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CENA VÝTISKU 7KČ.             ROČNÍK XXIX, ÚNOR 2010 / ČÍSLO 2.

Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po řeči.

Lidové zvyky a obyčeje v únoru 

Únor, který Karel Čapek nazval v knize Zahradníkův rok „záprtkem mezi 
měsíci“, je nejkratším měsícem roku. Přesto je velmi bohatý na lidové zvyky a tradice.
Snad nejznámějšími jsou svátek Hromnic a masopust. 
Druhého února je svátek Hromnic. Hodně lidových zvyků se odvíjí a počítá 
v souvislosti s narozením Ježíše Krista. Není tomu jinak ani v případě Hromnic.
Druhého února nastává 40. den od narození Ježíše. Podle starozákonních rituálů 
platilo, že je žena 40 dní po porodu chlapce (80 dní po porodu dívky) považována za
nečistou. Po uplynutí této doby musela přinést knězi beránka nebo holoubě, které byly
obětí za hřích. Poté opět nabyla čistoty. Stejně tak učinili i Marie s Josefem. V chrámu,
kam malého Ježíše přinesli, se setkali s prorokem Simeonem, který prý nad Ježíškem 
vyřkl památnou větu: „On je světlo světa.“ Jiné prameny uvádějí větu „On je světlem
k osvícení národů.“ Ať už tomu bylo jakkoliv, je jisté, že se v tento den světí svíčky 
hromničky, jejichž světlo má připomínat světlou chvíli a naději. Lidé v dřívějších 
dobách věřili, že je světlo ochrání, proto zapálené hromničky dávali při bouřce 
za okno. Stejně tak se dělo, když v domě někdo stonal nebo zemřel.   

Druhou tradiční únorovou slavností je masopust. Jeho počítání se odvíjí pro
změnu od Velikonoc. Začíná „tučným čtvrtkem“, kdy má být konzumována tučná 
vepřová pečeně se zelím, aby člověk nabral dostatek síly do nadcházejícího roku.
Následovala masopustní neděle s bohatým obědem, zábavou a tancem až do rána. Tato
zábava přešla až do masopustního pondělí. Vyvrcholením bylo masopustní úterý 
s průvody maškar a divadelním představením. A protože vše má svůj konec, navazuje na
období rozjařenosti a hodování doba půstu. Jeho začátek připadá na Popeleční středu,
tj. 40 dnů před Velikonocemi, kterými doba jarního půstu končí. 

JH



Sněhové nadělení
V noci z pátku  8. 1. 2010 na sobotu 9. 1. 2010 se naplnily
všechny varovné předpovědi meteorologů a Českou 
republiku, nevyjímaje Klecany, zasáhlo husté sněžení.  
V časných ranních hodinách začala ve městě odklízet sníh
multikára s radlicí a s posypem, na které se v řízení střídali 
pan Klaus a pan Plátěnka a později je doplnil ještě pan Kotrč
s UNC. Do odklizení sněhu se zapojili nejenom 
zaměstnanci MěÚ, ale i všichni občané, kteří v dobré víře, 
že se jedná pouze o jednodenní příděl, vytáhli lopaty 
a hrabla a pustili se do boje se sněhovou nadílkou. 
Příroda však ukázala opět svou sílu, sněžení neustávalo 
a situace ve městě začala být vážná. Vytrvale sněžilo celý 
víkend a následně i celý další týden.
Zaměstnanci MěÚ v sobotních ranních hodinách začali odklízet sníh na chodnících 
na hlavních tazích a zajistili průchodnost alespoň části obce. Na většině komunikací 
a chodnících v obytných částech pracovali sami občané, bez jejichž pomoci by 
v konečné fázi nebyly Klecany tak průchozí a průjezdné, jak se podařilo.
Sněžení bohužel neustávalo a tak jsme si celou situaci  zopakovali několikrát znovu. 
To už nám ale vypomáhali naplno pracovníci Povodí Vltavy pan Hokeš s traktorem 
a radlicí a v Klecánkách s UNC pan jezný Kukelka a pan Kadlec.
Na Vinici a Na Skalkách a tam, kde bylo potřeba, byli nasazeni pánové Přenosil  
a Stanislav JCB.  Na většině míst se dařilo sníh pouze odhrnovat z vozovky ke krajnici, 
což stačilo k průjezdnosti obce. Po víkendu k těmto všem pracovníkům ještě  přibyla 
nákladní auta Tatra pánů Stanislava, Sekuly a Avia pana Ševčíka. Nákladní auta začala
svážet sníh do prostoru střelnice a do areálu fotbalového hřiště. 
Veškeré práce řídil pan Pacovský. Zaměstnanci MěÚ pracovali na odklízení sněhu 
i v Dolních kasárnách, kde bylo potřeba zajistit dopravní obslužnost pronajatých 
objektů – skladů a firem. Zde pomáhal řešit problémy s haldami sněhu pan Fiala 
z Lomu Klecany s velkým nakladačem (Fadromou).  Když už se podařilo sněhovou 
nadílku alespoň částečně ovládnout, začalo v neděli opět sněžit a všichni museli opět 
napnout síly a pustit se opětovného odklízení sněhu. 

Děkujeme všem za pomoc při sněhové kalamitě.

vedení MěÚ
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21. prosince - Rada města:

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Projednala organizační opatření 
k zabezpečení usnesení Zastupitelstva 
města, které se konalo 10. prosince 2009,
zastupitelstvo uložilo vedení města doplnit
jednoho člena finančního výboru.

3. Č.j. 1878/09 vzala na vědomí organizaci
školy v období od 21.12.2009 do
31.12.2009. 21.12. a 22.12.2009 bylo vyhlá-
šeno ředitelské volno. V tomto období je 
uzavřena celá  ZŠ a MŠ včetně školní jídel-
ny a školní družiny. Vánoční prázdniny
jsou od 23.12.2009 do 31.12.2009

4. Č.j. 1897/09 schválila na základě žádosti
ZŠ a MŠ Klecany přijetí účelových peněž-
ních i nepeněžních darů dle seznamu.

5. Č.j. 1747/09 schválila na základě 
doporučení sociální komise příspěvek na
naslouchátko p. Novákové, Klecany 216.

6. Vzala na vědomí rozhodnutí Stavebního
úřadu Klecany o zrušení  umístění stavby
na pozemku p.č. 167/23 k.ú. Klecany – 
stání pro kontejnery v oblasti Boleslavka
na základě odvolání  p. Jiřího Šťovíčka.

7. Schválila podpis smlouvy o dílo v oblas-
ti nakládání s odpady mezi městem
Klecany a spol. s.r.o. A.S.A. na základě 
výběrového řízení, které se konalo dne 
7. září 2009.

8. Schválila žádost p. Jany Šimsové o povo-
lení prodeje knih v roce 2010, v uvedených
termínech.

9. Č.j. 1877/09 projednala dopis 
p. Malinovského a předá právnímu zástup-
ci města JUDr. Berkovi.

11. ledna 2010 - Rada města:

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Č.j. 15/2010 schválila smlouvu o smlou-
vě budoucí – kupní  mezi městem Klecany
(budoucí kupující) a Genius Loci
Developer a.s., Praha 4 (budoucí prodáva-
jící) v rozsahu vodovodu, splaškové kanali-
zace tlakové, dešťové kanalizace gravitační,
veřejné osvětlení, komunikace na par.č.
668/1 a par.č. 167/23.

3. Schválila částku ve výši 500,- Kč pro
Centrum pro zdravotně postižené
Středočeského kraje region Praha-východ,
západ.

4. Č.j. 1933/09 vzala na vědomí ukončení
nájemní smlouvy na nebytové prostory 
v č.p. 54 dohodou k 31. 12. 2009 
s p. Kunkovou Simonou. Oznámení  
o pronájmu těchto prostor je vyvěšeno na
úřední desce od 4. ledna 2010.

5. Schválila nákup sněhové frézy Jonsered
ST2109E.

18. ledna - Rada města:

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Č.j. 87/2010 schválila přijetí účelově 
určeného peněžního daru pro ZŠ a MŠ
Klecany, který je určen pro mateřskou 
školu na nákup hraček, vybavení, výlety 
a kroužky.
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3. Č.j. 1781/09 schválila smlouvu o zřízení
věcných břemen mezi městem Klecany
(povinný) a Telefónicou O2, Praha 4 
(oprávněný) – zřízení, provozování, údrž-
by a oprav podzemního komunikačního
vedení na pozemku par.č. 236/31 a 626/28.

4. Schválila uzavření nájemní smlouvy 
s firmou Astra služby s.r.o. na nebytové
prostory v objektu par.č. 956 v  Dolních
Kasárnách.

5. Projednala návrhy zřizovací smlouvy
mezi městem Klecany, ZŠ a MŠ Klecany 
a ZUŠ Klecany a předá Zastupitelstvu
města ke schválení.

6. Vzala na vědomí termín odhalení 
pamětní desky Václava Beneše
Třebízského  Národním muzeem - Maticí
českou 20.3.2010 od 14.00 hodin. Pamětní
deska bude umístěna u fary.
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Zápis do Mateřské školy 
Klecany

pro školní rok 2010/2011 

se uskuteční dne

21. 4. 2010 
v 17:00 hod v prostorách MŠ.

Zápis proběhne formou 
informativní schůzky s rodiči 

(bez přítomnosti dětí).

Program schůzky:
kritéria přijetí do MŠ, adaptační režim nově přijatých 

dětí , dny otevřených dveří vyplnění přihlášek 
a žádostí k přijetí do MŠ.



Co se šustlo v naší škole

Vánoce jsou za námi, vánoční prázdniny uběhly až příliš rychle a nastal pro děti jeden
z nejnáročnějších měsíců v roce. Ptáte se proč? Blíží se přece pololetní vysvědčení, 
a to znamená zkoušení, prověrky, testy a vylepšování známek. Pro deváťáky je to
obzvláště důležité, protože tyhle známky mohou znamenat větší šanci úspěšného přijetí
na střední školy a učiliště. Zanedlouho učiní možná první důležité životní rozhodnutí,
protože s vysvědčením obdrží i přihlášky do středních škol.  Ale abyste si nemysleli, že
se jen a jen učíme, tak to zas ne. Ani v lednu nezapomínáme na kulturu a jiné akce. 
A tak se 7.A učila třídit odpad ve sdružení Tereza, druháci s napětím sledovali 
dobrodružství kocoura Modroočka na divadelních prknech a naši prvňáčci přivítali 
na návštěvě předškoláky z mateřské školky, aby viděli, co je od září čeká.

BUDOUCÍ KOŠÍKÁŘI
Toulcův dvůr se stal cílem i 6.A, a to v pondělí 18. ledna. Sice nás nečekala Cesta kolem
světa, ale mistr košíkářského řemesla, který měl, stejně jako my, před sebou nelehký
úkol. Z připravených proutků nás naučit vytvořit něco, čemu by se dalo říkat košíček.
Po vysvětlení, jak začít, jsme se pustili horlivě do práce. Přestože nás již po chvíli bolely
prsty a docházela trpělivost, nevzdali jsme to a vytvořili dna košíčků o průměru asi 10
cm. Těm šikovnějším a vytrvalejším se podařilo uplést ještě kousek do výšky, a tak si
domů odváželi takovou „klícku na vrabčáka“. Z Toulcova dvora jsme odjížděli nejen 
s naším výtvorem, ale i s představou, kolik zručnosti, síly a proutků je zapotřebí třeba
na houbařský košík.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Významnou akcí byl i zápis dětí do prvních tříd v úterý 19.ledna. Letos proběhl za účasti
samozřejmě paní učitelek, ale hlavně za účasti Macha a Šebestové a pochopitelně psa
Jonatána. Ti děti přiváděli paní učitelkám až ke stolkům do tříd, dělali jim doprovod 
a předávali dárečky – jaké jiné než Machův žlutý šátek a kouzelné sluchátko. Zatímco
maminky či tatínkové vyplňovali příslušné formuláře,budoucí prvňáčci  říkali básničky,
malovali obrázky, vybírali správné barvy, někteří dokonce poznávali písmenka a čísla, 
ti nejšikovnější uměli už adresu i datum narození. Mnozí ale už dostali první domácí
úkol – naučit se zavazovat boty na kličku, či s pomocí odborníka vypilovat ještě některé
hlásky. Některým se ale do třídy vůbec nechtělo, tak musela nastoupit silná ruka
rodičovská, která také v nejednom případě vytahovala kapesník a utírala krokodýlí slzy.
To vše se určitě do září srovná a my už se na budoucí prvňáčky těšíme.

Klecanský zpravodaj únor 2010 5



Klecanský zpravodaj únor 20106

MALÍ CESTOVATELÉ
Cestu kolem světa absolvovaly třídy 4.A, 5.A a dyslektická třída. Stihly to ovšem za
dopoledne, a to na ekologické farmě Toulcův dvůr. Šest skupinek poznávalo formou her
a zajímavých činností šest kontinentů. V Austrálii si děti zkusily, jak se nosí ve vaku malí
klokánci (samozřejmě plyšoví), coby tučňáci musely přenášet vajíčko a starat se o něj,
závodily jako lenochodi. To bylo překvapení, když vyhrál ten poslední, nejlenivější!
Různé aktivity provázela i domorodá hudba a domů si děti přivezly zajímavé plakáty, 
které si v rámci výukového programu vyrobily. 

Mgr. Dagmar Rauschová

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Od vánočních svátků byly i ve školce prázdniny, a tak jsme se všichni sešli až v roce 2010.
Ve všech třídách jsme si vyprávěli zážitky z Vánoc a z oslav Nového roku a také jsme si
připomněli svátek Tří králů. Hlavním tématem lednových činností byla samozřejmě 
zima, počasí, oblékání, ale i péče o naše zdraví. Co nás samozřejmě potěšilo nejvíc, 
byla bohatá sněhová nadílka, kterou jsme si na zahradě školky užívali každý den 
a věnovali jsme se bobování, ježdění na čemkoliv, stavění sněhuláků a pořádnému
řádění ve sněhu. Jen kdyby nebylo toho oblékání a svlékání tolik.
Naši malí Ježci si dokonce s paní učitelkami postavili na zahradě školky iglú, do kterého
se vešla celá jejich třída. Samozřejmě, že si pobyt v iglú chtěli vyzkoušet úplně všichni,
a tak  s „ježčím“ svolením  vyzkoušeli sněhový příbytek  skutečně všichni. 
Dne 19. 1. nás ve školce navštívilo divadlo. Děti zhlédly představení „Zvířátka 
a loupežníci“. Představení se dětem moc líbilo a už se těšíme na další divadlo, které 
k nám přijede s představením „Tři výlety do pohádek“.
V únoru se těšíme na masopustní rej, na který si budeme připravovat s rodiči masky 
a ve svých třídách si užijeme tancování a zpívání a vyrobené masky se nám určitě 
budou hodit do masopustního průvodu (viz. Klecanský masopust).
V měsíci lednu  se vydali  naši předškoláci na návštěvu k prvňáčkům v ZŠ, aby u zápisu
do školy věděli, do čeho jdou. Některé děti prožívaly návštěvu s velkým zájmem, ale 
byly i takové, kterým škola zatím neříká vůbec nic. „No, uvidíme v září.“

koletiv MŠ



KULTURNÍ KOMISE RADY MĚSTA KLECAN, STŘEDISKO HAVRAN
JUNÁKA KLECANY A PRAVÝ HRADEC

VÁS ZVOU NA 

KLECANSKÝ MASOPUST
NA NÁMĚSTÍ VÁCLAVA BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO

V SOBOTU 13. ÚNORA 2010
10.00 PRODEJ ZABÍJAČKOVÝCH DOBROT

Zveme Vás na domácí jitrnice, jelita, ovar, 
tlačenku a guláš. Nevařte a přijďte na oběd na náměstí.

Můžete si nakoupit i maso na neděli!

11.00  DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
Občerstvení, koblihy

13.30 SRAZ A REGISTRACE MAŠKAR

14.00  ZAHÁJENÍ
Zábavný program, ocenění dětských masek 

Průvod do Sportklubu za doprovodu kapely pana Opla

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Pravý Hradec
Nabízí v únoru tyto semináře 

Cesty k harmonii – pro dospělé, pokračuje cyklus  přednášek  15. 2., 15. 3. od 20 
do 21.15 hodin. Cena 150,- Kč. Přednášky ukazují a vysvětlují možné cesty vedoucí 
k pozitivním změnám v životě. 
Přihlášky na 777 178 135 nebo na 602 840 905.

Hudba okamžiku – hudební seminář pro rodiče, v sobotu 20. 2. od 14 do 17 hodin.
Cílem je výuka a získávání praktických znalostí z oblasti zpěvu, hry 
na exotické hudební nástroje, skupinové práce a hudební řeči odrážející daný okamžik.
Více se dozvíte na www.potichounku.cz. Cena 250,- Kč + 40,- Kč nebo jeden vstup 
z permanentky Klubu rodičů a dětí. 
Přihlášky na 777 178 135.

Hudba v rodině – děti a rodiče, v pátek 26. 2. od 10 hodin. Hudební seminář 
pro začátečníky, max. 6-8 rodin. Projekt zaměřený na prohlubování komunikace 
v rodině prostřednictvím hudby. Součástí je výuka hry na hudební  nástroje, zpěv,
hudební improvizace. Více se dozvíte na stánkách www.potichounku.cz. Cena 150,- Kč
+ 40,- Kč nebo jeden vstup z permanentky do Klubu rodičů a dětí. 
Přihlášky na 777 178 135.

Za podporu děkujeme městu Klecany a nadaci VIA

Více informací o všech akcích občanského sdružení Pravý Hradec najdete na stránkách
www.pravy-hradec.cz.  Kromě uvedených telefonních čísel se můžete přihlašovat také
na info@pravy-hradec.cz. Na této adrese očekáváme také Vaše dotazy, náměty 
a připomínky.
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Město Klecany nabízí ubytování 
v ubytovně v Dolních Kasárnách

za cenu 130,- Kč/den.

Informace  na tel.: 739 032 177 správce kasáren,
nebo na tel.: 284 890 064 Městský úřad Klecany
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POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU

Poplatek za odvoz odpadu zůstává ve stejné výši jako v roce 2009, t.j. 500,-Kč za každou
osobu, která je v našem městě přihlášená k trvalému pobytu. Pokud v nemovitosti 
není nikdo přihlášen k pobytu, platí se 500,- Kč za nemovitost. 

Poplatek je třeba zaplatit nejpozději do 31. 03. 2010.

Platbu je možné provést v pokladně MěÚ Klecany, kde při platbě obdržíte známku 
na odvoz pro letošní rok. Pokud chcete platit převodem, je nutné telefonicky si zjistit 
variabilní symbol pro platbu. S potvrzením o provedení platby se musíte dostavit 
do pokladny MěÚ pro známku na odvoz.

Česnek nad zlato
Pythagoras označil česnek za krále všeho koření. Česnek používali staří Číňané, Řekové
i Římané. Otroci ve starém Egyptě se bouřili, když jim byl omezen příděl česneku, 
který je udržoval v plné síle.
Česnek (Allium sativum) se skládá přibližně ze 70 % vody, 6 % bílkovin, 0,1 % tuku,
22 % sacharidů, 0,9 % vlákniny a 1 % minerálních látek (draslíku, síry, vápníku, 
hořčíku, železa, zinku, jodu a mědi). Mezi další látky, které česnek obsahuje, patří 
saponiny, flavonoidy a samozřejmě vitaminy skupiny B, vitamin C a v listech je obsažen
provitamin A. 

Ve starověku byla rozšířena domněnka, že česnek zahání zlo. Proto byl často používán
v souboji s nepřáteli. Pro svůj charakteristický zápach byl např. zapovězen návštěvní-
kům chrámu bohyně Athény. A rovněž nesmíme zapomenout na jeho neodiskutovatel-
nou úlohu v boji proti upírům. 

Zatímco s upírem se v životě potká jen málokdo, s chřipkou a nachlazením se potká 
v životě snad každý, a ne jednou. Konzumace česneku napomáhá velmi účinně v boji
s těmito chorobami a některé prameny uvádějí, že i v boji s angínou. Česnek ničí 
původce těchto chorob, kteří se nám, nezváni, usadili v organismu. Rovněž bylo 
prokázáno, že česnek pomáhá snižovat hladinu tzv. špatného cholesterolu (LDL) 
a dokáže ředit krevní řečiště tím, že snižuje shlukování krevních destiček a jejich 
přilnavost ke stěnám cév. Pomáhá rovněž vyplavovat cukr z krve a je tak vhodným 
doplňkem stravy pro diabetiky. Mírně snižuje krevní tlak. Ideální preventivní denní
dávka česneku je 5 g, což je přibližně 1 stroužek. V případě nemoci je možné dávku 
zvýšit, ale jen velmi opatrně, aby nedošlo k podráždění žaludku a střev.  



Ve volné přírodě se můžeme setkat s česnekem medvědím (Allium ursinum).  
Je to 20 – 40 cm vysoká, vytrvalá bylina s podzemní cibulí. Má bílé drobné květy 
uspořádané do mnohokvětého vrcholíku. Stonek je tupě trojhranný. V době květu, 
tj. od dubna do června, vytváří česnek medvědí hustý porost, který na dálku vyluzuje 
typickou česnekovou vůni. Stejně jako česnek setý je i česnek medvědí používán 
v lidovém léčitelství. Jeho účinky jsou však vzhledem k obsahovým látkám menší.  Tato
bylina nepatří mezi ohrožené druhy a je naší původní květenou. 

Vraťme se však ještě k česneku setému. Existují dva druhy česneku – paličák 
a nepaličák. Paličák má uprostřed hlavičky palici, nepaličák má pouze nať. 
A dále se odrůdy česneku dělí na jarní a podzimní. Odolnější vůči mrazům je česnek
podzimní. 

Česnek je kromě lidového léčitelství také hojně využíván českou kuchyní. Jen těžko si
dovedeme představit bramborák, bramboračku nebo topinky bez česneku. A co teprve
klasická česnečka. Ta je v době zimních prochladnutí doslova požehnáním. 

Po tom všem, co dnes o česneku víme, můžeme tvrdit, že česnek, stejně jako smích, pro-
dlužuje život. A aby byl život co možná nejdelší a nejkvalitnější, záleží 
na každém z nás. Lidský život zhodnotil výstižně Jan Werich, který by v letošním roce
(6. února) oslavil 105. narozeniny, takto: „Život je jediná věc, kterou máme doživotně,
proto bychom si ho měli vážit, a když už žijeme, tak především koukat, abychom 
skutečně žili.“

JH

Simulíková Věra (87), Malečková Libuše (74), Stýblo Miroslav
(81), Siváková Helena (75), Jechová Anežka (74), Kuneš Pavel
(73), Kušnír Mikuláš (73), Homoláčová Věra (70), Smolíková
Marie (80), Vašíčková Libuše(74), Hellige Miroslav (80),
Plicková Ladislava (72), Dohnalová Alena (73), Mocová
Helena (77), Horák Václav (78)
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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...

Naši
únoroví
jubilanti:



Z FOTBALOVÉHO KLUBU

Vzhledem ke kvalitním sněhovým podmínkám jsme konečně mohli v areálu Sokola
Klecany zrealizovat nápad na osvětlení sáňkařského a bobovacího svahu a zavést tak
podvečerní sněhové radovánky. Pobyt venku na sněhu si tak mohli všichni  každý den
o něco prodloužit. Samozřejmě by to nešlo bez dobrovolníků, kteří se o zapínání 
a vypínání světel starali, takže všem díky a zejména T. Bažantovi, který je otcem téhle
myšlenky. 

23. 1. se zúčastnila fotbalová přípravka turnaje v Malešicích a ještě čeká kluky turnaj
v Říčanech, který se uskuteční dne 13. 3. 2010. Veškeré informace k tomuto turnaji 
dostanou malí chlapi od trenéra V. Rabiňáka . Ve fotbale se v lednu nic významného 
neudálo, už v lednovém čísle byly vypsány tréninky těch nejmladších členů oddílu, 
kteří momentálně trénují v teple tělocvičny klecanské ZŠ. V klubu se v rámci zimní 
přestávky řeší spíše organizační a administrativní záležitosti.

Od února si budou moci zatrénovat dorost a dospělí chlapi na UMT fotbalového 
klubu  Admira Praha. 

-dh-

VÍTĚZSTVÍ FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY

Ještě na poslední chvíli se nám podařilo uveřejnit skvělou zprávu. 

V sobotu 23. 1. 2010 se zúčastnila naše fotbalová přípravka halového turnaje 
v Malešicích, který pořádal Sokol Veltěž. „Naši hoši“v turnaji zvítězili a kromě malých
dárků a diplomu si přivezli na krku zlaté medaile. Kluci  a holky se konečně dočkali 
toho sladkého pocitu stát na bedně a být první. Na turnaji bojovali o vítězství – Terezka
Dvořáková,  Jakub Dvořák, Petr Matějka, Tomáš Pospíšil, Petr Rudy, David Václavík,
Martin Pfeifer,  gólman Martin Hora a trenérská dvojice Vít Rabiňák a Dan Dvořák.
Všem díky  za skvělou reprezentaci klubu a hodně fotbalového štěstí do budoucna.
Rodičům díky za přepravní služby a za úžasné fandění.

D. Horová
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Klecanské střípky 
Před 110 lety byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Klecanech. 

V knize Klecany obec – město, po cestách historie se dočteme: „Dne 2. února 1900 na
podnět p. Václava Pěničky – učitele zdejší školy, za přispění p. Josefa Tovary – starosty
a p. Václava Čápa – hostinského, byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Klecanech.
Stav při založení byl 22 činných a 6 přispívajících členů. Prvním velitelem byl 
p. Bohumil Görner – učitel zdejší školy.“
Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. Tohle věděl už 255 let př. n. l. jakýsi Ktesibios, 
který jako první postavil přenosné dvouválcové, pístové hasičské čerpadlo. Ve starém
Římě byli k boji s ohněm cvičeni otroci. Ve středověku panovníci vydávali různé 
pokyny jak zabraňovat požárům. Nejstarší dochovaný „Pořádek o hašení ohně“ je ze 
14. století. A byla to samozřejmě Marie Terezie, která v r. 1751 vydala „Řád k hašení
ohně pro města zemská, městečka a dědiny markrabství moravského.“ Josef II. pak 
vydal další požární řády, které upravovaly i povinnosti obyvatel. V Praze byla r. 1821
z řad řemeslníků zřízena první řádná hasičská záloha.  V r. 1853 nastoupilo do služby
prvních 11 profesionálních hasičů. Po 2. světové válce musely hasiče z povolání zřídit
všechna města, která měla více než 50 000 obyvatel.

S činností jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičů máme neodmyslitelně 
spojenou hasičskou stříkačku. Ta první byla v Amsterodamu v r. 1673 vybavena hadice-
mi sešitými z kůží. Ty později vystřídaly hadice z plachtoviny a od r. 1850 se používají
sací hadice gumové. Dalším důležitým pomocníkem je výsuvný žebřík, který v roce
1761 vyrobil zámečník Birner v Mnichově. V roce 1908 představil konstruktér Tatrovky
Hans Ledvinka svou motorovou stříkačku.  K dnešnímu vybavení hasičů patří ještě  
zásahové obleky, dýchací přístroje, rozpínáky, nůžky, motorové pily, elektrocentrály,
rozbrušovačky, osvětlovací technika, plachta, nafukovací záchranná poduška a mnoho
dalších věcí.
Práce hasičů nespočívá jen v hašení požárů. Profesionální hasiči by bez podpory 
a pomoci dobrovolných hasičů nemohli zvládat všechny lokální problémy, ke kterým
jsou přivoláváni. Je třeba si uvědomit koho (kromě maminky) voláme, když je zle. 
Když hoří, když při hře dítě spadne do nezajištěného výkopu, když nám voda vytopí
sklepy, když vichřice vyvrátí přes cestu strom nebo když nezkušené kotě uvázne vysoko
ve větvích stromu.
Proto za hodiny a hodiny práce ve dne i v noci, práce, kterou si uvědomíme až 
ve chvíli, kdy nám hoří střecha nad hlavou nebo voda stoupá nezadržitelně k našim 
dveřím, patří dík a uznání. Uznání všem, kdo jsou ochotni, kromě svého povolání, 
zastávat práci a poslání dobrovolných hasičů. Je to poslání, které na pomyslném 
žebříčku lidskosti a solidarity zastává čelní místo. 

JH
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KLECANSKÁ ŠKOLA V ZÁZNAMECH KRONIKÁŘŮ (II)

V kronikářských záznamech jsou zajímavé informace. Dovedete si představit, že by 
nějaká škola dnes měla svůj školní prapor? Tak ta naše jej měla roku 1879. Věnovali jej
příznivci školních dětí, a to také na oslavu stříbrné císařské svatby (Františka Josefa 
a jeho manželky Alžběty). Prapor byl z kvalitního hedvábí, červenobílý, na jedné straně
s obrazem anděla strážného a na straně druhé slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje. V témže roce pořídila vrchnost nový nábytek do školy.

Jak se klecanská škola rozšiřovala
Kolem roku 1830 vzrostl počet dětí a vznikla potřeba rozšířit školu. Nedošlo k tomu
hned, učitel dostal zatím jen pomocníka a teprve r. 1847 byla zřízena další třída. Později
byl vývoj rychlejší: r. 1876 vznikla škola trojtřídní, r. 1880 čtyřtřídní, r. 1883 pětitřídní. 
Škola měla od počátku vlastní budovu, v níž byla nejprve jedna školní světnice – až do
roku 1864. Po rozšíření na dvojtřídku r. 1847 najaly obce (jejichž děti k nám chodily 
do školy) světnici v domku pod školou. R. 1864 začala výuka v nové budově ve dvou 
třídách (škola byla slavnostně vysvěcena za přítomnosti mnoha vzácných hostů) 
a stará škola byla přeměněna na byt pro řidicího učitele.  V srpnu 1880 byla školní 
budova zvýšena o jedno patro nákladem 5000 zlatých. Stavělo se tehdy rychle, už 
v půlce září byla nástavba vysvěcena. Byla zde zřízena ještě jedna (čtvrtá) třída.V r. 1887
byla zřízena poboční (paralelní) pátá třída, aniž byly učiněny patřičné stavební úpravy, 
takže kronikář konstatuje, že prostor je málo vyhovující.

Školy v klecanském okolí
V té době usilovaly o vlastní školu Vodochody, ale ještě jim nebyla povolena. Do Klecan
patřily školou i Hoštice. V září 1889, po svátku sv. Václava, byla vysvěcena nová, 
dvoutřídní škola ve Veltěži. Tím se ulevilo klecanské škole, která potřebovala rozšířit 
o dvě řádné místnosti pro obě oddělení páté třídy. Roku 1899 se odškolily Zdiby, Veltěž,
Přemyšlení a pobočka při páté třídě v Klecanech mohla být zrušena. V roce 1911 
zřídili novou jednotřídní školu v Klíčanech. A roku 1921 byla zřízena školní expozitura
(pobočka) na Brnkách.

Klecanští učitelé od 18. století do počátku 20. století
V klecanské škole pracovalo několik desítek učitelů, jež zde nelze všechny jmenovat.
Zajímavá jsou však jména a osudy některých z nich. První, jehož jméno je známo, byl
učitel Jan Syrový. Učil do r. 1794. Po něm následoval František Kazatel. Tomu byl r. 1827
přidělen pomocník, Josef Vlk, kterého učitel vyplácel dvaceti zlatými ze svého platu 104
zl. Oba zde dožili a jsou na našem hřbitově pochováni.  Josef Vlk se stal učitelem 
a získal nového podučitele. V kronice k roku 1861 je vylíčena finanční situace učitele
takto: školní plat hotově činil 345 zlatých 45 krejcarů. Celkový zisk z naturálií a darů, 
ze služeb v kostelích spolu s platem činil 437 zlatých, 95 krejcarů. Učitel však měl 
úřední vydání: plat podučiteli, čištění školy, nájem stodoly a sklepa (190 zl. 50 kr.). 
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Na zimu bylo třeba obstarat topivo: to dovážely obce a doplácela vrchnost. Nárok byl
šest sáhů polenového dříví na třídu a jeden sáh na opakovací hodiny. S postupným 
rozšiřováním školy přibývali další a další učitelé. Vlkův syn Jiří zde učil 49 let, od r. 1859
do r. 1889. Od r. 1876 do r. 1884, kdy zemřel, působil na škole jako katecheta (učitel 
náboženství) kaplan Václav Beneš, literárním jménem Třebízský. Těšil se značné 
oblibě, ale pro postupující tuberkulózu a tím častá dlouhodobá onemocnění učil první
dva roky, později musel být zastupován. Roku 1884 zde byl ustanoven učitelem Jindřich
Rais, bratr spisovatele Karla Václava Raise, do roka však odešel jinam. Roku 1887 přišel
Josef Kožíšek, známý autor dětského slabikáře Poupata a autor dětské poezie. Známá je
např. básničku Polámal se mraveneček.  Ten odešel r. 1895 do Záp.                    
(Příště o škole od r. 1918.)

Z kronik vypsala Jiřina Koktanová

Vánoční a novoroční hudba v Klecanech
Krásnou Vánoční hru se zpěvy, jejíž autorkou je Blanka Laurychová, jsme 

měli možnost vidět a slyšet letos znovu v Obřadní síni V. Beneše Třebízského, a to 12.
prosince. Lakomé Barky a Klenota ji uvedly ještě 29. listopadu v galerii Sovovy mlýny 
v Praze na Kampě. Dva autobusy dětí a dospělých z centra Klokánek zaplnily halu a hra
měla pěkný úspěch také tam.

Když jsme si přečetli v Našem regionu zprávu o dvacátém zpívání na Štědrý
den u vánočního stromku na Náměstí Václava Beneše Třebízského v Klecanech, 
uvědomili jsme si, jak velkou roli měl při organizaci Jiří Vacek. Nejenom hrál 
na klarinet, ale hlavně získal pro vystoupení spoluhráče z dechovky, Mirka Horáčka. Ten
přibral své dva bratry a aranžoval všechny koledy pro improvizovanou kapelu: klarinet
Jiří Vacek a Zdeněk Horáček, flétna Eliška Fialová a Kristýna Sučurová, lesní roh Jan
Beneš, trubka Jakub Horáček a Tomáš Voseček, dudy Pavel Kuneš.  Muzikanti se sešli na
třech zkouškách u Vacků a pochvalovali si čaj a dobré buchty paní učitelky Vackové. 
My, kdo jsme byli na náměstí, jsme si pochvalovali jak hudbu, tak perníčky 
známé perníkářky Ivanky. Zvonilo se na zvonečky a rozdávalo se betlémské světlo.

Zcela zaplněný kostel Panny Marie vyslechl v neděli 27. prosince Českou mši 
vánoční Hej, mistře! ve výborném podání členů sboru Státní opery Praha. Dirigoval 
a na varhany hrál sbormistr Adolf Melichar. Tuto  mimořádnou kulturní událost nám
umožnil další klecanský občan, člen tohoto sboru Bronislav Oczadly. 

V předvečer Tří králů, v úterý 5. ledna, vystoupil v našem kostele pražský 
pěvecký sbor Frangula chorus pod vedením sbormistryně Zuzany Krušinové 
a za spolupráce Stanislava Poslušného, který hrál na klávesy  a vystoupil také jako 
vypravěč a autor rytmických koled. Celý program, v němž zazněly také barokní zpěvy 
a Truvérská mše Petra Ebena, byl velmi zajímavý a krásný. 

Zdena Lomová
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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!


