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VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

JUBILANTI V ÚNORU
Simulíková Vûra
St˘blo Miroslav
Smolíková Marie 
Hellige Miroslav 
Horák Václav
Mocová Helena
Siváková Helena 
Oczadlá Helena
Maleãková Libu‰e

Jechová AneÏka
Va‰íãková Libu‰e 
Kune‰ Pavel
Ku‰nír Mikulá‰
Dohnalová Alena
Plicková Ladislava
Homoláãová Vûra 
Trnková Antonie

Na‰im spoluobãanÛm, ktefií se doÏívají v˘znamného Ïivotního jubilea
pfiejeme v‰e nejlep‰í a pevné zdraví!

Pozn. red.: Na pfiání mnoha jubilantÛ jsme pfiestali uvádût vûk v závorce. 

„Bylo-li na svûtû
zásluhou blízkého ãlovûka
trochu víc lásky a dobroty
trochu víc svûtla a pravdy
mûl jeho Ïivot smysl.“ 

VZPOMÍNKA
Dne 15. ledna 2011 zemfiel pan Jaroslav Hanãl, voják z povolání. Bylo mu
83 let. Mezi lety 1964 aÏ 1976 byl pfiedsedou Místního národního v˘boru
Klecany. V dobû jeho pÛsobení byla na sídli‰ti dostavûna nová pavilonová ‰kola,
do níÏ zaãaly dûti chodit na podzim roku 1967. Stará ‰kola pak byla pfiestavûna
kolem roku 1970 na zdravotní stfiedisko. KdyÏ onemocnûla jeho manÏelka
BoÏena Zavadilová, obûtavû se o ni staral a pozdûji za ní dennû dojíÏdûl do LDN
Kralupy.

Zdena Lomová
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PODùKOVÁNÍ
Po mnohaleté práci v kulturní komisi se rozhodla ukonãit svoje pÛsobení ve funkci
paní Zdena Tomá‰ová. Paní Tomá‰ová se velmi aktivnû zúãastÀovala dûní v obci
nejen v kulturní oblasti. S pomocí ostatních ãlenÛ kulturní komise i dal‰ích spolu-
pracovníkÛ pfiipravovala vût‰inu kulturních akcí ve mûstû, zároveÀ stojí za vznikem
dnes jiÏ tradiãních akcí mûsta Klecany (Vánoãní a velikonoãní jarmarky, Havelské
posvícení atd.) . Dûkujeme a pfiejeme hodnû úspûchÛ pfii práci v obãanském sdru-
Ïení „Prav˘ Hradec“ i v osobním Ïivotû.

Za vedení mûsta Klecany a redakãní radu D. Horová

NEZAPOMÍNEJME NA KOMÍNY
Od ledna 2011 budou mít majitelé komínÛ novou povinnost. Podle
vyhlá‰ky 91/2010 Sb. musí b˘t jednou roãnû zkontrolován komín
u kaÏdého domu, chaty, chalupy, bytového domu, aÈ se topí tuh˘mi
palivy nebo plynem. Odborníka, kter˘ by byl nejblíÏe va‰emu bydli‰ti najdete na
www.skcr.cz (Spoleãenství kominíkÛ âR) nebo na www.zsmkcr.cz (Zemské spole-
ãenstvo mistrÛ kominick˘ch). 
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pis z usnesení zastupitelstva mûsta dne 20. 12. 2010

Zastupitelstvo schválilo mimo jiné:
– rozdûlení hospodáfiského v˘sledku za r. 2009
– obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2010 o místních poplatcích
– obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shro-

maÏìování,sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpa-
dÛ

– rozpoãet mûsta Klecany na rok 2011
– rozpoãet Svazku obcí Dolní Povltaví 2011
– v˘‰i odmûn neuvolnûn˘ch zastupitelÛ 
– uzavfiení smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve v˘‰i cca 12 835 tis.

Kã a schvaluje vyãlenûní penûÏní ãástky ve v˘‰i cca 4 908 tis. Kã odpovídající
spolufinancování projektu Revitalizace námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského
v Klecanech

– uzavfiení smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve v˘‰i cca 7 194 tis. Kã
a schvaluje vyãlenûní ãástky ve v˘‰i cca 2 803 tis. Kã odpovídající spolufinanco-
vání projektu „Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany“

– podávání Ïádostí o dotace a pfiijímání dotací v r. 2011 z fondÛ EU, ministerstev,
Krajského úfiadu a nadaãních fondÛ.

Zastupitelstvo vzalo na vûdomí:
– inventarizaci 2010,
– provádûné práce na území mûsta, úklid snûhu v tomto období
– Leti‰tû Vodochody – souãasn˘ stav
– Ústfiední ãistírnu odpadních vod – situaci.

V˘pis z usnesení rady mûsta za leden 2011

Rada mûsta:

3. ledna
– Vzala na vûdomí rozhodnutí Mûstského úfiadu Brand˘s nad Labem o udûlení kon-

cese na dobu neurãitou pro mûsto Klecany pro pfiedmût podnikání – silniãní
motorová doprava.

– Schválila termín semináfie na téma „Vefiejné zakázky“ pro ãleny zastupitelstva,
kter˘ se konal 12. 1. t. r.

– Schválila podpis pfiílohy ã. 1 dodatku ã. 1 smlouvy o dílo v oblasti nakládání
s odpady, kterou se aktualizují poãty a objemy sbûrn˘ch nádob na odpady vyuÏí-
vané k shromaÏìování a sbûru smûsného a separovaného odpadu.
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10. ledna
– Vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby na území Klecan za pro-

sinec 2010 (zpráva vyvû‰ena na úfiední desce).
– Vzala na vûdomí informaci o zámûru Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje, odbor

dopravy o zru‰ení nûkolika vybran˘ch autobusov˘ch spojÛ na linkách 371, 372,
373, 374. Vedení mûsta se pfiipojilo k protestu mûst a obcí Stfiedoãeského kraje.

– Vzala na vûdomí informaci o vyhlá‰ení 1. stupnû povodÀové aktivity (bdûlost). 

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
úfiadu Klecany

Zdena Lomová

ZPRÁVA O âINNOSTI OBECNÍ POLICIE ZDIBY
Zkrácen˘ v˘pis ze zpráv o ãinnosti Obecní policie Zdiby, kterou provádûli policisté
v lokalitû Klecany.

Dne 16. 11. 2010 v 10.27 hod. byla Obecní policie Zdiby poÏádána o v˘jezd
Obvodním oddûlením Policie âR – Odolena Voda. Na linku „158“ bylo nahlá‰eno,
Ïe muÏ vhodil mezi obcí Zdiby a mûstem Klecany ãern˘ pytel do fieky Vltavy. StráÏ-
ník na místû zjistil, Ïe pracovníci Povodí Vltavy si po vodû posílají sesbírané odpad-
ky v ãern˘ch pytlích. Dal‰í pracovníci na rybáfiské pramici pytle sbírají a pfieváÏejí
do pfiistaveného kontejneru v Roztokách.

Dne 27.11.2010 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby poÏádána o spolupráci
starostou mûsta Klecany. Na Tfiebízského námûstí v Klecanech zaparkovali fiidiãi dva
kamiony a to tûsnû pfied zaãátkem vánoãních trhÛ. ¤idiãi se na místû nenacházejí.
Na místo byl vyslán stráÏník, kter˘ provûfiil ubytovny v Klecanech a fiidiãe dohledal.

Dne 7, 8, 9.12.2010 vÏdy od 8.00 hod. uspofiádala zástupkynû velitele a preventist-
ka Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bu‰ková dopravní pfiedná‰ky pro dûti ze Základ-
ní ‰koly v Klecanech a to na Ïádost starosty mûsta Klecany a fieditele Základní ‰koly
v Klecanech. Dûti se postupnû seznamují s pravidly silniãního provozu.

Dne  9. 12. 2010 od  ranních hodin probíhalo pátrání  po zmizelé „Aniãce“ na  fiece
Vltavû se sníÏenou hladinou od Povodí Vltavy  od Troje do Zdib, Klecan a to za
pomoci policejních ãlunÛ,  policejního vrtulníku s termovizní kamerou a pû‰ích hlí-
dek OP Zdiby. Pes velitele  OP Zdiby nalezl  pfii   pátrání v bahnû na území obce
Zdiby vûci pocházející z trestné ãinnosti. Jednalo se o 9 ks dopravních znaãek
„Mûfiení rychlosti, IP 31a, b“.  Znaãky v poãtu 10 ks, v hodnotû cca 40 000,- Kã
odcizil „dle místní znalosti“ neznám˘ pachatel pfied rokem a pÛl Obecnímu úfiadu
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Mû‰ice. StráÏníci po dohodû s Policií âR- Odolena Voda provedli fotodokumentaci
a zaji‰tûní dopravních znaãek pracovníkem Obecního úfiadu Zdiby z bahna fieky
Vltavy. Obec Mû‰ice byla stráÏníky ihned vyrozumûna. 

Dne 9.1.2011 od 10.30 hod. zaãali stráÏníci Obecní policie Zdiby s monitorováním
stavu fieky Vltavy, která se kaÏdoroãnû rozlije z koryta pfii tání snûhu a zaplaví nûkte-
ré úseky cyklostezky Praha – Zdiby – Klecany – Husinec. Pravidelné kontroly budou
pokraãovat a zaplavené úseky budou uzavfieny bezpeãnostní páskou obecní policie.

Dne 13.1.2011 od 10.00 hod. kontrolovali spoleãné hlídky stráÏníkÛ Obecní poli-
cie Zdiby a policistÛ z Obvodního oddûlení Policie âR – Odolena Voda rozsáhlé
chatové oblasti ve Zdibech. V lokalitû Brnky, Zdiby kontroloval stráÏník podezfielou
osobu a z lustraãního poãítaãe zjistil, Ïe je hledaná.  V rozpadlém pfiíbytku v Dra-
hánském údolí, Zdiby bylo nalezeno mezi bezdomovci jízdní kolo, 4 mobilní tele-
fony, náfiadí, jehly a injekãní stfiíkaãky.

Dne 14.1.2011 v 10.15 hod. byla stráÏníky Obecní policie Zdiby uzavfiena zapla-
vená komunikace podél fieky Vltavy ve smûru na Prahu. Komunikace podél Vltavy
za lomem Klecany ve smûru do Husince je také zaplavena a byla uzavfiena pracov-
níky Obecního úfiadu Husinec. StráÏníci budou stoupající fieku nadále monitorovat
a to ve spolupráci s pracovníky Povodí Vltavy. UpozorÀujeme, Ïe nûkterá ‰patnû
zaparkovaná vozidla budou odtaÏena.

Dne 15.1.2011 od 9.00 hod. zasedala v obcích Zdiby, Husinec a ve mûstû Klecany
povodÀová komise. Dle poÏadavku Útvaru krizového fiízení Mûstského úfiadu Bran-
d˘s nad Labem – Stará Boleslav pfiedával velitel Obecní policie Zdiby pravidelné
informace o stoupajícím stavu hladiny fieky Vltavy v lokalitách Zdiby, Klecany, Husi-
nec a Vûtru‰ice. Komunikace podél fieky Vltavy v úseku Troja – Zdiby – Klecánky
pfiívoz, Klecany – Husinec byla v nûkter˘ch úsecích zcela zaplavena, vãetnû jediné
pfiístupové cesty do chatové oblasti u fieky Vltavy, pod Brnkami, Zdiby. StráÏníci se
následnû probrodili v holinkách od Drahánského údolí, Zdiby do chatové oblasti
a zde nalezli dvû rodiny. Stoupající fieka Vltava se zastavila pÛl metru od první
chaty. Nikdo nebyl zranûn. 

Dne 16.1.2011 v 8.30 hod. po opadnutí vody v fiece Vltavû bylo zji‰tûno, Ïe nezná-
m˘ zlodûj se v ranních hodinách vloupal do kanceláfie pfievozníka v Klecánkách.
Krumpáãem rozbil vstupní dvefie a odcizil nûkteré vûci. Na místo byl vyslán stráÏník
Obecní policie Zdiby, kter˘ vyrozumûl Policii âR a provedl sluÏební dokumentaci.

Dne 22.1 2011 od 10.00 hod. se v restauraci U Jezera konala Valná hromada „Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ Zdiby“. Z pozvan˘ch hostÛ vystoupil zástupce Okresního
sdruÏení hasiãÛ Praha – v˘chod, velitel jednotky hasiãÛ Klecany pan Miroslav Kodet
a starostka obce Zdiby MUDr. Markéta Hellerová. Byla kladnû zhodnocena vzá-
jemná spolupráce zásahové jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ s Obecním úfia-
dem Zdiby a Obecní policií Zdiby.

Zdroj: www.policiezdiby.cz
-dh-
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OZNÁMENÍ MùSTSKÉHO Ú¤ADU KLECANY
Oznamujeme obãanÛm mûsta Klecany, Ïe na sbûrném dvofie pfiibyl kontejner, do
kterého je moÏné odkládat elektroodpad tzv. z ob˘vacího pokoje, coÏ jsou napfi.
televizní pfiijímaãe, poãítaãové monitory apod. 

Elektroodpad mohou obãané odkládat do kontejneru zdarma !!! 

Nebezpeãné látky v elektrospotfiebiãích
MÛÏe se Vám zdát, Ïe z nefunkãního spotfiebiãe se dá je‰tû ledascos vyuÏít – ‰roubek,
kliãka, motor, kompresor – víte ale, co tím mÛÏete zpÛsobit? Ke zpracování elektro-
zafiízení musejí firmy získávat obtíÏnû souhlas krajského úfiadu – musí splnit spoustu
podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou zpÛsobilost. 

Pfii demontáÏi musí dodrÏet zákonem stanoven˘ postup, odejmout v‰echny ãásti
obsahující nebezpeãné látky tak, aby neohrozily ani zdraví ani Ïivotní prostfiedí.

Elektrospotfiebiãe obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuÈ, olovo, ‰estimocn˘
chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest. 

V chladniãkách se nacházejí také freony – a to jak v chladicím okruhu, tak ve vût-
‰inû pfiípadÛ také v izolaãní pûnû v korpusu chladniãky. Pokud dojde k po‰kození
okruhu – napfi. odstfiiÏením kompresoru nebo chladící mfiíÏky, uniká nejen olej, ale
právû i freon do ovzdu‰í.

Co mÛÏe neodborné rozebírání elektrospotfiebiãÛ zpÛsobit?
DÛsledky freonu v ovzdu‰í jsou jiÏ asi obecnû známé – freon zamezuje vzniku ozonu,
tím se ztenãuje ozónová vrstva a na Zemi dopadají ‰kodlivé UV paprsky, které zpÛ-
sobují rÛzná onemocnûní – zánûtem spojivek poãínaje a rakovinou kÛÏe konãe. 

Kadmium je toxická látka, která se dfiíve hojnû vyuÏívala k ochranû kovÛ pfied
korozí – pfiedev‰ím právû v elektrotechnickém prÛmyslu. Do tûla se kadmium dostá-
vá potravou a d˘cháním, tam se ukládá pfiedev‰ím v ledvinách ale také v játrech,
která po‰kozuje. MÛÏe také zpÛsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium
také patfií mezi karcinogenní látky.

RtuÈ je jedin˘m kapaln˘m kovem – je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách, ját-
rech a slezinû. Pfii jednorázové dávce vyvolává bolesti bfiicha, zvracení a prÛjmy, pfii
dlouhodobém vystavení úãinkÛm rtuti dochází k vypadávání vlasÛ, chudokrevnosti,
revmatick˘m onemocnûním ãi onemocnûní ledvin. 

·estimocn˘ chrom po‰kozuje d˘chací cesty a mÛÏe vést aÏ k perforaci nosní pfie-
páÏky nebo k bronchitidû. Pfii dlouhodobûj‰ímu vystavení se úãinkÛm ‰estimocného
chrómu na kÛÏi vznikají ekzémy nebo vfiedy. Slouãeniny mohou vyvolat rakovinu plic.

Azbest je silnû karcinogenní látka. Je totiÏ sloÏena z mal˘ch vláken, která se pfii
vdechování zabodávají do plic a postupnû mÛÏe vyvolat rakovinu plic nebo fibró-
zu, expozicí jin˘ch míst mÛÏe vyvolat rakovinné bujení naz˘vané mesotheliom. Na
azbest mÛÏete narazit napfi. ve star˘ch sporácích nebo praãkách. 

Proto, aby nedocházelo k po‰kozování zdraví a Ïivotního prostfiedí, uloÏila
Evropská unie v˘robcÛm, aby tyto látky jiÏ nadále pro v˘robu nov˘ch spotfiebiãÛ
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MEZINÁRODNÍ DEN MATE¤SKÉHO JAZYKA
21. únor byl organizací UNESCO vyhlá‰en mezinárodním dnem matefiského jazyka.
Úãelem tohoto vyhlá‰ení bylo pfiipomenout zhruba 6 000 jazykÛ, kter˘mi se po
celém svûtû mluví. Jazyk slouÏí nejen ke komunikaci, ale je rovnûÏ v˘razn˘m pro-
stfiedkem k vyjádfiení kultury a identity národa. V poslední dobû se velmi ãasto set-
káváme s tím, Ïe mluvãí tzv. mal˘ch jazykÛ pfiebírají postupnû cizí jazyk vlivnûj‰í
a silnûj‰í populace. U nás, ale i v jin˘ch men‰ích zemích zaãíná v˘raznû nab˘vat na
síle angliãtina. Pro vzájemnou komunikaci v mezinárodním styku to není nic záva-
dového ani nepatfiiãného. Tento jev v‰ak rovnûÏ vychází ze základní lidské vlast-
nosti, kterou je lenost. Z historického hlediska by totiÏ byla stfiední Evropû bliÏ‰í
nûmãina, av‰ak nauãit se anglicky je jednodu‰‰í. 

Pokud se tedy nûkdo anglicky nauãí a angliãtinu ve správn˘ch tvarech a frázích
pouÏívá, lze to oznaãit za chvályhodné. Na pováÏenou jsou v‰ak pochybné novo-
tvary utvofiené z ãásti z v˘razu ãeského a z ãásti z v˘razu anglického, nebo kdyÏ je
anglické slovo skloÀováno v ãesk˘ch pádech a s ãesk˘mi koncovkami. Tento zpÛ-
sob mluvy se pouÏívá hodnû ve finanãním sektoru i v manaÏersk˘ch funkcích a roz-
hodnû nesvûdãí o znalostech a chytrosti jejích uÏivatelÛ, ktefií se zpravidla tváfií, Ïe
v‰ichni, kdo nerozumí tomu, co oni fiíkají, jsou s prominutím nevzdûlaní blbci. Ale
není tomu tak. Tito niãitelé jazyka (a nemusí to nutnû b˘t jazyk matefisk˘) mají ve
skuteãnosti nedostateãnou slovní zásobu a moÏná i nedostatek sebevûdomí a tak jim
nezb˘vá neÏ si vytvofiit vlastní komunikaãní prostfiedek, za kter˘ se schovají a kter˘
bohuÏel s na‰í nedostiÏnou ãe‰tinou nemá pranic spoleãného.

A tak nezb˘vá neÏ doufat, Ïe se za pár let nebo desítek let opût stane módní pou-
Ïívat v ãesk˘ch zemích ryzí ãesk˘ jazyk v jeho pÛvodní podobû. A Ïe to nebude
s obnovou ãeského jazyka stejné jako s obnovou kulturních památek, které jsme
nechali desítky let chátrat a teì je obrovsk˘mi náklady opravujeme, zatímco prÛ-
bûÏná údrÏba a péãe by nás stála mnohem ménû penûz i úsilí. 

JH

nepouÏívali, pfiípadnû pro jejich pouÏití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na
nezbytné minimum. Ve star‰ích spotfiebiãích jsou ale stále! Pokud z takového spo-
tfiebiãe nûkdo odmontuje to, co si myslí, Ïe jednou pouÏije nebo o ãem je pfiesvûd-
ãen, Ïe se podafií v˘hodnû prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dal‰ím nepfiíjemn˘m dÛsledkem neprofesionálního rozebírání vyslouÏil˘ch spotfie-
biãÛ je fakt, Ïe ke zpûtnému odbûru, kter˘ je bezplatn˘, je moÏné odevzdávat pouze
kompletní spotfiebiãe, za ty nekompletní platí obec jako za odpad – mnohdy jako za
nebezpeãn˘ odpad – a tyto náklady poté promítá obec do poplatkÛ za odpady nejen
dotyãnému, ale i sousedÛm.

Odevzdávejte na místa zpûtného odbûru kompletní spotfiebiãe! Chráníte tím
zdraví sobû i svému okolí! Seznam míst zpûtného odbûru naleznete na
www.elektrowin.cz Zdroj. www.elektrowin.cz
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KLECAN·TÍ DIVADELNÍ OCHOTNÍCI – II
V roce 1905 byla v obci zaloÏena „Dûlnická tûlov˘chovná jednota“ a její mladí ãleno-
vé byli souãasnû divadelními ochotníky. Nejvût‰í zásluhy na vedení této skupiny ochot-
níkÛ mûl reÏisér Karel Wiedeman, po nûm pak pfievzal vedení p. Josef Majer ml. Takto
scéna pracovala aÏ do zaãátku 1. svûtové války, kdy ochotnická ãinnost v obci ustala. 

Po skonãení 1. svûtové války se dala scéna zase dohromady, ale divadlo trpûlo
politick˘mi rozbroji v dûlnické stranû. Aby bylo zachováno alespoÀ nûco z majetku
ochotnické scény, dal p. J. Majer – jako poslední zbyl˘ funkcionáfi – stávající maje-
tek uschovat dûlnickému ochotnickému spolku v Máslovicích, kter˘ byl v ãinnosti.
V Klecanech pak v této dobû pÛsobilo jen divadlo místního Sokola. 

Ze zápisÛ Pamûtní knihy Divadelního souboru SK vyjímáme:
V roce 1928 byl v Klecanech zaloÏen Sportovní klub, kter˘ pojal do svého pro-

gramu i hraní divadla.Vedení se ujal kolektiv ãlenÛ: pánové âmerda, Jos. Majer a Fr.
Hejkal. Jejich ãinnost v‰ak netrvala dlouho, klub se roze‰el a tato pfiestávka trvala aÏ
do r. 1930, kdy J. Majer dokázal ãinnost obnovit. Hrálo se na jevi‰ti hasiãského
sboru v Klecanech, kter˘ mûl rovnûÏ ochotníky a tak se hrálo jednou pro hasiãsk˘
sbor, podruhé pak pro Klub, za reÏie J. Majera. Jevi‰tû uloÏené v Máslovicích bylo
pfiivezeno po dlouh˘ch prÛtazích aÏ v r. 1933. 

Divadlo se hrálo spoleãnû s ochotníky Dûlnického tûlov˘chovného klubu. Za
reÏie J. Majera hráli: J. ·erhant, J. Kalina, Ant. Ajm, P. Novák, M. Jandovská i M. Jan-
dovská ml., M. Horáková, V. ·erhantová, A. Majerová a dal‰í ochotníci. 

V zápisníku pana K. Wiedemana je uvedeno více neÏ 150 her odehran˘ch
v letech 1922 – 1937 v Klecanech, Vûtru‰icích, VeltûÏi, Vodochodech, Ho‰ticích,
Sedlci a Odolené Vodû. 

Po zfiízení biografu v Klecanech (biograf zfiídila Jednota âeskoslovenské obce
legionáfiské v r. 1926), nastala pro divadelní ochotníky tûÏká doba – nedostávalo se
náv‰tûvníkÛ, obyvatele Klecan i okolních obcí více pfiitahovalo místní kino. 

V této dobû konãí písemné památky na divadelní ãinnost v obci. Pfií‰tû se pfiene-
seme aÏ do r. 1937, kdy je moÏné dohledat dal‰í písemné záznamy o kulturním dûní
v obci.

(pokraãování pfií‰tû)
JH

POZVÁNKA NA LOUTKOVÉ P¤EDSTAVENÍ
Loutkové divadlo „Klecánek“ hraje
v sobotu 26. února 2011 
v Mûstské knihovnû Klecany
pohádku „Ka‰párek malífiem v draãí sluji“.
Zaãátek v 15:00 hodin.
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CO ZBYLO PO 2. SVùTOVÉ VÁLCE V NA·EM HÁJI (I)
AÏ pÛjdete na jafie do klecanského háje, mÛÏete se vydat po znaãení místní nauãné
stezky, která vede k pozÛstatkÛm 2. svûtové války. Tûmi jsou zbytky ochrann˘ch
valÛ, bunkrÛ, pro letadla luftwaffe, které tu v bfieznu 1945 budovali – pod nûmeck˘m
vojensk˘m velením – totálnû nasazení studenti gymnázií. Jeden z nich, Dr. Karel Roz-
sypal, nav‰tívil v dubnu 2009 Klecany a vyprávûl na‰im obãanÛm o této akci. Jeho
vzpomínky pod názvem Jak to bylo s ochrann˘mi valy pro letadla uvádíme dále:

Skuteãností je, Ïe pfied na‰ím pfiíchodem k jednotce PTN v Klecanech dne 15.
února 1945 Ïádné v˘kopy ãi ochranné valy pro letadla neexistovaly. Teprve po
leteckém souboji nad klecansk˘m leti‰tûm dne 3. bfiezna 1945 pfiedstoupil pfied
nastoupenou jednotku PTN pfii ranním nástupu do práce vedoucí stavebního oddû-
lení leti‰tû poruãík Dix a informoval nás, Ïe bude z pfiíslu‰níkÛ PTN vytvofieno pût
druÏstev po 11 muÏích, jejichÏ úkolem bude vybudovat ochranné v˘kopy pro odsta-
vená letadla k jejich zv˘‰ené ochranû. Poruãík Dix byl ve vûku mezi tfiicítkou a ãty-
fiicítkou, vytáhlé aÏ hubené postavy s rachitickou hrudí, která byla obzvlá‰tû zdÛ-
raznûna, kdyÏ nám Leutnant Dix s roztaÏen˘mi paÏemi ukazoval, jak bude letadlo
ve v˘kopu stát, nebo kdyÏ nám plácáním do vlastních zad zkfiíÏen˘mi paÏemi radil,
jak se máme zahfiát pfii nedostateãném obleãení.

Podle v˘kladu poruãíka Dixe se mûlo jednat o v˘kopy ve tvaru písmene T, pfii-
ãemÏ horní vodorovná ãást písmene tvofiila vlastní v˘kop do hloubky asi 160 – 170
cm a svislá ãást pfiedstavovala ‰ikm˘ sjezd pro podvozek letadla aÏ do úrovnû spod-
ní podlahy v˘kopu. Vykopaná zemina pak mûla vytvofiit okolo v˘kopu ze tfií stran
ochrann˘ val, kter˘ se v první fázi vytváfiel vyhazováním zeminy lopatou pfiímo
z v˘kopu, v dal‰í fázi, kdyÏ navr‰ená zemina dosáhla urãité v˘‰ky, se naváÏel ple-
chov˘mi stavafisk˘mi koleãky tak, Ïe koleãko se naloÏilo hlínou na dnû v˘kopu, po
‰ikmém sjezdu vyjelo na úroveÀ okolního terénu a potom po poloÏen˘ch fo‰nách
najíÏdûlo z obou stran na jiÏ dfiíve vyházenou zeminu, a tam se zemina vysypávala
na obû strany navr‰ené naváÏky. V˘kopy se li‰ily podle rozmûrÛ letadla, které v nûm
mûlo b˘t ukryto. K zaloÏení v˘kopu postaãilo osm kolíkÛ vyznaãujících rozmûry pís-
mena T. Kolíky zatloukal osobnû pfiímo Leutnant Dix.

JiÏ pfii zmínûném nástupu nás Leutnant Dix informoval o tom, Ïe leti‰tû má zájem
– s ohledem na situaci na frontách a v souvislosti se stále ãastûj‰ími nálety hloubka-
fiÛ – na tom, aby ochranné valy (Dix mluvil o bunkrech) byly vybudovány co nej-
dfiíve a Ïe druÏstvo, které dokonãí vybudování pûti bunkrÛ, dostane mimofiádnou
dovolenku aÏ do velikonoãních svátkÛ, a to tfieba i na cel˘ t˘den (dal nám k tomu
ãestné slovo nûmeckého dÛstojníka). Ihned po rozdûlení na druÏstva jsme vyfasova-
li potfiebné náfiadí (krumpáãe, lopaty, koleãka, fo‰ny) a samozfiejmû se ná‰ zájem
soustfiedil na moÏnost rekordního v˘kopu honorovaného údajnû neomezenou dovo-
lenkou. Jedni byli zásadnû proti s tím, Ïe pfiece nebudeme podporovat váleãné úsilí
zkomírajícího Nûmecka, druzí, nalákaní vidinou dlouhé dovolenky, vyslovovali
názor, Ïe bunkry NûmcÛm stejnû nepomohou, letadla neochrání , a neomezená
dovolenka byla tûÏko odolateln˘m lákadlem.
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Nakonec jsme se rozhodli, Ïe to zkusíme a po vymezení prvního v˘kopu jsme se
pustili do intenzívní práce, která byla pfieru‰ována obãasn˘mi hádkami v souvislosti
s tím, Ïe NûmcÛm pomáháme prodlouÏit válku, ale na druhé stranû i hádkami s tûmi,
ktefií nepodávali dostateãn˘ pracovní v˘kon a tak mafiili na‰i vidinu dlouhé dovolenky.
A tak do‰lo k tomu, Ïe na samém konci války jsme podávali neuvûfiiteln˘ pracovní
v˘kon a v˘kop pûti bunkrÛ ukonãili jeden den pfied velikonoãními svátky, ve stfiedu.
Pfii pfiejímce ukonãeného díla nám leutnant Dix oznámil, Ïe jsme sice úkol splnili, ale
dovolenku nedostaneme s ohledem na mezitím vyhlá‰en˘ v‰eobecn˘ zákaz udûlová-
ní dovolenek. Pochopitelnû nás to rozãílilo a zaãali jsme se s Dixem dohadovat, zdÛ-
razÀovali, Ïe jsme dfieli jako mezci a v˘sledek je pro nás nulov˘. Z na‰í strany padala
i slova jako „Ein Wort, ein Mann“ (slovo dûlá muÏe) a nakonec jsme pohrozili, Ïe si
vyÏádáme sly‰ení pfiímo u velitele leti‰tû, proti ãemuÏ Leutnant Dix nic nenamítal. 

Byl jsem ãlenem tfiíãlenné delegace na‰í ãety. Velitel leti‰tû nás pfiijal na Zelen˘
ãtvrtek celkem slu‰nû, dokonce nám vyslovil uznání za na‰e pracovní úsilí, ale na
závûr konstatoval, Ïe ani on nemÛÏe a nesmí v‰eobecn˘ zákaz udûlování dovolenek
pfiekroãit. KdyÏ jsme stále naléhali, spojil se telefonicky s vrchním velitelem PTN
v Praze, náãelníkem Kortem, av‰ak ani ten souhlas k udûlení dovolenek nedal.
Nakonec velitel leti‰tû prohlásil, Ïe nám sice dovolenku vystavit nemÛÏe, ale sou-
hlasí s tím, abychom se od tohoto okamÏiku vrátili na ubikace, nenastoupili do práce
a podle svého zváÏení odpoãívali aÏ do velikonoãního pondûlí vãetnû.

Pfied velitelsk˘m barákem ãekali na v˘sledek jednání ostatní ãlenové na‰í ãety
a v‰ichni jsme se potom vydali pû‰ky pfies leti‰tû na ubikaci ve ‰kole ve Vodocho-
dech. To uÏ ale bylo poledne a tak jsme se ve vzru‰ené debatû dohadovali o tom,
zda nabídku k pûtidennímu odpoãinku na ubikacích vyuÏijeme, nebo zda s odÛ-
vodnûním, Ïe nám to bylo závaznû pfiislíbeno, odjedeme domÛ naãerno a vrátíme
se aÏ v úter˘ po Velikonocích.

Na‰e úvahy po cestû pfieru‰ila siréna vyhla‰ující nálet. Po nûkolika minutách jsme
nejdfiíve usly‰eli a potom i uvidûli svaz bombardovacích letadel smûfiujících na Kra-
lupy. Bylo asi pÛl jedné, kdyÏ se kromû hukotu letadel ozvalo známé svi‰tûní padají-
cích bomb a vzápûtí na to jsme vidûli, jak z mûsta Kralupy nejprve vy‰lehly plameny
a potom odtamtud stoupal hust˘ ãern˘ koufi. Bombardovací svaz pokraãoval dál v pfií-
moãarém letu, ale za necel˘ch pût minut pfiiletûl dal‰í svaz bombardérÛ a v‰e se opa-
kovalo: nejprve svi‰tûní, potom detonace bomb, plameny a opût dal‰í mraky ãerného
d˘mu. Vlny bombardovacích letadel následovaly za sebou vÏdy po pûti minutách.
Bylo jich celkem ‰est aÏ sedm. V okamÏiku odhoukání náletu se koufi z Kralup spojil
v jeden velk˘, ãern˘ oblak, kter˘ se pomalu posouval aÏ nad obec Vodochody. 

Po odhoukání náletu jsme pokraãovali v cestû na ubikace a rozhodli se mezitím,
Ïe poãkáme do veãera a pak se vydáme naãerno domÛ. Ale ne pfies Kralupy, jak
jsme pÛvodnû uvaÏovali, ale pfies Roztoky do Dejvic. Správnû jsme totiÏ pfiedpoklá-
dali, Ïe Ïelezniãní traÈ byla bombardováním pfieru‰ena. V pozdních veãerních hodi-
nách jsme se tedy vydali na cestu a já sám jsem se dostal na Kladno posledním noã-
ním vlakem, flamendrákem, aÏ dlouho po pÛlnoci. Doma jsem potom odpoãíval
a uÏíval si dovolenky naãerno.

(pokraãování v bfieznovém zpravodaji)
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Oznámení Základní školy
a Mateřské školy Klecany
Dne 6. dubna 2011 se bude konat v 17:00 hodin 
zápis do Mateřské školy v Klecanech 
na školní rok 2011/2012

Podmínky zápisu: 
zápisu se mohou zúčastnit pouze děti
– které dovrší tří let do 30. 9. 2011
– které k datu zápisu mají trvalé bydliště v Klecanech

Místo a forma zápisu 
– zápis proběhne ve třídě „JEŽEK“ formou třídní schůzky bez přítomnosti dětí.

S sebou je nutné přinést doklad prokazující adresu trvalého bydliště dítěte
(občanský průkaz, potvrzení z matriky).
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ZPRÁVIâKY Z M·
V˘let do Chaber

Bûhem ledna byly dûti ze v‰ech tfiíd M· na v˘letû v Chaberském dvofie, kde probí-
hala v˘stava skfiítkÛ, víl, vodníkÛ a pohádkov˘ch bytostí od paní Vítûzslavy Klimto-
vé. Jak bylo psáno na pozvánce – paní Vítûzslava Klimtová dokázala to, co málokdo
– vdechla pohádkov˘m bytostem skfiítkÛm vílám a stra‰id˘lkÛm Ïivot. Dala jim
podobu laskavou, pfiátelskou, lákající malé i velké lidiãky, aby s nimi strávili spo-
leãné chvíle a uvûfiili v kouzla a pohádky. O tom jsme se mohli v‰ichni s radostí pfie-
svûdãit.

Kolektiv M·
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE ...
Polovinu ‰kolního roku máme za sebou. O vánoãních prázdninách si dûti vydatnû
odpoãinuly a naãerpaly nové síly na leden. Ten je pro nû vÏdy jeden z nejnároã-
nûj‰ích mûsícÛ. Pí‰ou se pololetní písemky, hodnû se zkou‰í, zkrátka uzavírají se
známky za první pololetí. Zvlá‰tû pro deváÈáky je pololetní vysvûdãení nejdÛleÏitûj-
‰í ze v‰ech, díky jemu se dostanou na stfiední ‰kolu nebo uãili‰tû. Nejinak tomu bylo
i letos. DeváÈáci kromû vysvûdãení dostali i pfiihlá‰ky na stfiední ‰koly a v˘stupní
hodnocení, teì uÏ jim zb˘vá jen vybrat tu správnou ‰kolu. ProtoÏe si mohou podat
3 pfiihlá‰ky a pfiijímací zkou‰ky se na vût‰inu ‰kol nekonají, je úspû‰nost v pfiijíma-
cím fiízení témûfi stoprocentní.

Tohle ale neplatí o Ïácích 5. roãníku, ktefií se hlásí ke studiu na osmilet˘ch gym-
náziích. Ti musí pracovat dvakrát tolik, protoÏe pfiijímací zkou‰ky je neminou
a navíc b˘vají znaãnû obtíÏné. Zkrátka obstojí jen ti nejlep‰í. âas na v˘bûr mají
v‰ichni do 15. bfiezna, to uÏ musí b˘t pfiihlá‰ky na stfiedních ‰kolách a v dubnu uÏ
budou vûdût, jak dopadli. Popfiejme jim tedy hodnû úspûchÛ.

Projekt Evropské unie Peníze ‰kolám
Mnozí z vás uÏ moÏná sly‰eli o tom, Ïe ‰koly mají moÏnost získat z Evropské unie
nûjaké peníze. I na‰e ‰kola této moÏnosti vyuÏila a zapojila se do projektu Peníze
‰kolám. Samozfiejmû nic není zadarmo, a tak bûhem pfií‰tích dvou let vytvofií jed-
notliví pedagogové tzv. sady uãebních materiálÛ. Jedná se celkem o 18 sad, z nichÏ
kaÏdá obsahuje 20 nebo 36 materiálÛ ( napfi. pracovní listy, prezentace, kvízy, testy
apod.) podle zamûfiení vyuãovacího pfiedmûtu.

Kolik penûz na‰e ‰kola získala a co za nû pofiídíme? Není to vÛbec málo –
1 250 000,- Kã.

Peníze uÏ ãerpáme na individualizaci v˘uky, to znamená, Ïe mÛÏeme dûlit tfiídy
na v˘uku ãtenáfiské gramotnosti, dále na vzdûlávání a zdokonalování práce peda-
gogÛ v oblasti anglického jazyka a ãást penûz bude pouÏita na materiální vybavení
‰koly moderními pomÛckami ( modernizace poãítaãové uãebny, jazyková laboratofi,
interaktivní tabule v nûkter˘ch tfiídách ).Pro ty, ktefií namítnou, Ïe pl˘tváme penûzi
na „ nepotfiebné vûci“, uvádím, Ïe ãerpání penûz je pochopitelnû vázáno urãit˘mi
podmínkami a Ïe si nemÛÏeme koupit, co nás napadne. Pfiesto jsme pfiesvûdãeni, Ïe
i tyto pro nûkoho „zbyteãnosti“ zpestfií práci s dûtmi a zlep‰í pracovní prostfiedí. 

Dagmar Rauschová 

Náhradní termín zápisu do základní ‰koly pro ‰kolní rok 2011/2012
bude v úter˘ 8. února 2011 od 14.00 hodin do 16.00 hodin.
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NEDOâKAVÉ KRÁSKY
PfiestoÏe únor b˘vá je‰tû velmi chladn˘m mûsícem, mnoh˘m z nás to nebrání nedo-
ãkavû vyhlíÏet první známky jara. Ty mÛÏeme spatfiit napfiíklad na oslunûn˘ch mís-
tech, kde tfieba i leÏí sníh, ale ten nezabrání prvním jarním kvûtÛm prodrat se snû-
hovou pokr˘vkou a nastavit své sytû zelené lístky a bûlostné hlaviãky prvním
sluneãním paprskÛm. 

Vyskoãilka, bimbonka, biserka, koukofiíãek, kozí drist. Îe vám tûch
pût kvûtin nic nefiíká? A co takhle snûÏenka. V‰echny uvedené názvy
jsou lidov˘m oznaãením pro snûÏenku podsnûÏník (Galanthus nivalis).
Není snad ãlovûk, kter˘ by neznal její bílé nûÏné kvûty ãnûjící nad snû-
hov˘m kobercem nebo dovednû svázané do kytiãky. Vûdeck˘ název
Galanthus je sloÏením dvou slov gala (mléko) a athos (kvût). Tento první
posel jara kvete vût‰inou od února do dubna. Mnoho lidí povaÏuje snû-
Ïenku za na‰i pÛvodní rostlinu, ale tak jako bezpoãet jin˘ch rostlin,
byla k nám i snûÏenka dovezena pfied staletími z Turecka a Stfiedomofií.
Je to vytrvalá bylina z rodu jednodûloÏn˘ch rostlin, z ãeledi amarylkovit˘ch, asi 10
– 20 cm vysoká. Z podzemní cibulky vyrÛstají dva úzké pfiisedlé listy a pfiím˘, naho-
fie ohnut˘ stonek, kter˘ nese jeden kvût. Kvût je sloÏen ze tfií vnûj‰ích a tfií krat‰ích
vnitfiních lístkÛ. Dosud bylo objeveno a popsáno 16 druhÛ snûÏenek, které se vysky-
tují hlavnû v Evropû, jihozápadní Asii, ale i v severní Africe. Rostlinka se mnoÏí
semeny i dcefiin˘mi cibulkami. Volnû v pfiírodû snûÏenky najdeme na okraji listna-
t˘ch lesÛ, v blízkosti fiek, potokÛ a na vlhk˘ch loukách. Jejím úhlavním nepfiítelem
je, jak to poslední dobou b˘vá obvyklé, ãlovûk. Stál˘m trháním pro prodej byly její
pfiirozené porosty znaãnû poznamenány. SvÛj díl viny na sníÏeném v˘skytu snûÏe-
nek v pfiírodû mají i negativní vlivy na Ïivotní prostfiedí. V âeské republice je dosud
hojnûji ve volné pfiírodû roz‰ífiena na Zlínsku a Opavsku. 

Dal‰í nedoãkavou kráskou signalizující blíÏící se jaro je bledule jarní
(Leucojum vernum). Zavádûjící jsou její lidové názvy: snûÏenka, koko-
fiík, koukofiiãka. Její vûdecké jméno je z fieck˘ch slov leukós (bíl˘) a ion
(fialka). V˘stiÏn˘ název pro ni má angliãtina – snowflake, tedy snûhová
vloãka. Je to rovnûÏ vytrvalá rostlina, dorÛstající do v˘‰ky aÏ 25 cm, má
bílé kvûty se Ïlutozelen˘mi skvrnami. Po odkvûtu si uchovává zásobní
látky v podzemní cibulce a mnoÏí se také jako snûÏenka semeny i cibul-
kami. V pfiírodû ji najdeme v podmáãen˘ch pÛdách mezi stromy,
v baÏinách, na vlhk˘ch stráních a v luÏních lesích. V dÛsledku zhor‰u-
jícího se Ïivotního prostfiedí u nás ub˘vá lokalit, kde se bledule jarní volnû vyskytu-
je. Pokud byste si za ní chtûli udûlat botanick˘ v˘let, pak je tfieba vyrazit do rokle
Peklo u âeské Lípy, kde bledule vytváfií pfiekrásné bílozelené koberce. 
A co mají obû bílé krásky je‰tû spoleãného? Ani jedna nebyla nikdy pouÏívána
v lidovém léãitelství. Obû jsou v celé své kráse jedovaté. Ale my se nenecháme otrá-
vit nekoneãnû dlouhou zimou a stejnû jako snûÏenky a bledule budeme vyhlíÏet blí-
Ïící se tání, oblevu a jaro.

JH
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MYSLIVECK¯ PLES
Na sobotu 15. 1. 2011 jsme pfiijali pozvání na Mysliveck˘ ples, kter˘ se konal ve vel-
tûÏské sokolovnû. My „KlecaÀáci“ jsme ples nav‰tívili v hojném poãtu. Jako na kaÏ-
dém tradiãním veltûÏském plese byl vstup pouze ve spoleãenském obleãení, a tak
byl sál pln˘ elegantních muÏÛ a krásn˘ch Ïen. Od prvních tónÛ velkého hudebního
tûlesa se zaplnil sál taneãníky a zÛstalo pfiitom aÏ do brzk˘ch ranních hodin. Velk˘
obdiv jistû zaslouÏí váÏen˘ obãan Klecan p. Josef Turek (83 let), kter˘ po cel˘ veãer
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P¤I·LO NÁM E-MAILEM:
Dva pacienti, dvû ordinace, stejná choroba:
Dva pacienti pfiijdou k lékafii. Oba bolí noha a kyãel a vypadá to, Ïe oba potfiebují
vymûnit kyãelní kloub.

PRVNÍ nastoupí na kliniku, tam je mu ihned udûlán rentgen, vyhodnocen snímek a
za t˘den má stanoven termín operace.

DRUH¯ jde k obvodnímu lékafii, ten ho po‰le ke specialistovi, specialista ho ode‰le
na rentgen. Dal‰í kontrola u specialisty je z dÛvodu obsazen˘ch termínÛ moÏná aÏ
za dal‰í 3 t˘dny. Specialista vyhodnotí rentgenov˘ snímek a termín operace je sta-
noven za ãtvrt roku.

Jak˘ je dÛvod v rozdílnosti pfiístupu k obûma pacientÛm se stejnou chorobou?

PRVNÍ je zlat˘ retrívr.
DRUH¯ je dÛchodce.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve na výstavu 

O koních, o smrti a jiných lidech 
Maškary z Roztok a Únětic 1999–2010 
fotografie Markéty Luskačové 

5. února – 20. března 2011 
zahájení výstavy 4. února 2011 v 17 hodin 
Sedmdesát tři fotografií zachycuje masopustní slavnost v Roztokách a Úněticích
v letech 1999–2010. 

protáãel suknû pfiítomn˘ch dam v‰ech vûkov˘ch kategorií a poklonu je potfieba slo-
Ïit i p. správci a jeho partnerce, ktefií v prostorách ‰atny – balkónu nevynechali snad
ani jeden tanec. Samozfiejmostí mysliveckého plesu byla velmi bohatá tombola,
skládající se zejména ze sam˘ch Ïivoãi‰n˘ch cen napfi. baÏantÛ, zajícÛ, jeleního
masa atd. Specialitou Mysliveckého plesu byla ‰atlava, do které zavírali myslivci
kaÏdého, u koho na‰li drátûné pytlácké oko. Hfií‰ník se musel následnû vykoupit ze
‰atlavy dobr˘m mokem. V ‰atlavû skonãil i ná‰ p. starosta. Ples byl moc pûkn˘
s velmi pfiíjemnou atmosférou. Snad jenom jedinou poznámku – v‰em se nám po
Vánocích srazily ve skfiíni garderóby.

-dh-
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL KLECANY
Senzaãní v˘sledek z Kolína:
Pfiípravka TJ SOKOL KLECANY vyhrála halov˘ turnaj Junior Copa Cup v Kolínû!!!

Na silnû obsazeném celodenním turnaji star‰ích pfiípravek (r. 2000 a 2001) v Kolínû
podala na‰e pfiípravka pod vedením trenéra Daniela Dvofiáka fantastick˘ v˘kon
a zvítûzila pfied t˘my Sparta Kutná Hora, FK Kolín, FK Bohemia Podûbrady, TJ Jiskra
Zruã nad Sázavou, FC Velim, Sokol Jestfiábí Lhota a SK Zeleneã!
Sehráli jsme sedm velice tûÏk˘ch utkání. V˘borné v˘kony v nich podávali v‰ichni
zúãastnûní hráãi.

Matûj Bára byl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem na‰eho t˘mu
a Martin Hora NEJLEP·ÍM BRANKÁ¤EM CELÉHO TURNAJE!!!

Turnaje se zúãastnili tito hráãi: 
Brankáfi Martin Hora (2001), kter˘ nás podrÏel mnoha v˘born˘mi zákroky, za cel˘
turnaj (7 zápasÛ) obdrÏel pouze 4 branky!
Robert Kubi‰ta (2000) – cel˘ turnaj nastupoval v obranû, kterou zezadu v˘bornû jis-
til, sv˘mi zákroky znemoÏÀoval soupefiÛm dostávat se do ‰ancí.
Petr Matûjka (2001) – vût‰inu zápasÛ odehrál v obranû, nebezpeãnû stfiílel z dálky
i zakládal akce. Nûkolik stfiídání odehrál i v útoku. Byl se ãtyfimi brankami na‰ím
nejlep‰ím stfielcem.
Tomá‰ Pospí‰il (2000) – podobnû jako Petr Matûjka odehrál vût‰inu utkání v obra-
nû, kde svou rychlostí a bojovností nepou‰tûl soupefie do ‰ancí, nûkolik stfiídání ode-
hrál v útoku, vstfielil jednu branku.
David Klinka (2000) – David je bojovník, stfiídal v obranû, kde dokáÏe pfiíkladnû kr˘t
soupefiovy útoãníky.
Matûj Bára (2000) – byl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem na‰eho t˘mu, cel˘ turnaj ode-
hrál v útoku s minimem stfiídání. Pokud bylo tfieba, neúnavnû se vracel a pomáhal
na‰í obranû, ãasto se dostával do blízkosti soupefiovy branky, kde buì sám zakon-
ãoval, nebo pfiihrávkami hledal své spoluhráãe. Vstfielil dvû branky.
David Václavík (2001) – útoãník, podobnû jako Matûj Bára v pfiípadû potfieby pomo-
hl obranû, na polovinû soupefie tvofií s Matûjem sehranou dvojici, která nenechá
soupefiovu obranu ani na chvíli v klidu. David vstfielil jednu branku.
Petr Rudy (2001) – PéÈa svou men‰í postavu nahrazuje technikou a ‰ikovností. Stfií-
dal v útoku, i kdyÏ branku nevstfielil dostával se do ‰ancí, nûkolikrát pfiekazil slibnû
se rozvíjející akci soupefie. 

V‰ichni hráãi vytvofiili v˘born˘ t˘m, kter˘ táhl za jeden provaz, hráãi hecovali jeden
druhého, nikdo se nena‰tval, kdyÏ z dÛvodu v˘voje utkání ménû (ãi více) stfiídal
a i díky tomu jsme dosáhli tohoto v˘borného v˘sledku. Jen tak dál, pokud budem
takto hrát i v budoucnu, mÛÏeme brzy tento v˘sledek zopakovat!

Více na stránkách Sokola Klecany/diskusní fórum pfiípravky
Trenér Daniel Dvofiák
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ÎIVOT V DOMù S PEâOVATELSKOU SLUÎBOU
V KLECANECH
Do tohoto sociálního zafiízení se nastûhovala vût‰ina obyvatel dne 5. V. 2010. Dnes
má sedm stál˘ch nájemníkÛ. O v‰echny se starají dvû peãovatelky, které ov‰em ope-
ãovávají je‰tû dvacet pût dal‰ích potfiebn˘ch v jejich vlastním bytû. 

V prosinci 2010 bylo v „Domû“ velmi ru‰no. Zaãalo to mikulá‰skou nadílkou,
kdyÏ dûti z okolí pfii‰ly s paní peãovatelkou a podarovaly obyvatele mal˘mi ãokolá-
dov˘mi Mikulá‰ky.

Dne 14. 12. 2010 nav‰tívil „Domov“ pan starosta a pfiinesl vánoãní dárek.
V balíãku byly hrneãky a talífiky na ãaj a kávu pro vybavení spoleãenské místnosti.
Nájemníci je vyuÏívají pfii sv˘ch setkání. Ta se uskuteãÀují v pfiípadech oslav naro-
zenin, svátkÛ nebo jin˘ch událostí. 

Náv‰tûva pana starosty byla doplnûna kulturním záÏitkem. Obûtavû tu vystoupily
dûti z pûvecké skupiny ZU· v Klecanech pod vedením sv˘ch uãitelÛ hudby a zpûvu.
Jejich zpívané koledy byly doprovázeny hudebními nástroji. Tento koncert pfiinesl
radost a pocit stálé trvající sounáleÏitosti v‰ech obãanÛ Klecan bez rozdílu vûku.

Prosincová setkání byla ukonãena 30. XII. Tehdy pfii‰la na náv‰tûvu ãlenka zastu-
pitelstva obce Klecany popfiát do nového roku. S ní pfii‰el jako doprovod pan Pavel
Kune‰, b˘val˘ klecansk˘ faráfi, kter˘ pfiinesl krásn˘ hudební nástroj – dudy. Skupin-
ka milovníkÛ zpûvu, zvlá‰tû vánoãních koled se se‰la v jednom z bytÛ a kdyÏ pfii-
zvala je‰tû kolemjdoucí sousedy z domu vyplaven˘ch obãanÛ, vesele se koledami
louãila se star˘m rokem. Na zaãátku ledna pak pfii‰li tfii králové, aby zpûvem vydû-
lali peníze na podporu potfiebn˘ch.

Doufejme, Ïe rok 2011 pfiinese v‰em nûco dobrého a Ïe vznikne zase pfiíleÏitost
k radostnému setkávání. 

Obyvatelé „Domu s peão-
vatelskou sluÏbou“ v Kleca-
nech dûkují v‰em kulturním
i správním ãinitelÛm za jejich
zájem.

Tato milá slova sepsala
váÏ. paní uãitelka 

J. Koktanová

Pozn. redakce: Dûkuji paní
uãitelce Koktanové za pfiíspû-
vek do zpravodaje a tû‰ím se
na dal‰í reportáÏe z dûní
v „Domû …..“. D. Horová






