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JAN
KdyÏ jsem procházela kalendáfi, abych si ujasnila, kterou udá-
lost, tradici nebo v˘znamn˘ den v ãervnu pfiipomenout, z celé-
ho mûsíce, mû kromû mezinárodního dne dûtí, nejvíce zaujal
24. ãerven. Na tento den pfiipadá v ãeském kalendáfii svátek
Jana – Honzy, Jendy, Jeníka...

Neb˘vá zvykem zmiÀovat a tedy protûÏovat jedno vybrané
jméno pfied ostatními. Ale v tomto pfiípadû musím uãinit v˘jim-
ku, protoÏe Janové provázejí historii lidstva i na‰i národní histo-
rii od nepamûti. Jméno Jan je hebrejského pÛvodu. Odborná
literatura nám poskytuje i rozbor tohoto jména: základ v heb-
rej‰tinû je Jochánán, coÏ znamená „BÛh je milostiv˘“. První ãást
tvofií zkrácené slovo Jahve tedy BÛh, druhé je sloveso chanan –
smilovat se. Ná‰ Jan je pak zkrácenou formou jména Johanes
pocházející z nûmeckého Johannes. V západní liturgické tradici
je svátek sv. Jana souãástí vánoãního cyklu, neboÈ se slaví 27.
prosince a tento svátek je spojován s Ïehnáním vína. Oslava
svátku Jana 24.6. je spojována s oslavou narození Jana Kfititele.
Také mezi ãtyfimi evangelisty najdeme Jana, kter˘ je tradiãnû zobrazován s orlem. 

Jedním z ãesk˘ch zemsk˘ch patronÛ je také  Jan – sv. Jan Nepomuck˘. Mezi ostat-
ními patrony na‰í zemû ho bezpeãnû poznáme podle 5 hvûzd kolem hlavy. Od r.
1389 byl kanovníkem vy‰ehradské kapituly a generálním vikáfiem ve vûcech
duchovních arcibiskupa Jana z Jen‰tejna. Jan byl na staromûstské rychtû stojící na
rohu dne‰ních ulic Rytífiské a Na MÛstku z pfiíkazu krále Václava IV. umuãen a jeho
tûlo bylo svrÏeno do Vltavy z dne‰ního Karlova mostu. Znovuobjevení jeho tûla je
spojováno s fiadou legend.

K jedné z tûchto legend, podle níÏ byl údajnû jazyk Jana Nepomuckého nalezen
v jeho lebce ve zcela neporu‰eném stavu, se vrací i velikán ãeské literatury –  Karel
Havlíãek Borovsk˘, kter˘ se ve sv˘ch epigramech urãen˘ch Vlasti obrací v âeské
modlitbû k tomuto patronu: „Svat˘ Jene z Nepomuku, drÏ nad námi svoji ruku, aÈ
nám BÛh dá, co dal tobû, by ná‰ jazyk neshnil v hrobû.“ 

Na‰e historie i kultura je skuteãnû Jany protkána – vzpomeÀme napfi. Jana Lucem-
burského, Jana Husa, Jana ÎiÏku, Jana Ámose Komenského, lékafie Jana Jesenského,
Jana Nerudu, Jana Evangelistu Purkynû, Jana Masaryka, Jana Wericha a dal‰í. A to,
co do uÏitnosti tohoto jména, není zdaleka v‰echno. Na Vltavû máme Svatojánské
proudy, u Berouna obec Svat˘ Jan pod Skalou, a dal‰í místa jako Janov, Janoviãky,
Janské Láznû, Janovice nad Úhlavou, Jánsk˘ Vrch a dal‰í. Ale máme i léãiv˘ JanÛv
olej, kterému se také fiíká Janova krev, pro jeho rudou barvu. Tu zajistí tfiezalka
vylouhovaná v oleji a léãiv˘ zázrak je na svûtû.

Podle povûstí byla Svatojánská noc, která pfiedchází svátku sv. Jana Kfititele plná
zázrakÛ. NechÈ nám tedy patron âeské zemû sv. Jan Nepomuck˘ poÏehná pfiichá-
zející léto a dobu plnou sluneãní pohody. 

JH
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P¤I UCTùNÍ PAMÁTKY KONCE VÁLKY
SE NA NÁMùSTÍ TANâILA âESKÁ BESEDA
V podveãer 7. kvûtna jsme se, jako
kaÏd˘ rok, se‰li u pomníku na
námûstí Václava Bene‰e Tfiebíz-
ského, abychom poloÏením kvûtin
uctili památku obûtí druhé svûtové
války. Jako kaÏd˘ rok jsme si spo-
leãnû zazpívali národní hymnu
a pan starosta ve svém projevu
vzpomnûl miliony padl˘ch v této
válce. A nyní uÏ je tfieba upustit od
dovûtku „jako kaÏd˘ rok“, protoÏe
program setkání, kter˘m nás slo-
vem vtipnû a pro nejmen‰í úãastníky i zajímavû provázela Eva Stanislavová, byl ve
srovnání s roky minul˘mi pfiekvapiv˘ v tom dobrém slova smyslu. Pûveck˘ sbor Kle-
nota zazpíval píseÀ „B˘vali âechové“ a poté nejstar‰í ãlenky Sokola a dal‰í dobro-
volnice, ve cviãebních krojích Vûrné gardy, zatanãily ukázku z âeské besedy. Je
netaktní u Ïen zdÛrazÀovat vûk, ale tentokrát by bylo, bez ohledu na etiketu, netakt-
ní na tuto pfiednost ãásti zúãastnûn˘ch dam nepoukázat. Jejich perfektnû nacviãené
kroky, postoj a soustfiedûní v‰ichni pfiítomní právem odmûnily dlouhotrvajícím

potleskem, kter˘ byl nejen podû-
kováním, ale i vyjádfiením obdi-
vu nad Ïivotním elánem cviãe-
nek.   ZaloÏena byla letos i nová
tradice „Ozdobení stromu jarní
v˘zdobou“. Leto‰ní ozdoby se
nesly v duchu národních tradic,
neboÈ mûly podobu trikolory. Po
skonãení slavnostního pásma
u pomníku následovala na mûst-
ském úfiadû beseda s pamûtníky
na níÏ byl hostem pan Josef
Pokora ze ¤eÏe, kter˘ vzpomínal
na dobu, kdy pracoval v Kleca-

nech v obchodû u FelixÛ, na dobu totálního nasazení v Nûmecku i na Ïivot na konci
války i po ní. 

Leto‰ní vzpomínka byla opravdu netradiãní a urãitû dokázala díky v‰em úãinku-
jícím pfiesvûdãit pfiítomné obãany, jichÏ kaÏd˘m rokem na tûchto slavnostních set-
káních pfiib˘vá, Ïe se budeme moci na takovéto akce, kter˘m jsme pfied více neÏ
20 lety s úsmû‰kem fiíkali „dobrovolnû povinné“ i tû‰it.

JH
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V¯PIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MùSTA
ZA OBDOBÍ DUBEN – KVùTEN 2010
Rada mûsta:

– â.j. 542/2010 vzala na vûdomí oznámení zámûru z Ministerstva Ïivotního pro-
stfiedí „¤e‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy“ lokalita
Drasta a pfiedá stavební komisi mûsta.

– Vzala na vûdomí zápis z jednání prodeje nabízen˘ch automobilÛ. Komise dopo-
ruãila prodat nabízené automobily a to: ·koda 706 MTS 24 bez poznávací znaã-
ky p. Tfiískovi za ãástku 3.800,- Kã, ·koda 706 MTS 24 s poznávací znaãkou za
10.800,- Kã, dále p. Pavle Schofiové Opel Corsa 1,4 za 4.500,– Kã.

– â.j. 582/2010 vzala na vûdomí vyjádfiení spoleãnosti Veolia Stfiedoãeské vodárny
a.s. k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení – Mezinárodní centrum
klinického v˘zkumu v neuropsychiatrii v Klecanech.

– Schválila opravu karosérie hasiãského vozidla T-805 ve v˘‰i 23.000,– Kã. Peníze
budou pouÏity z rozpoãtu mûsta z § 5512 PoÏární ochrana-dobrovolná.

– â.j. 590/2010 projednala ukonãení smlouvy o vytvofiení poãítaãového programu
a správû poskytnutého www.prostoru s firmou Target Media s.r.o. Na pfií‰tí jed-
nání Rady bude pozván zástupce firmy p. Du‰an ·ebek.

– â.j. 591/2010 vzala na vûdomí Zprávu o v˘sledku hospodafiení mûsta Klecany za
rok 2009, pfiedá finanãnímu v˘boru mûsta a dále zastupitelÛm mûsta.

– Schválila zmûnu vydavatele Klecanského zpravodaje z dÛvodu niÏ‰í ceny za rok
a kvalitnûj‰ího provedení tisku. Zpravodaj bude novû vydávat tiskárna Tercie
s.r.o. Praha 6.

– Schválila nákup sekaãky na trávu Jonsered LM 2152 CMDA s robustním, ocelo-
v˘m skeletem pro efektivní sbûr a mulãování za cenu 11.790,– Kã 

– â.j. 737/2010 schválila uzavfiení rámcové smlouvy s Leti‰tûm Praha a.s. na rok
2010 v ãástce 375.770,– Kã. Mûsto Klecany pfiedá Leti‰ti a.s. do 14. 5. 2010
Ïádost obce s popisem konkrétního projektu.

Usnesení ze zasedání Rady mûsta v plném znûní a kompletní dokumentaci k územ-
nímu plánu naleznete na webov˘ch stránkách mûsta Klecany nebo si mÛÏete vyÏá-
dat informace  na Mûstském úfiadu Klecany.
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE
Nota D

JiÏ po deváté uspofiádalo letos Dvofiákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou sou-
tûÏ s názvem Nota D pro mladé hudební talenty. SoutûÏilo se v kategoriích sólové-
ho i sborového zpûvu a nechybûli ani instrumentalisté. Na takové soutûÏi jsme
samozfiejmû nemohli chybût, a tak jsme brzy ráno 11. kvûtna vyrazili do Kralup. Prv-
ním Ïelízkem v ohni byl Daniel Kadlec ze 4.A v nejmlad‰í pûvecké kategorii. S písní
Champ Elysee, kterou zazpíval francouzsky, vyrazil porotû i publiku dech a s ães-
kou lidovou KdyÏ jsem já ‰el tou putimskou branou obsadil koneãné 2. místo ze 14
zúãastnûn˘ch. Druh˘m Ïelízkem byla Vendula Kfiivánková ze 6.A ve star‰í pûvecké
kategorii. PfiestoÏe obû písnû – âerné oãi a âervenou fieku zazpívala bezchybnû, na
umístûní mezi prvními tfiemi to nestaãilo. Nutno je‰tû dodat,Ïe v leto‰ním roce byly
v‰echny kategorie mimofiádnû silnû obsazeny a tento roãník mûl dosud nejvût‰í
poãet soutûÏících. Jak Daníkovi, tak Vendulce dûkuji za vzornou reprezentaci ‰koly
a doufám, Ïe pfií‰tí jubilejní 10. roãník bude je‰tû lep‰í.

Dagmar Rauschová

Náv‰tûva Akiny a Lakiny v na‰í ‰kole

Dne 13. kvûtna nav‰tívili na‰i ‰kolu pejsci z obãanského sdruÏení: „ Psi pro Ïivot“
z Tuchomûfiic. Vybrali jsme si tento typ kynologické pfiedná‰ky hlavnû proto, Ïe
jsme nic podobného na na‰í ‰kole je‰tû nemûli a taky proto, Ïe si dûti samy na sobû
ovûfií, co o pejscích vûdí a prakticky si zkusí nûkteré dovednosti s nimi. Pfiedná‰ku
vedla paní Jana Drvotová a hned od zaãátku mil˘m a jednoduch˘m zpÛsobem dûti
pfiipravila na to, jak se celkovû chovat a jak k psÛm pfiistupovat. ProtoÏe jsme dûti
dopfiedu pfiipravili a dûti se také moc tû‰ily, v‰e probíhalo ve velmi pfiátelské atmo-
sféfie. Dûtem bylo pfiiblíÏeno nûco z chování pfiímého pfiedka psa – vlka, poukázá-
no bylo na pozÛstatky vlãího dûdictví i v dne‰ních psech a proto, pochopí-li dûti

Na obrázku je ukázka práce vodícího psa:
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fungování vlãí smeãky, pochopí i mnohé z chování jejich domácích mazlíãkÛ. Dûti
si prakticky vyzkou‰ely, jak navázat se psem správn˘ a pfiirozen˘ vztah, jak psa
pokárat za neÏádoucí ãinnost, aby pes správnû pochopil trest za svÛj prohfie‰ek a jak
ho i správnû pochválit a odmûnit. Paní lektorka také dûtem ukázala, jak je nároãné
vycviãit vodícího psa a uãily se samy, jak se cítí zrakovû postiÏen˘ ãlovûk napfiíklad
v situaci, kdy hledá volné místo v tramvaji. Také jsme se nûco dozvûdûli o v˘chovû
canisterapeutick˘ch psÛ a nûkteré dûti si vlastnû poprvé ujasnily, jaké jsou typy
postiÏení a jak nelehk˘ Ïivot lidé s handicapem mají. V˘uka se nám v‰em moc líbi-
la právû pro aktivní zapojení dûtí, které jak doufáme pfiispûje k vyuÏití získan˘ch
znalostí i v bûÏném Ïivotû nebo pfii setkání s cizím psem. Dûti na konci pfiedná‰ky
odmûnily pejsky pi‰kotami. Velk˘ dík je‰tû jednou patfií lidem, ktefií se v˘cvikem
a prací s tûmito pejsky zab˘vají, a pokud by byl zájem, naleznete více informací na
adrese: www.psiprozivot.cz a nebo obrázky z této akce jsou na stránkách na‰í ‰koly
v denících tfiíd.

Kolektiv 1.stupnû Základní ‰koly v Klecanech 

Mladé ornitoloÏky na biologické olympiádû v ¤íãanech

Biologická olympiáda b˘vala na na‰í ‰kole tradicí, pûstovanou m˘mi nezapomenu-
teln˘mi a pfiírodopisu oddan˘mi pfiedchÛdkynûmi a kolegynûmi paní Olgou Líkafio-
vou a EvÏenií ·tûpánkovou. Jako uãiteli pfiírodopisu se mi zatím ãtyfiikrát podafiilo
získat patfiiãnû zamûfiené Ïáky a v letech 2006, 2008, 2009 a 2010 jsem uspofiádal
‰kolní kolo. Pokud mám správnû zji‰tûno, pak takfika po deseti letech se na‰e základ-
ní ‰kola doãkala tfií pfiírodovûdnû naladûn˘ch dívek, kter˘m se zalíbilo leto‰ní téma
ptákÛ natolik, Ïe úspû‰nû prolétly lednov˘m ‰kolním kolem a pfiistály v dubnu na
okresním kole v ¤íãanech. Tak snadné to v‰ak nebylo. Mladé ornitoloÏky nesmûly
litovat ãasu k teoretické pfiípravû a praktickému procviãování urãování rostlin a Ïivo-
ãichÛ, zvlá‰tû samozfiejmû ptákÛ, vãetnû jejich hlasÛ. Podmínkou k úãasti byl nejen
úspû‰n˘ v˘sledek ve ‰kolním kole, ale i vypracování domácího praktického úkolu.
Jana Dvofiáková z 8.A se podrobnûji vûnovala rozdílÛm v utváfiení dolních konãetin
ptákÛ v závislosti na prostfiedí, ve kterém Ïijí. Markéta Knorová z 8.A pfiipravila nád-
hernou kolekci preparátÛ ptaãích per a Pavlína Seyfriedová ze 7.A pfiesn˘m a peãli-
v˘m mûfiením porovnávala jakost konzumních vajec pocházejících z malochovÛ
a velkochovÛ. V‰echny práce komise okresního kola biologické olympiády ocenila
vysoko, jednou devíti a dvakrát deseti body, coÏ bylo maximum. 

Okresní kolo se konalo na Gymnáziu ¤íãany 13. dubna (kat. C pro 8. a 9. roã.)
a 21.dubna 2010 (kat. D pro 6. a 7. roã.). Poãet soutûÏících byl v obou kategoriích
pfiekvapivû mal˘. Kategorie C se zúãastnilo dvanáct soutûÏících z ‰esti ‰kol a kate-
gorie D tfiináct soutûÏících také ze ‰esti ‰kol okresu Praha-v˘chod. Kromû nás se jed-
nalo o základní ‰koly z ¤íãan, Brand˘sa, Staré Boleslavi, Úval, Zelenãe a o domácí
gymnázium. Poãetnû pfievaÏovala dûvãata, chlapcÛ bylo jen pût.

Po vylosování soutûÏních ãísel pfii‰el jako první na fiadu test z teoretick˘ch zna-
lostí o anatomii, fyziologii a zpÛsobu Ïivota ptákÛ. Pak soutûÏící postupnû prochá-
zeli tamûj‰í uãebnou pfiírodopisu a snaÏili se poznat a urãit nejen ãerstvû fiezané
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byliny a vûtviãky dfievin, ale i konzervované exponáty ÏivoãichÛ. Zbytek ÏivoãichÛ
k urãování byl promítán projektorem. ·koda, Ïe nedo‰lo i na urãování hlasÛ ptákÛ,
na nûÏ se na‰e dûvãata tû‰ila. Poslední soutûÏní ãinností byla laboratorní práce.
Kategorie C se zab˘vala pefiím a kategorie D vejcem. Bûhem praktick˘ch ãinností
soutûÏících chlapcÛ a dûvãat ostatní ãlenové poroty hodnotili vstupní práce a teo-
retick˘ test. Ve druhém dubnovém termínu soutûÏe jsem byl ãlenem poroty katego-
rie D, díky ãemuÏ jsem mûl moÏnost získat cenné zku‰enosti a podrobnûji posoudit
v˘kony soutûÏících. 

V obou kategoriích obsadila první tfii místa studentky Gymnázia ¤íãany. Na‰e
Ïákynû si nevedly ‰patnû, ale na vítûze znatelnû ztrácely v teoretickém testu a hned
za ním v urãování rostlin a ÏivoãichÛ. V kategorii C skonãila Jana Dvofiáková na
6.místû a Markéta Knorová na 7.místû. Nejúspû‰nûj‰í z na‰í trojice byla Pavlína Seyf-
riedová, která v kategorii D obsadila 5.místo.

Leto‰ní zku‰enosti opût potvrdily, Ïe biologickou olympiádu je tfieba chápat jako
v˘raznû znalostní soutûÏ, která je urãena skuteãn˘m zájemcÛm o biologii a na kte-
rou se soutûÏící musí dlouhodobû pfiipravovat. Na druhou stranu v‰ak uÏ ‰kolní kola
povaÏuji za pfiíleÏitost popostrãit Ïáky k tomu, aby pozorovali pfiírodu a v‰ímali si
jejích rozmanitostí. Co ÏákÛ napfiíklad nedokáÏe správnû rozpoznat a pojmenovat
bûÏné rostliny a Ïivoãichy. Koneãnû i pro nûkteré Ïáky, ktefií mají pocit, Ïe na nû
nejsou na druhém stupni základní ‰koly kladeny vysoké poÏadavky, mÛÏe b˘t právû
biologická olympiáda dokonalou v˘zvou. Dûkuji Pavlínû Seyfriedové, Janû Dvofiá-
kové a Markétû Knorové za vzornou reprezentaci ‰koly a tû‰ím se nejen na nû, ale
i na ty, které se jimi inspirují a zahájí jiÏ s dostateãn˘m pfiedstihem pfiípravy na pfií‰-
tí 45.roãník biologické olympiády.

Ivan Rychl˘ 

„Dopravka“

KdyÏ jsme 15. dubna ráno nasedali v Klecanech do autobusu, kter˘ mûl namífieno
do âelákovic, vûdûla jsem, Ïe máme ‰anci uspût. V ãem? Tento dubnov˘ ãtvrtek se
totiÏ konalo okresní kolo dopravní soutûÏe, kterého se tradiãnû Ïáci na‰í ‰koly úãast-
ní. Letos odjíÏdûli do âelákovic kluci a holky, ktefií si svÛj postup museli vybojovat
ve ‰kolním kole dopravní soutûÏe. ·kolní kolo spoleãnû zorganizovaly tfiídní uãitel-
ky 1. A, 1. B, 5. A a 6. A. 

Jako obvykle museli soutûÏící v okresním kole zvládnout dopravní testy a testy
první pomoci ( vãetnû praktického úkolu), jízdu zruãnosti a jízdu na dopravním hfii‰-
ti za pfiísného dozoru policistek a policistÛ. Na‰í silnou stránkou byly dopravní testy
a testy první pomoci, které soutûÏící zvládli vût‰inou bez trestn˘ch bodÛ. V˘bornû
jsme si vedli také na dopravním hfii‰ti. Jízda zruãnosti, které jsme se nejvíce obáva-
li, byla skuteãnû obtíÏná a tam jsme také nasbírali vût‰inu trestn˘ch bodÛ. Pfiesto
v‰ak na‰e druÏstva, star‰ích a mlad‰ích ÏákÛ,obsadila dvû 2. místa, coÏ bylo v kon-
kurenci 13 druÏstev v˘borné umístûní. I kdyÏ jsme obhájili loÀské umístûní, disku-
tovali jsme pfii cestû zpátky o tom, jak v pfií‰tím ‰kolním roce zvítûzíme.

Podûkování za perfektní reprezentaci ‰koly patfií E. Lemberkové, D. Prosserové,
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K. Savkové, J. Stanislavovi z 5. A, L. K˘blovi ze 6. A, J. Dvofiákové a K. Rej‰kové
z 8. A , M. BaÀasovi a A. Bukovskému z 9. A.

Eva StaÀková

Programy primární prevence

8., 9. a 12. dubna absolvoval ‰est˘, sedm˘ a osm˘ roãník dal‰í programy primární
prevence, které vedly lektorky PREV CENTRA z Prahy 6. Îáci absolvovali tfiíhodi-
nové programy t˘kající se vztahÛ ve tfiídách, lehk˘ch a tûÏk˘ch drog a návykov˘ch
látek. Informace, které jsme se o tûchto tématech bûhem programu dozvûdûli, byly
pro nûkteré pfiekvapivé a doufejme, Ïe i pouãné.

V takov˘chto aktivitách budeme pokraãovat urãitû i v pfií‰tím ‰kolním roce.

Beseda s panem starostou

V rámci projektu Já obãan, jehoÏ cílem bylo fie‰ení vybraného vefiejného problému,
se Ïáci a Ïákynû nav‰tûvující voliteln˘ pfiedmût semináfi humanitních vûd zúãastnili
besedy se starostou Klecan Ivo Kurhajcem. Pan starosta se vyjádfiil k dopisu, kter˘
mu Ïáci zaãátkem kvûtna poslali. V tomto dopisu navrhovali nûkolik moÏností, jak
by se dal vyfie‰it nedostatek volnoãasov˘ch aktivit ve mûstû. Návrhy byly podloÏeny
v˘sledky ankety, kterou je‰tû pfied besedou zadali Ïáci nûkter˘m obãanÛm Klecan.
Pan starosta vysvûtlil ÏákÛm moÏnosti realizace jednotliv˘ch návrhÛ – pofiádání kon-
certÛ u U- rampy, vybudování lanového hfii‰tû, bowling a fitness centra a znovuob-
novení kina v Klecanech.
V druhé ãásti besedy odpovídal na dal‰í dotazy ÏákÛ, napfi. , jak bude vypadat

V˘zkumn˘ ústav psychiatrick˘, kter˘ zde má b˘t postaven, jaká je budoucnost Astra
parku, jaké jsou plánované akce obcí Dolního Povltaví a kdy a jak se zaãne fie‰it
zapáchající kanalizace v budovách Z·. Beseda trvala témûfi 90 minut a pan starosta
se snaÏil trpûlivû odpovídat na v‰echny dotazy zúãastnûn˘ch.

Eva StaÀková

Vzpomínky na ‰kolu

V uplynulém mûsíci se Ïáci 7., 8. a 9. tfiídy v semináfii spoleãensk˘ch vûd zab˘vali
historií na‰eho mûsta a v˘znamn˘mi osobnostmi, které jsou s ním spojené. V prÛ-
bûhu hledání a sbírání bliÏ‰ích informací o Klecanech se Ïáci dozvûdûli o paní Kok-
tanové, která byla nedávno jmenována ãestnou obãankou mûsta za celoÏivotní práci
a kulturní pfiínos. Paní Koktanová díky své dlouholeté uãitelské praxi a vztahu
k dûtem ráda souhlasila s debatou, o kterou jsme ji poÏádali. Îáci se v prÛbûhu jed-
noho odpoledne ponofiili do minulosti, dozvûdûli se, kde a jak ‰kola fungovala dfiíve,
a také si prohlédli fotografie, na kter˘ch mnozí poznali své rodiãe. Nechybûly ani
vtipné a pikantní historky ze ‰kolního prostfiedí. Debatu provázela pfiíjemná a uvol-
nûná atmosféra, za níÏ patfií dík pfiedev‰ím ústfiední postavû na‰eho spoleãného
odpoledne, paní Koktanové.

Bronislava Bendová
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MùSTSKÁ KNIHOVNA V KLECANECH
V budovû klecanské po‰ty mÛÏete nav‰tívit mûstskou knihovnu. V knihovnû jsou
pravidelnû doplÀovány zajímavé kniÏní novinky.

Knihovna je otevfiena v úter˘ a ãtvrtek 8.00 –11.30 a odpoledne 12.30–18.00 hodin
telefon: 284 890 829

POZVÁNKA NA V¯STAVU
➤ Od 6. kvûtna do 17. fiíjna 2010 bude ve Vald‰tejnské jízdárnû, v Praze 1, Vald-

‰tejnská 3, otevfiena v˘stava KLASICISMUS A BIEDERMEIER z kníÏecích lich-
ten‰tejnsk˘ch sbírek. V˘stava pfiedstaví na 260 umûleck˘ch dûl, jako jsou malby,
plastika, architektonické kresby, malovan˘ vídeÀsk˘ porcelán a nábytek. Otev-
fieno je vÏdy od úter˘ do nedûle od 10.00 do 18.00 hod.

➤ AÏ do 30. záfií bude otevfieno MAROLDOVO PANORAMA BITVY U LIPAN
v Praze 7 na V˘stavi‰ti, a to vÏdy od úter˘ do pátku 14.00–17.00 hod. a v sobo-
tu a nedûli 10.00–17.00 hod. Dílo bylo vytvofieno v r. 1898 pfii pfiíleÏitosti v˘sta-
vy architektury a inÏen˘rství a zpfiístupnûno bylo r. 1934. Po posledních povod-
ních byla expozice zrestaurována a pavilón byl znovu vefiejnosti otevfien
v r. 2004. 

PODùKOVÁNÍ
Obyvatelé „Domova s peãovatelskou sluÏbou“ vyjadfiují podûkování mûstu, pracov-
níkÛm mûstské sluÏby, v‰em peãovatelkám za pomoc pfii stûhování ze staré budovy
do nového objektu. Nov˘ „Domov“ je moderní, pohodln˘, krásn˘. 

Ze starého bude opût pavilon ‰kolky a tím bude postaráno o nejmlad‰í i nejstar‰í
obyvatele mûsta.

Jifiina Koktanová, Vlasta Jordánová, Vlasta Trnková,
Jifií Matûjka a ti, ktefií se teprve nastûhují

Dûkuji Mûstskému úfiadu za blahopfiání k narozeninám. Velmi mû to potû‰ilo. 
Dûkuji

August˘n Bednáfi
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PRVNÍ NÍZKOPRAHOVÁ AKADEMIE PRAVÉHO HRADCE
Na sobotu 19. ãervna odpoledne jsme pfiipravili svoji první akademii, na které chce-
me pfiedvést, co v‰echno se dûti i dosplûlí nauãili v na‰ich kurzech a na pravideln˘ch
schÛzkách klubu rodiãÛ a dûtí Klíãek. Nízkoprahová jí fiíkáme proto, Ïe jsme k úãas-
ti pfiizvali ‰koly, Sokol, skauty i jednotlivce, ktefií by chtûli pfiedvést své umûní ostat-
ním. PfiíleÏitost budou mít malí i velcí. Uvidíte vystoupení pfied‰kolních dûtí
s maminkami a lektorkami Klubu rodiãÛ a dûtí, program LAURUS Vám pfiedstaví
pokroky sv˘ch mal˘ch i dospûl˘ch studentÛ ve hfie na klavír, zobcovou flétnu a také
uvidíte ukázku africk˘ch a karibsk˘ch tancÛ. Nebudou chybût Lakomé Barky, pûvec-
k˘ spolek Klenota a divadelní spoleãnost Lorda Ochota pro Vás chystá slavnou scénu
na ‰taflích. Spoleãnû si zazpíváme lidové písniãky za doprovodu dechové kapely Jifií-
ho Vacka nebo dud a houslí Pavla Kune‰e a Olgy Vosecké. Pozvali jsme i hosty:
budete si moci vychutnat Hudbu okamÏiku s Ondfiejem Tich˘m, kter˘ se cel˘ rok
scházel s dûtmi a jejich rodiãi pfii hudebních semináfiích, mÛÏete si zabubnovat s Pet-
rem ·u‰orem, kter˘ mezi obecenstvo rozdá stovku perkusních nástrojÛ. Jako dopro-
vodn˘ program nebudou chybût ‰lapací auta Bergteamu pro dûti od 5 do 99 let, pro
star‰í dûti chystáme vodní rakety (kdo má zájem, prázdnou 1,5 l PET láhev s sebou).
Bude prodejní v˘stavka prací z na‰ich rukodûln˘ch kurzÛ (své v˘robky na v˘stavu pfii-
hla‰ujte u Zdeny Tomá‰ové - mobil: 723 734 994) a nebude chybût ani pfiedvádûní
rÛzn˘ch rukodûln˘ch technik, které si budete moci i vyzkou‰et. Své v˘robky nám
pfiedstaví obyvatelé Domova seniorÛ Hortenzie v Bofianovicích. 

Souãástí programu bude i spoleãná prohlídka kaplanky na místní fafie, kde Ïil spi-
sovatel Václav Bene‰ Tfiebízsk˘ a kde napsal vût‰inu sv˘ch dûl. Sraz bude ve 14 hodin
pfied farou.

Na‰ím cílem je rozvíjení spolkového a spoleãenského Ïivota v Klecanech, vytvá-
fiet podmínky pro setkávání lidí v‰ech vûkov˘ch kategorií a umoÏnit jim, aby se sami
aktivnû zapojili do rÛzn˘ch programÛ. Na‰ím mottem je citát z knihy W.J. Doherty-
ho: „TûÏko lze nûjaké spoleãenství povaÏovat za úplné, pokud v nûm nejsou dûti
vedeny k ãinorodému obãanství. Pokud do budování spoleãenství nezapojíme dûti,
spoleãenství samo se zaãne vytrácet, jakmile generace dûtí dospûje“.

Ná‰ projekt První nízkoprahové akademie získal podporu z grantového fondu
âSOB a Po‰tovní spofiitelny pro podporu regionÛ. Grantov˘ pfiíspûvek bude vyuÏit na
nákup divadelního stanu, kter˘ bude postaven˘ na námûstí.)

Za podporu dûkujeme mûstu Klecany, nadaci VIA, Po‰tovní spofiitelnû, âSOB
a Ministerstvu práce a sociálních vûcí a dal‰ím sponzorÛm, ktefií sv˘mi dary oceÀu-
jí na‰i práci.
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REVITALIZACE NÁMùSTÍ V. B. T¤EBÍZSKÉHO
V KLECANECH
Ing. arch. Vítûzslava Rothbauerová získala ve v˘bûrovém fiízení mûsta Klecany zpra-
cování vefiejné zakázky malého rozsahu „REVITALIZACE NÁMùSTÍ VÁCLAVA
BENE·E T¤EBÍZSKÉHO V KLECANECH“ a zakázku zpracovává spoleãnû s Ing. arch.
Martinem Feistnerem a t˘mem externích profesních odborníkÛ (doprava, voda,
osvûtlení, sadové úpravy). Pfiedmûtem zakázky je vypracování architektonické stu-
die stavby, dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí, dokumentace
k návrhu na vydání stavebního povolení i autorsk˘ dozor stavby.

ZvefiejÀujeme proto na stránkách mûsta situaci z dokumentace pro územní fiíze-
ní, kde je moÏné si prohlédnout návrh revitalizace námûstí i pfiilehlé poÏární nádr-
Ïe. Hlavní zmûnou by mûla úprava centrálního prostoru námûstí, kter˘ nebude
bûÏnû prÛjezdn˘ tak, aby co nejvíce slouÏil chodcÛm i k pofiádání kulturních akcí.
S tím souvisí i pfiemístûní autobusové zastávky na silnici Do Klecánek a celková
úprava povrchÛ komunikací i chodníkÛ na námûstí. ZároveÀ by mûlo dojít ke zbu-
dování vodního prvku (pÛvodnû pfies námûstí protékal potok a zatím je zatrubnûn).
Dále je navrÏen nov˘ mobiliáfi a úprava vefiejného osvûtlení i malé dûtské hfii‰tû
a drobné architektonické prvky. 

Model zadaného území je ke zhlédnutí na Mûstském úfiadû Klecany po pfiedcho-
zí domluvû.

ZároveÀ dochází ke zpracování Ïádosti o dotaci na ROP NUTS II Stfiední âechy
ve v˘zvû ã. 50, Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace.
O dal‰ím pfiípadném postupu Vás budeme informovat.

Krist˘na Holubová
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU
Utkání klecanského „A“

TJ Sokol Klecany –  AFK Veltrusy 

Nedûlní domácí utkání provázelo de‰tivé poãasí, i pfiesto pfii‰la podpofiit na‰e muÏ-
stvo pomûrnû poãetná divácká skupina, která fandila z pod stfiech a de‰tníkÛ. Ale‰
Pfeifer (âáp) promûnil dvû nafiízené penalty. Témûfi okamÏitû po první penaltû násle-
doval rychl˘ útok na‰ich  a míã skonãil v soupefiovû brance. V˘sledek zápasu  3:0
pro klecanské „A“.

TJ Sokol Tuchomûfiice – TJ Sokol Klecany

Tak tenhle zápas, to byly opravdu nervy od zaãátku aÏ do konce. Po vcelku poho-
dové cestû jsme v Tuchomûfiicích drze obsadili fotbalovou tribunu a ãekali jsme jed-
noznaãné utkání ve prospûch na‰eho t˘mu, vzhledem k umístûní na‰eho soupefie
v tabulce. Ale to jsme se spletli. První polovinu utkání byla znát pfievaha na‰eho sou-
pefie. Prostû byli o nûco  lep‰í.  Z tribuny jsme  nepfiestávali fandit svému t˘mu
a kdyÏ soupefi promûnil penaltu a na‰i prohrávali  témûfi do konce utkání 0:1, mûli
jsme nervy nadranc. Pak pfii‰la koneãnû úspû‰ná akce a Ale‰ Pfeifer dal gól.  Posled-
ních deset minut hráli chlapi jako o Ïivot, ale v˘sledek uÏ se jim nepodafiilo zmûnit.
Koneãn˘ v˘sledek 1:1
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TJ Sokol Klecany – Sokol HostouÀ

Nedûlní utkání v chladném a vûtr-
ném poãasí si nenechalo ujít témûfi
70 platících divákÛ a tentokrát se
bylo na co dívat. Potû‰il nás hlavnû
samozfiejmû v˘sledek utkání 3:1.
Sokol HostouÀ je na pátém místû
tabulky a byl to kvalitní soupefi. Za
Klecany dávali góly – Ale‰ Pfeifer
z penalty (viz foto), Jan Loskot
a Luká‰ Rybeck˘. 

TJ Lidice – TJ Sokol Klecany

22. 5.  jsme si dojeli pro dal‰í tfii body, tentokrát do Lidic. V ãase pfied zápasem jsme
byli v‰ichni doslova nacpáni v lidickém hostinci na hfii‰ti a sledovali hokejov˘ sou-
boj âechÛ se ·védy. Hokejisté nám udûlali velkou radost a tak jsme se tû‰ili i na fot-
balové utkání na‰ich borcÛ proti lidick˘m fotbalistÛm. Utkání rozhodnû nepatfiilo
k tûm lehk˘m a chvílemi nás soupefi pûknû pfiitlaãil. Po gólech Ale‰e Pfeifera, Luká-
‰e Rybeckého a jedné ne‰Èastné branky z rohového kopu za záda na‰eho brankafie
Filipa Hrkala skonãilo utkání s v˘sledkem 1:2 ve prospûch na‰eho muÏstva. 

TJ Sokol Klecany si stále drÏí první pozici v celkovém pofiadí tabulky a v posled-
ních utkáních leto‰ní sezóny urãitû budou pracovat  nervy. Cel˘ fotbalov˘ t˘m
i fanou‰ci si pfiejí postup do A tfiídy.

Klecanská fotbalová pfiípravka

16. 5.  ve 14:00 hod pfiivítali na domácím
hfii‰ti soupefie TJ Sokol Jirny. I pfiesto, Ïe se
kluci snaÏili a v leto‰ní sezónû se jim dafií sni-
Ïovat poãet obdrÏen˘ch gólÛ, skonãilo utkání
s v˘sledkem 1 :4.

Aktuální termíny zápasÛ v‰ech muÏstev jsou vyvû‰ovány pravidelnû na nástûnce
v areálu Sokola, v restauraci Sportklub a v obchodû u p. KfiíÏe

POJEëTE S NÁMI FANDIT DO SLANÉHO!
5. 6. 2010 OD 17:00 HOD

NA UTKÁNÍ S NA·ÍM NEJVùT·ÍM SOUPE¤EM 
Informace o odjezdu autobusu bude na znám˘ch místech. 
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ZPRÁVIâKY Z MATE¤SKÉ ·KOLIâKY
I kdyÏ byl mûsíc kvûten na teplé poãasí skoup˘, trávili jsme s dûtmi co nejvíce ãasu
venku na ‰kolkovské zahradû nebo vycházkami do okolí. První kvûtnov˘ t˘den se
v‰echny dûti pfiipravovaly na svátek v‰ech maminek. Uãily se básniãky, malovaly
maminkám pfiáníãka a pfiedev‰ím si ve sv˘ch tfiídách povídaly s p. uãitelkami o sv˘ch
rodinách. Opût nás nav‰tívilo divadlo a to dokonce dvakrát. Nejstar‰í dûti se vydaly
na pûtidenní v˘let do Malé Úpy a v polovinû mûsíce  probûhlo rozlouãení s pfied-
‰koláky ve velkém stylu. Koncem kvûtna uÏ v‰ichni zaãínají myslet na prázdniny
a i ve ‰kolce se budeme vûnovat cestování a letním aktivitám aÏ do prázdnin.

Divadelní pfiedstavení 

V mûsíci kvûtnu shlédly dûti dvû divadelní pfiedstavení. Loutkové divadlo „Honza
a drak“ a „Staré pohádky ãeské“. Obû pfiedstavení se dûtem moc líbila.

ProdlouÏen˘ v˘let do Malé Úpy

Ve dnech 10 . 5. –14. 5. 2010 si ãást dûtí z na‰í ‰kolky a ãtyfii paní uãitelky uÏívaly
pár dní na chatû „Krakono‰“ v Malé Úpû. I pfiesto, Ïe poãasí nebylo úplnû ideální,
v Krkono‰ích hodnû pr‰elo, dûti byly na v˘letû moc spokojené. Paní uãitelky pro nû
pfiipravily celot˘denní hru s ústfiedním motivem Krakono‰e. Krakono‰ dával dûtem
rÛzné úkoly, které dûti plnily jak v pfiírodû, tak i na chatû. Dûti byly na dvou velk˘ch
v˘letech. Jeden den ‰lapali 5 km a dostaly se na kopec, ze kterého vidûly SnûÏku
a celé Krkono‰e a jeden den si udûlaly v˘‰lap aÏ do Polska. Kromû veãerního st˘s-
kání pfied spaním byly dûti v naprosté pohodû a i „zlobilové“ byli hodní. Pohodo-
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vou atmosféru v‰em po cel˘ t˘den dotváfiel skvû-
l˘ p. správce a paní kuchafika, která vafiila vynika-
jící domácí kuchyni. Na jahodové knedlíky nebo-
li „kneble s rÛÏov˘m“ budou pr˘ v‰ichni dlouho
vzpomínat. V pátek se nám v‰ichni ‰Èastnû vrátili
domÛ, i kdyÏ s men‰ím zpoÏdûním. 

Pro dûti, které nejely do Malé Úpy byla otevfie-
na ve zúÏeném provozu M·. Dûkujeme rodiãÛm,
ktefií si mohli nechat svoje dûti doma, Ïe nám
pomohli zvládnout sloÏitûj‰í situaci ve ‰kolce
poté, co jedna ze zÛstávajících p. uãitelek one-
mocnûla a bylo potfieba obsáhnout obû tfiídy dûtí
ve tfiech lidech.

Rozlouãení s pfied‰koláky

Dne 19. 5. 2010 mûlo probûhnout rozlouãení
s pfied‰koláky ve stylu velké zahradní slavnosti.
BohuÏel nám poãasí ukázalo opût svoji uplaka-
nou tváfi a ve‰ker˘ program plánovan˘ do pfiírody
se musel pfiesunout dovnitfi. Ve tfiídû Li‰ka vyrostl
odpoledne velk˘ skákací hrad a ve tfiídû Ryba probíhal zábavn˘ program s klaunem
Ferdou, kter˘ bûhem svého pfiedstavení dostal za úkol pasovat pfied‰koláky na ‰ko-
láky. Pfii této ceremonii ukápla slziãka nejenom rodiãÛm, ale i nejedné  p. uãitelce.

Klaun Ferda dûlal pro dûti spoustu legraãních vûcí a na pomoc si vzal Ïivého mlu-
vícího papou‰ka, coÏ se samozfiejmû dûtem moc líbilo. Ve skákacím hradu bylo také
po celé odpoledne plno. Dûti si pfies den samy napekly slané obãerstvení, které jsme
v‰em pfiítomn˘m mohli nabídnout a paní kuchafiky ze ‰kolní jídelny nám navafiily
dobr˘ ãaj a upekly v˘teãn˘ perník, takÏe jim za to moc dûkujeme. Teì uÏ zb˘vá
popfiát nov˘m mal˘m ‰kolákÛm krásné prázdniny a hodnû úspûchÛ ve ‰kolních lavi-
cích. No a my se ve ‰kolce budeme tû‰it na nové kamarády.

Pfiijímací fiízení – M·

Na základû pfiijímacího fiízení bylo novû pfiijato do M· pro ‰kolní rok 2010/2011 25
dûtí. V pfiípadû, Ïe se podafií realizovat otevfiení nové tfiídy M· probûhne je‰tû doda-
teãné pfiijímací fiízení a rodiãe pfiijat˘ch dûtí budou informování písemnû.

Prázdninov˘ provoz Matefiské ‰koly Klecany: 
V dobû 1. 7. –31. 7. 2010  bude M· v provozu 
V dobû 1. 8. –31. 8. 2010  bude M· uzavfiena

âervencov˘ provoz matefiské ‰koly je urãen pro dûti zamûstnan˘ch rodiãÛ.

Koletiv M·
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NAV¯·ENÍ DANù Z NEMOVITOSTI
Rádi bychom Vám v‰em, objasnili situaci ohlednû nav˘‰ení ãástky danû z nemovi-
tosti. Mnoho obãanÛ se dotazuje jak to, Ïe platí najednou tolik a proã je nikdo nein-
formuje.

V loÀském roce byly obce vyzvány k úpravû koeficientÛ danû z nemovitosti, a tím
moÏností nav˘‰ení pfiíjmÛ do sv˘ch rozpoãtÛ. Pro rok 2009 byly pfiíjmy obcí kráce-
ny zhruba o 10 procent. Nav˘‰ením koeficientu bylo jedinou moÏností, jak toto sní-
Ïení pfiíjmÛ dohnat. DaÀ z nemovitosti je jedna z mála financí, které jdou v plné v˘‰i
do rozpoãtÛ mûst a obcí. Ze zákona bylo moÏno schválit koeficient ve v˘‰i 1 –5, to
znamená, Ïe se koeficientem mohla v˘‰e danû z nemovitosti aÏ zpûtinásobit. Tato
zmûna musela b˘t schválena do konce ãervence a odeslána na finanãní úfiad do
konce záfií 2009 (zmûna koeficientu se mÛÏe dûlat kaÏd˘ rok vÏdy k tomuto
datu). Vût‰ina obcí a mûst vyuÏila této moÏnosti a v rÛzn˘ch v˘‰ích si koeficienty
upravily.

Zastupitelstvo mûsta Klecany na svém jednání dne 13. ãervence 2009, také schvá-
lilo obecnû závaznou vyhlá‰ku 3/2009, kterou se koeficient upravil na v˘‰i 3. Tato
vyhlá‰ka byla fiádnû vyvû‰ena na úfiední desce, schválena Ministerstvem vnitra
a byla vãas odeslána na finanãní úfiad.  Do konce roku, v‰ak vláda schválila dvoj-
násobné nav˘‰ení daní z nemovitostí, ãímÏ z na‰eho koeficientu 3 se vlastnû pfie‰lo
na 6 ti násobné nav˘‰ení. Byla sice dána lhÛta, po kterou mohla zastupitelstva opût
svÛj místní koeficient je‰tû znovu upravit, ale nikdo v té dobû nesdûlil, kam nav˘‰e-
n˘ dvojnásobek pÛjde, zda do obcí a mûst a nebo zÛstane nûkde v rozpoãtu státu.
Proto se zÛstalo u místního koeficientu schváleného v ãervenci 2009 ve v˘‰i 3. Tepr-
ve zaãátkem roku 2010 bylo rozhodnuto, Ïe ve‰keré tyto finance pÛjdou opravdu
do rozpoãtÛ obcí a mûst. Vzhledem k tomu, Ïe se tento koeficient nevztahuje na
zemûdûlské, lesnické a nûkteré dal‰í pozemky, vût‰ina obãanÛ pocítila nárÛst zhru-
ba pûtinásobn˘.  Platba danû z nemovitosti za dan˘ rok je splatná do konce kvûtna
pfii vy‰‰ích ãástkách (nad 5 000), je moÏné rozdûlit do dvou (u nûkter˘ch i ãtyfi)
splátek.

KaÏdoroãnû chodily sloÏenky k platbû této danû jiÏ od bfiezna , proã letos, kdyÏ
do‰lo k pomûrnû vysokému nav˘‰ení, se sloÏenky rozesílaly aÏ v první dekádû kvût-
na, to nám bohuÏel není známo. 

MoÏná je‰tû nûkolik ãísel na konec: za prÛmûrn˘ dvoupodlaÏní dÛm s men‰í
zahradou v na‰em mûstû se do loÀského roku platila daÀ z nemovitosti zhruba 300
– 500 Kã/rok. Pfii nav˘‰ení místním koeficientem 3x a státním nav˘‰ením 2x se za
tyto nemovitosti v leto‰ním roce zaplatí 1800 - 2500,-Kã/rok  tj. 150 – 208,-
Kã/mûsíc. Za pronájem dvousazbového elektromûru, kter˘ je v majetku dodavatele
el. energie, platíme kolem 220,-Kã/mûsíãnû, tj. 2640,- Kã/rok, (hodnota tohoto elek-
tromûru se zhruba rovná v˘‰i roãního nájemného. Vût‰inou máme namontovan˘
stejn˘ nûkolik let), podobná situace je u plynomûru, zde se platí kolem 250,-
Kã/mûsíãnû tj. 3000,- Kã/rok. Toto jsou zafiízení, za která platíme, ale vlastnû je
k provozu sv˘ch elektrick˘ch ãi plynov˘ch zafiízení nepotfiebujeme. Spotfiebiãe
budou fungovat i bez nich. Tyto zafiízení slouÏí spoleãnostem, které nám prodávají
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Stavební firma – ZEDNICTVÍ 
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Tel.: 775 931 640, 775 937 958 
e-mail: mi.holecek  seznam.cz 

elektfiinu a plyn ke zji‰tûní mnoÏství dodané energie, i pfies to jim za to platíme
a nikdo se nad tím nezam˘‰lí. Tyto peníze jednoznaãnû navy‰ují zisky spoleãností,
dodávající energii a plyn. DaÀ z nemovitosti , jak jsme jiÏ zmínili, navy‰ují pfiíjmo-
vou ãást rozpoãtu mûsta. Z rozpoãtu jsou hrazeny náklady na opravy a údrÏbu
komunikací k na‰im nemovitostem. Opravy, údrÏba, roz‰ifiování a energie vefiejné-
ho osvûtlení kolem na‰ich nemovitostí, údrÏba zelenû a úklid snûhu, aby na‰e
nemovitosti byly neustále pfiístupné a byly v prostfiedí, jaké si v‰ichni pfiedstavujeme.
Dále je z tohoto rozpoãtu hrazena autobusová doprava, oprava ‰koly a ‰kolky,
odvoz odpadÛ, provoz sbûrného dvora a dal‰í a dal‰í záleÏitosti, které mají pfiímou
vazbu k na‰im nemovitostem. V neposlední fiadû je nutno myslet na rekonstrukci
na‰í ãistírny odpadních vod (âOV), která je nejstar‰í v celém Stfiedoãeském kraji,
a nutnost její opravy je den ode dne potfiebnûj‰í. Bez její opravy budeme v‰ichni
nuceni si u sv˘ch domÛ opût obnovit své septiky ãi jiné jímky na odpadní vody
z na‰ich nemovitostí. Myslíme si, Ïe kaÏd˘ obãan, kter˘ má pfiedstavu o tom, co v‰e
je nutné z rozpoãtu mûsta hradit a je‰tû se zab˘vat budováním nûãeho nového,
pochopí, proã zastupitelstvo mûsta schválilo toto nav˘‰ení danû z nemovitosti.

Ladislav Nûmeãek



POZVÁNKA NA âERVNOVÉ AKCE 
ZÁKLADNÍ UMùLECKÉ ·KOLY V KLECANECH
Pozvánka na ãervnové akce Základní umûlecké ‰koly v Klecanech:

2. ãervna 2010 – Vystoupení ÏákÛ pfied‰kolního vûku (MIX) – od 17,00 hodin
v sále ZU·

7. – 11. ãervna 2010 – Talentové zkou‰ky a zápis do ZU· na ‰kolní rok 2010/2011,
od 16,00 – 18,00 hodin v budovû ZU· Klecany. Pfiijímáme
Ïáky do tûchto oborÛ: hudební (klavír, klávesy, zpûv, flétna,
trubka, saxofon, lesní roh, klarinet, kytara, bicí), v˘tvarn˘
(kresba a malba, keramika, sochafiství), taneãní, dramatick˘
a MIX (kombinace oborÛ, pro Ïáky pfied‰kolního vûku).
Talentové zkou‰ky vykonávají Ïáci do hudebního oboru.
Uchazeãi o v˘tvarn˘ obor s sebou pfiinesou ukázky
domácích v˘tvarn˘ch prací. Pfiijímáme Ïáky od 6 let
(‰kolní vûk). UpozorÀujeme, Ïe otvíráme nov˘ pfiedmût hry
na bicí nástroje – v˘uka bude probíhat pouze v pfiípadû, Ïe
se pfiihlásí nejménû 4 Ïáci (pro Ïáky od 10 let). Dal‰í infor-
mace na webov˘ch stránkách: zus.klecany.cz, upozor-
Àujeme rodiãe, Ïe ‰kola má novou emailovou adres:
zus@klecany.cz

8. ãervna 2010 – Koncert ÏákÛ v hudebním sále ve Vysoãanech – od 19,00
hodin

14. ãervna 2010 – Vystoupení dramatického oboru, od 17,00 hodin v sále ZU· 
15. ãervna 2010 – VernisáÏ absolventské v˘stavy tûchto ÏákÛ: Vendula ·ácho-

vá, Pavlína Seemanová, L˘die âerná, Katefiina Nejedlá, Anna
Vojtková, Zuzana Adamová, Simone Marzocchini a AlÏbûta
R˘dlová. Od 18,30 hodin na chodbû ZU·

16. ãervna 2010 – Vystoupení dramatického oboru, od 17,00 hodin v sále ZU·
17. ãervna 2010 – Koncert absolventek Michaely Bezányiové a Nikoly StaÀko-

vé a dal‰ích ÏákÛ p.uã. VaÀkové v LibeÀském zámeãku, od
18,30 hodin

18. ãervna 2010 – Vystoupení ÏákÛ p.uã. Kratochvílové a p.uã. Subbotina
v praÏském Atriu, od19,00 hodin



18 /19

21. ãervna 2010 – Vystoupení absolventÛ Davida Krysliãky a Vojtûcha Wintera,
od 17,00 hodin v sále ZU· Klecany

23. ãervna 2010 – Vystoupení ÏákÛ dramatického oboru p.uã. Zuzany Kolláro-
vé Pokorné, od 17,00 hodin v sále ZU· Klecany

25. ãervna 2010 – Jazz-rockov˘ festival, zábavné odpoledne zaãne od 16,00
hodin, pro dûti pfiipraveny taneãní a v˘tvarné soutûÏe, obãer-
stvení.  Hrají rockové, jazzové a punkové kapely. 

KLECANSKÉ ST¤ÍPKY
➤ 1. ãervna 1915 zápis ve ‰kolní kronice: „o v˘Ïivu obyvatel ve zdej‰í obci stara-

ly se úfiady velmi svûdomitû, takÏe chléb nescházel nikdy. Aby obchodníci
nemohli ceny zboÏí a plodin nesvûdomitû zvy‰ovati zavedeny byly zvlá‰tû na
potraviny maximální ceny a skoro v‰e (chléb, cukr, mouka, tuky, káva) prodá-
váno bylo na lístky.  

➤ 9. ãervna 1926 na tento den pfiipadá úãast rady na vodoprávním fiízení ku stav-
bû lávky „by úãastí dosvûdãeno bylo, Ïe jest zde skuteãnû zájem, aby stavba
projektované lávky uskuteãnûna byla a aby uznali za nezbytnû nutné, aby dva
tak v˘znamné okresy Smíchovsk˘ a Karlínsk˘ spojeny byly fiádn˘m mostem“

➤ 20. ãervna 1932 nedostatek voln˘ch míst na hfibitovû, usneseno bylo svolat
zástupce obcí Zdib, Husince, Vûtru‰ic a Ho‰tic a jednati s nimi o stavbû nové-
ho hfibitova (27.6. téhoÏ roku konstatován souhlas v‰ech obcí se stavbou)

➤ 13. ãervna 1945 zaznamenán takov˘ nedostatek pracovních sil, Ïe bylo ohro-
Ïeno dokonãení jarních zemûdûlsk˘ch prací, proto byla zavedena v‰eobecná
pracovní povinnost a vydána byla vyhlá‰ka, Ïe v‰ichni ve stáfií 12–60 let musí
se dokonãení tûchto dÛleÏit˘ch zemûdûlsk˘ch prací zúãastnit 

➤ 26. –27. ãervna 1954 Obec BaráãníkÛ, Jednota, Osvûtová beseda v Klecanech
pod patronátem MNV a za spolupráce Svazu ãeskoslovensk˘ch spisovatelÛ
uspofiádali vzpomínkovou slavnost k uctûní 70. v˘roãí úmrtí Václava Bene‰e
Tfiebízského

➤ 17. ãervna 1965 byl v obci ustaven Svaz zahrádkáfiÛ
➤ 14. ãervna 1997 uspofiádán první roãník Klecanské veteran rallye                      

JH

DùTSK¯ DEN
Dne 6. 6. 2010 od 13:30 vás v‰echny opût rádi pfiivítáme
v areálu Sokola Klecany na jiÏ tradiãní oslavû Dûtského
dne. Pro dûti budou opût pfiipraveny soutûÏe a doprovodné
atrakce. Podrobnûj‰í informace naleznete na letácích. 



 TJ Sokol Klecany 
 Oddíl kopané 
  Na Skalkách 368 
 250 67 Klecany   

web: http://sokol.klecany.cz  e-mail: sokolklecany@centrum.cz 

 
 

Nábor fotbalové p ípravky 
a žák  

T. J. Sokola Klecany 
 

P ijímáme hrá e v t chto v kových kategoriích: 
Mladší p ípravka: 2003-2004 
Starší p ípravka: 2000-2002 

Žáci: 1996-1999 
 

Kdy m žete p ijít a kam? 
 

Každou st edu a pátek od 17:00 hod 
na fotbalové h išt  v Klecanech. 

 

P ípadn  m žete psát na e-mail: vitrabinak@atlas.cz nebo volat           
                                                        na íslo 603 374 530. 
 

Co Vás eká? 
 

M žete si vyzkoušet jednu tréninkovou jednotku, kde uvidíte, 
jestli Vás fotbal baví a cht li by jste se mu v novat. 
 

Naším základním cílem je, aby fotbal d ti bavil a nau ily se nejen 
fotbalové, ale i jiné dovednosti, které mohou použít v ostatních 
sportech. 
 

Snažíme se d ti pro fotbal vychovat od t ch nejmenších  
po ty nejstarší, takže je zde možnost projít všechna mužstva  
od p ípravky po žáky, dorost, až po mužstvo dosp lých.  
 
 
Za T. J. Sokol Klecany Vás zve trenér p ípravky  
                                                                                      Vít Rabi ák 
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