‰ek,
Zuran, Wiederman, Vnuk, K. Horák, paní Zuranová, Stanislavová a nûkolik dal‰ích
obãanÛ. Právû tito ãlenové a dal‰í ochotníci uvedli na klecanská divadelní prkna
první hru v historii obce „Smûry Ïivota“. 

Roku 1896 byl zaloÏen dûlnick˘ ochotnick˘ spolek „Marx“. Ve funkci reÏiséra
pracoval 13 let p. Karel Wiederman. S ním pracovali mlad‰í ochotníci: V. Smolík, K.
Îalud, J. Majer, B. Nûmeãek a dal‰í. Ochotnické divadlo dokázalo pílí sv˘ch ãlenÛ
postavit i své vlastní jevi‰tû, které si aÏ dosud zapÛjãovalo v Îalovû.

(pokraãování pfií‰tû) JH
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Z KLECANSKÉ KULTURY
Kostel pln˘ hudby

V hodnû chladn˘ tfiináct˘ prosincov˘ den jsme nav‰tívili koncert Základní umûlec-
ké ‰koly. Konal se v klecanském kostele Panny Marie, na‰em nejvût‰ím shromaÏìo-
vacím prostoru. Kostel byl vyzdoben betlémy a pln˘ spokojen˘ch posluchaãÛ – rodi-
ãÛ a pfiátel dûtí. ÎesÈové trio, kvartet zobcov˘ch fléten i jednotliví Ïáci a Ïákynû,
vût‰inou teple zabaleni do kabátkÛ a ‰ál, pûknû hráli na rÛzné nástroje (housle, zob-
cová flétna, klarinet, klavír). Pofiad zakonãili malí zpûváãci pásmem koled a vánoã-
ních písní. Ozdobou koncertu byli zpûváci paní Ivana Portlová a Daniela âermáko-
vá a pan David Houska. 

Vánoãní hra o JeÏí‰ovû narození 

Letos jiÏ tradiãnû uvádûná Vánoãní hra se obecenstvu
v zaplnûné Obfiadní síni Václava Bene‰e Tfiebízského
v sobotu 18. prosince velmi líbila. Pfiedstavení s ryt-
micky zpívan˘mi koledami je opravdu vánoãní a vese-
lé. Autorka hry Blanka Laurychová a klecanské soubo-
ry Lakomé Barky, Klenota a Lord Ochota soustfieìují
nejvût‰í poãet místních zpûvaãek a hercÛ. Jejich aktivi-
tu a ‰ikovnost obdivují kromû nás také obyvatelé okol-
ních i vzdálenûj‰ích obcí. Ti nám ji dokonce závidûjí.

Tradiãní zpívání na námûstí 

Na ·tûdr˘ den odpoledne se se‰la asi stovka klecansk˘ch obãanÛ, tentokrát s de‰t-
níky – bylo chladno a de‰tivo – aby si na námûstí zazpívali staré ãeské koledy. Zpí-
valo se za doprovodu kapely organizované Jifiím Vackem a za podpory sboru Kle-
nota. V prÛvodním slovû Pavel Kune‰ mimo jiné vyloÏil slovo Kristus, kter˘m
souãasníci ocenili JeÏí‰e z Nazareta, jako vzor nebo model Ïivota. Podle nûho se
ãlovûk mÛÏe srovnat se sv˘m Ïivotem a Ïít v pokoji. 

Zdena Lomová

Vzpomínka
Rozlouãili jsme se s nejstar‰ím klecansk˘m obãanem panem Antonínem Mayerem,
kter˘ zemfiel 5. prosince v Jen‰tejnû. Bylo mu témûfi 95 let. Pan Mayer se do posled-
ní chvíle zajímal o dûní ve mûstû i v kostele, jehoÏ byl pravideln˘m náv‰tûvníkem.
V roce 2000 mu bylo udûleno ãestné obãanství na‰eho mûsta. Spolu s panem Janem
Bajerem z Klecánek se zaslouÏili o oÏivení vzpomínky na kaplana-spisovatele Václa-
va Bene‰e Tfiebízského tím, Ïe v osmdesát˘ch letech min. stol. obstarali a postavili
nov˘ kfiíÏ v Bene‰ovce v klecanském háji.

Zdena Lomová
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ZPRÁVIâKY Z M·
Divadelní pfiedstavení

Prosincové pfiedstavení bylo jak jinak neÏ vánoãní, coÏ napovídal uÏ samotn˘ název
„Vánoce, vánoce pfiicházejí“. Tfii dospûlí herci nám velmi pûknû a poutavû pfiipomû-
li v‰echny adventní svátky aÏ do Tfií králÛ. Divadlo si mohly zahrát i dûti. To samo-
zfiejmû zpÛsobilo velké pozdviÏení, protoÏe se dûti pfiedhánûly a hlásily do herec-
k˘ch rolí. Také jsme si mohli zazpívat s kytarou v‰echny známé vánoãní koledy.    

Vánoãní besídky

V posledním pfiedvánoãním t˘dnu probûhly ve v‰ech tfiídách vánoãní besídky.
Besídky se setkaly s velk˘m úspûchem a v‰echny dûti byly úÏasné. Dûkujeme v‰em
rodiãÛm a rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm za pfiíjemnou atmosféru a za v˘borné cukroví.

Kolektiv M·

CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE
Vánoce na statku v Toulcovû dvofie

Dne 1. 12. tohoto roku jsme spoleãnû obû tfietí tfiídy a dyslektická tfiída nav‰tívily
ToulcÛv dvÛr v Praze Hostivafii. Skvûle zorganizovan˘ program zaãal spoleãn˘m pfii-
pomenutím tradic Vánoc i v dávnûj‰ích dobách. Lektofii byli v typickém selském
ustrojení a dûti hbitû odpovídaly na jejich otázky. OÏivily si napfiíklad, kdo jsou to
„Lucie“ nebo „Barborky“, kdy zaãíná a konãí advent, co patfiilo na tradiãní vánoãní
stÛl a kaÏd˘ poznatek byl proloÏen zpûvem vánoãních koled za doprovodu kytary
a rolniãek. Na závûr si dûti samy postavily Betlém a pak následovala praktická ãást.
Dûti rozdûlené do 5 skupin podle barev pracovaly vÏdy u jednoho stolu pod vede-
ním lektora. První skupinka pekla ãertíky z kynutého tûsta, zdobené kofiením, a brzy
se linula nádherná vÛnû celou místností. Druhá skupinka vyrábûla svíãky z vãelího
vosku, tfietí navlékala fietûz ze stébel a hrozinek, ãtvrtá zdobila perníãky a pátá vyrá-
bûla pfiáníãka se snûhulákem z krupice. V‰e bylo pfiipraveno z tradiãních pfiírodních
materiálÛ a surovin. V‰echny skupinky se samozfiejmû prostfiídaly. Hotové v˘robky
si dûti uloÏily do pfiinesen˘ch krabiãek, ve ‰kole je zabalíme do celofánu, ozdobíme
ma‰liãkou a máme krásn˘ vlastnoruãnû vyroben˘ dárek pro rodiãe. A ten udûlá vÏdy
nejvût‰í radost. âas rychle utekl a v poledne jsme si v‰ichni spoleãnû popfiáli klidné
a pohodové Vánoce a rozjeli se zpátky do ‰koly. ToulcÛv dvÛr nás opût nezklamal
a uÏ se tû‰íme na dal‰í spoleãné akce. 

Monika Valentová

klec01  6.1.2011 7:50  Stránka 21



Klecansk˘ zpravodaj • leden 2011

Druháci poprvé v galerii

Huráá…… jedeme do galerie. Ale, co je to ta galerie? V˘stava obrazÛ? To nás asi
moc bavit nebude. Ale paní uãitelky slibují nûco jiného. MÛÏeme, vlastnû i musíme,
se v‰eho dot˘kat.

Po pfiíchodu do Galerie Mánes vidíme na zemi i na zdi drobné pfiedmûty, dfiívka,
trubky, krychliãky z polystyrénu i lisovaného papíru. Jedno velké mraveni‰tû, je‰tû
oznaãené podivn˘mi zvuky. Co tam budeme dûlat? Snad ne uklízet!!!

Pomalu vstupujeme dovnitfi, máme rozchod a najednou si kaÏd˘ z nás najde
nûco, co ho zaãne zajímat, zaãne prozkoumávat a sám tvofiit. Nikdo nás neokfiiku-
je, nenapomíná – nedot˘kejte se! Nevíme, kam dfiív zamífiit. A to je‰tû netu‰íme, co
nás ãeká v dolní ãásti v˘stavní sínû. Svûtelné, zvukové a hmatové nástroje nás k sobû
lákají z kaÏdého koutku.

Nakonec spoleãné foto a hurá domÛ do Klecan. V‰em budeme vyprávût, jak se
nám ná‰ v˘let do galerie vydafiil.

Îáci 2.A a 2.B

Divadlo Marionet

V pátek 3. prosince k nám do ‰koly pfii‰el nejen Mikulá‰, ãerti a andûlé v podání
‰ikovn˘ch deváÈákÛ, ale také k nám zavítaly marionety z divadla rodu Kopeck˘ch.
V tûlocviãnû se se‰li Ïáci prvních a druh˘ch tfiíd, aby pfiivítali Ka‰párka - nejznámûj‰í
postavu z dílny rodiny Kopeck˘ch , kter˘ je provázel cel˘m pfiedstavením, a ostatní
loutky. Hned na zaãátku se ale Ka‰párek ztratil, na‰tûstí ho divadelní pan ‰kolník
hned na‰el v pytli. 

Program byl sloÏen z krátk˘ch scének s písnûmi, jejichÏ hlavními postavami byli
napfiíklad klauni, akrobat na trojité hrazdû, ãerno‰ské pûvecké duo nebo tfieba kov-
boj Ivan Mládek s banjem a konûm Mary. Loutky vedli pan Václav Vocásek a paní
Marie Kopecká, jeÏ je pfiím˘m potomkem Matûje Kopeckého, slavného ãeského
loutkáfie. V‰ichni obdivovali jejich zruãnost.

Dûtem se pfiedstavení moc líbilo a Ka‰párek z toho mûl takovou radost, Ïe se mu
ani nechtûlo zpátky do pytle. 

Mgr. Lenka Lindová

Co je nového u tfieÈákÛ?

… spousta nov˘ch záÏitkÛ :
Na zaãátku záfií jsme se se‰li se sv˘mi kamarády ve vût‰ím poãtu, jelikoÏ nám

pfiibyli noví spoluÏáci a jiÏ je nás celkem 46. Koncem tohoto mûsíce jsme podnikli
„Den pln˘ her II“, kdy jsme se vydali do doby slavného mofieplavce Kry‰tofa Kolum-
ba. I kdyÏ nám nepfiálo poãasí, ãekala nás na pláÏích Slapské pfiehrady zábava, ale
i pouãn˘ program, ve kterém jsme se vÏili do rolí posádky Kolumbovy lodi Santa
Maria a pfii pfiekonávání rÛzn˘ch pfiekáÏek a nástrah jsme provûfiili svoji chytrost
i zdatnost. KaÏd˘ námofiník byl za své zásluhy odmûnûn a navíc na celou posádku
ãekala opravdová plavba parníkem po pfiehradû. 
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V fiíjnu jsme se vydali do Toulcova dvora v Hostivafii, kde jsme se spoleãnû
zúãastnili v˘ukov˘ch programÛ „Cesta kolem svûta“ a „Teãe voda, teãe“.

V listopadu nás ãekaly dva projektové dny zamûfiené na pfiísloví. V nich jsme si
roz‰ífiili znalosti a zasoutûÏili mezi tfiídami. Vydali jsme se také do praÏského pla-
netária v Královské obofie a pozorovali souhvûzdí na obloze. Na konci mûsíce byla
vyhlá‰ena soutûÏ „O nejnápaditûj‰ího snûhuláka z Klecan“. Zapojeny byly stejnû
jako v loÀském roce celé rodiny tfieÈákÛ.

Na zaãátku adventního ãasu jsme jeli do Prahy na divadelní pfiedstavení „PÛjdem
spolu do Betléma“ a opût jsme nav‰tívili ToulcÛv dvÛr, kde na nás ãekal program
„Vánoce na statku“.

Z vybran˘ch soutûÏních prací…..

Snûhulák
Monika a Jifií ·trejbarovi

Volám dûti a jdu ven,
uÏ je zima, pojìte sem,
tfii koule si uplácáme,
snûhuláka hnedka máme.

Místo nosu mrkev dáme,
snad se v mrazu nerozláme,
dva uhlíky místo oãí,
snad se v snûhu nerozmoãí.

Klobouk, ‰álu ãervenou,
od babiãky pletenou,
a do rukou metliãku,
z bfiízy malou vûtviãku.

Druh˘ den, kdyÏ jdu domÛ,
on je smutn˘ – u sta hromÛ,
asi proto, Ïe je sám,
parÈáka mu udûlám.

Nebo rad‰i parÈaãku ?
vyplivnu hned Ïv˘kaãku, 
koule snûhu, uÏ to mám
snûhulaãku udûlám.

A teì budu ãekat jen,
vÏdy kdyÏ pÛjdu z domu ven,
zda budou mít malé dûti,
ãáp v‰ak hned tak nepfiiletí.

Snûhuláãky stavíme
a pfiitom se bavíme.
Snûhuláãky máme rádi, 
jsou to na‰i kamarádi.

Snûhuláãci
Nikolka Zábfieská

Snûhuláãci, snûhuláãci,
v zimû nemaj Ïádnou práci.

Cel˘ den si hrají
a dobfie se mají.
Ve snûhu si skotaãí
a vÛbec se nemraãí.
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Zde jsme si vyrobili spoustu krásn˘ch dárkÛ a zazpívali vánoãní koledy. Dva
t˘dny pfied ·tûdr˘m dnem jsme se se‰li spoleãnû s rodiãi na „Snûhulákovém podve-
ãeru“ v El Pasu, kde jsme vyhodnotili v‰echny nápadité klecanské snûhuláky, zatan-
ãili si, zasoutûÏili a zazpívali i vyslechli spoustu krásn˘ch koled a písní za doprovo-
du pana ·ebka. Také jsme ocenili dovednosti kouzelníka Vítka. 

Poslední pfiedvánoãní ‰kolní den jsme zhlédli filmové pfiedstavení „Letopisy Nar-
nie“ v multikinû LetÀany.

Tfiídní uãitelky dûkují v‰em rodiãÛm, ktefií pomohli uskuteãnit „Snûhulákov˘ pod-
veãer“ v El Pasu.

Alena Vulterinová, Katefiina Srbová

Primární prevence

Do tûchto dvou slov lze zahrnout kaÏdodenní práci v‰ech pedagogick˘ch i nepeda-
gogick˘ch pracovníkÛ v na‰í ‰kole.

Paní uãitelky probírají téma dopravní v˘chovy, návykov˘ch látek a mezilidsk˘ch
vztahÛ v nejen dûtském kolektivu, ale i individuálnû s jejich rodiãi. Své poznatky
z dopravní v˘chovy a první pomoci si dûti ovûfiují v Dopravní soutûÏi mladého cyk-
listy. Spolupracujeme s Dopravní policií Praha v˘chod, Hasiãsk˘m záchrann˘m sbo-
rem Praha 5 a ââK Mûlník.

Nyní zaãínáme spolupracovat s Policií Zdiby. Na první pfiedná‰ce pofiádané paní
policistkou Bu‰kovou dûti fie‰ily dopravní situace pomocí interaktivního programu
·kola hrou. Druhé téma bylo zamûfieno na nebezpeãí ãíhající na dûti na internetu.
V lednu ãeká Ïáky 1. stupnû dal‰í okruh zamûfien˘ na fie‰ení tûÏk˘ch Ïivotních
situací.

Katefiina Knorová

Mikulá‰ská nadílka

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe nás zaãátkem prosince devátá tfiída stra‰í. Ne Ïe by nás nestra-
‰ila i jindy, ale v maskách Mikulá‰e, ãertÛ, ãertic a andûlÛ je to na‰tûstí jen jeden-
krát do roka. Nejinak tomu bylo i letos v pátek 5. prosince. Krátce po deváté hodi-
nû se poãetná skupina pekelníkÛ v ãele s Mikulá‰em vydala do tfiíd na‰ich
nejmen‰ích. Ti rádi zarecitovali nûjakou básniãku, zazpívali písniãku, hlavnû slíbili,
Ïe uÏ vÛbec nebudou zlobit, aby dostali od andûlÛ malou dobrotu. Nejvût‰í zlobid-
la se dokonce ocitla v pytli na chodbû, ale ãerti se nakonec nechali obmûkãit
a zobidla vrátili zpût. 

Trochu rámusu nadûlali ãerti i v matefiské ‰kolce, ale paní uãitelky je pfiemluvily,
aby jim v‰echny dûti nechali, Ïe jsou je‰tû malé a nezlobí. Za básniãky a písniãky
dostaly dûti od Mikulá‰e pár dobrot.

Pfiejeme v‰em na‰im pfiíznivcÛm a ãtenáfiÛm Klecanského zpravodaje do nového
roku pevné zdraví a co nejvíce radostn˘ch a spokojen˘ch dnÛ v pracovním i osob-
ním Ïivotû. 

Dagmar Rauschová
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SAZEBNÍK MINIMÁLNÍCH HODNOT UPYTLAâENÉ ZVù¤E
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VODNÉ A STOâNÉ
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VÁNOâNÍ VOLEJBALOV¯ TURNAJ
Skautské stfiedisko „ HAVRAN“

Poslední adventní nedûli uspofiádalo na‰e stfiedisko I. roãník „Vánoãního volejbalo-
vého turnaje“.

Klecany byly zastoupeny dvûma t˘my (RÛÏoví sloni, Havrani), pozváni byli borci
z ¤eÏe (Plácaãky) a Úholiãek.

Úholiãky: Petr Janou‰ek, Pavla Kurhajcová – klecanská posila, Jifií Kamrád,
Standa Pleninger, Tomá‰ Kotrã, Petr Koranda

Plácaãky: Marek Kmenta, Petr Vomáãka, Maru‰ka Kuklíková, Petr Dlouh˘,
Mirek Krupka, Martin Vénas

RÛÏoví sloni: Luká‰ Vojtûchovsk˘, Lucka Vojtûchovská,Radek Macháãek, 
Petr Novák, Vlaìka Vo‰tová, Marek Fikrle

Havrani: Honza Suchomel, Ivana Vojtûchovská, Ivo‰ Kurhajec, 
Verãa Kurhajcová, Viktor Harnach, Martin Hora, Standa Vo‰ta

T˘my nastoupily kolem deváté dopoledne. Po vyrovnan˘ch a urputn˘ch bojích,
které skonãily ve tfii odpoledne, byl v˘sledek následující: 

ÚHOLIâKY PLÁCAâKY RÒÎOVÍ HAVRANI BODY
SLONI zákl.

ÚHOLIâKY 17:25 - 25:27 25:18 - 25:21 16:25 - 18:25 2
0 : 2 2 : 0 0 : 2

PLÁCAâKY 25:17 - 27:25 25:17 - 25:17 25:15 - 25:19 6
2 : 0 2 : 0 2 : 0

R. SLONI 18:25 - 21:25 17:25 - 17:25 17:25 - 17:25 0
0 : 2 0 : 2 0 : 2

HAVRANI 25:16 - 25:18 15:25 - 19:25 25:17 - 25:17 4
2 : 0 0 : 2 2 : 0

RÒÎOVÍ SLONI ÚHOLIâKY PO¤ADÍ

RÒÎOVÍ SLONI 14:25 - 17:25 4
0 : 2

ÚHOLIâKY 25:14 - 25:17 3
2 : 0

Po základní skupinû následovaly zápasy o koneãná pofiadí!

klec01  6.1.2011 7:50  Stránka 28



26 /27

Z FOTBALOVÉHO KLUBU

Oprava tréninkového ãasu

Z provozních dÛvodÛ tûlocviãny do‰lo k men‰í úpravû tréninkového ãasu u muÏstva
pfiípravky. 
Rozpis tréninkÛ mládeÏe v tûlocviãnû Z· :

Minipfiípravka: pondûlí 17:00–18:00 hod

Pfiípravka: stfieda 16:45 –18:00 hod
pátek 13:30 –15:00 hod

Îáci:        stfieda 18:00–19:15 hod

Pfiípravka i Ïáci se v zimû zúãastní stejnû jako kaÏd˘ rok halov˘ch turnajÛ. Kluci
z pfiípravky mají úãast na jednom z vánoãních turnajÛ za sebou. V ¤íãanech se na
pfiedvánoãním turnaji umístili na ãestném 6. místû. Dal‰í turnaj uÏ je ãeká 15. ledna
v Kolínû, drÏíme palce. 

Nedûli jsme si v‰ichni náleÏitû uÏili, poznali dal‰í bájeãné lidiãky a po vyhodnoce-
ní na‰ich sportovních v˘konÛ jsme se s pfiáním krásnû proÏit˘ch svátkÛ rozcházeli
vstfiíc Novému roku 2011.

UÏ nyní se tû‰íme na dal‰í roãník, kter˘ by se mûl uskuteãnit opût za rok ve stej-
né pfiedvánoãní dobû.

Fredka - Ivana

HAVRANI PLÁCAâKY PO¤ADÍ

HAVRANI 21:25 - 11:25 2
0 : 2

PLÁCAâKY 25:11 - 25:11 1
2 : 0
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SRAZ NEBESK¯CH BYTOSTÍ
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Vánoãní hra o JeÏí‰ovû narození

Vánoãní jarmark
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