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S˘kora Miloslav (85)
Lojínová BoÏena (71)
Surá ZdeÀka (72)
Trnka Stanislav (80)
Jettmar Ludûk (71)
Matysová Anna (77)
Pazderníková Eli‰ka (74)

Rejmonová Anna (74)
Hru‰ka Josef (72)
Hronková Marie (75)
Pínová Hana (77)
Peroutka Miroslav (86)
Novák Josef (72)

V‰em jubilantÛm pfiejeme v‰echno nejlep‰í a pfiedev‰ím pevné zdraví!

Upozornûní na zmûnu webov˘ch stránek mûsta Klecany
UpozorÀujeme v‰echny obãany, Ïe mûsto Klecany má od 1. 6. 2010 novou
adresu webov˘ch stránek . Nová adresa:

www.mu-klecany.cz

Volební kampaÀ
Na základû rozhodnutí Redakãní rady bude zdarma  poskytnut v klecan-
ském zpravodaji prostor v‰em politick˘m stranám, hnutím atd.  pro prezen-
taci v rámci pfiedvolební kampanû, a to v mûsících záfií a fiíjnu.

Přejeme Všem dětem krásné prázdniny,

hodně sluníčka a koupání,

dospělým přejeme pěkné zážitky z dovolených, letní pohodu

a Všem šťastný návrat z prázdninových cest.
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Podûkování pana starosty 

Dovolte, abych podûkoval v‰em spoluobãanÛm za humani-
tární pomoc obûtem povodní 2010, ktefií se pfiipojili ke
sbírce na MûÚ Klecany v tomto mûsíci. ZároveÀ bych rád
podûkoval v‰em organizátorÛm a jejich pomocníkÛm za
uspofiádání a hladk˘ prÛbûh spoleãensk˘ch a sportovních
akcí, které probûly v mûsíci ãervnu v na‰em mûstû –
Dûtsk˘ den na hfii‰ti TJ Sokol Klecany, XIV. Klecanská
veterán rallye, Nízkoprahová Akademie a Klecansk˘
masakr motorovou pilou – fiezbování.

starosta Ivo Kurhajec
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V¯PIS Z USNESENÍ RADY MùSTA ZA OBDOBÍ
KVùTEN – âERVEN 2010
Rada mûsta:
17. kvûtna
– â. j. 831/2010 schválila Ïádost Pravého Hradce o. s. na uspofiádání První níz-

koprahové akademie Pravého Hradce na námûstí V. Bene‰e Tfiebízského 19. ãerv-
na od 12 do 24 hod.

– â. j. 832/2010 schválila pofiádání korálkov˘ch dílen paní Moniky HÛlové v zase-
dací místnosti MûÚ Klecany jedenkrát za mûsíc. O termínu bude úfiad informován
tfii t˘dny dopfiedu.

27. kvûtna
– Schválila ukonãení smluvního vztahu – smlouvy o vytvofiení poãítaãového pro-

gramu a správû poskytnutého www.prostoru – s firmou Target Media s. r. o.

– Vzala na vûdomí zahájení prací na opravû pavilónu matefiské ‰koly. Termín
dokonãení prací je stanoven na 28. 6. 2010.

– Schválila v˘mûnu vchodov˘ch dvefií v budovû po‰ty za 37 tis. Kã.

– Schválila v˘mûnu vchodov˘ch dvefií v budovû zdravotního stfiediska za 38 tis. Kã.

– Schválila harmonogram prací v Z· a M· Klecany v dobû letních prázdnin.

– Schválila ãástku 12 tis. Kã na lakování opravené karosérie hasiãského vozidla T-805.

7. ãervna
– â. j. 917/2010 schválila pofiádání hudební produkce „Disco pod hvûzdami“

v prostoru b˘valé vojenské stfielnice 19. 6. – 20. 6. (od 20 do 04 hod.). Pofiadatel
pan Filip Dvofiák. Pfii nepfiízni poãasí se akce pfiekládá na 26. 6. – 27. 6. t. r. Rada
schválila prominutí poplatku za pouÏití vefiejného prostranství podle vyhlá‰ky
ã. 2/2007.

– Vzala na vûdomí zprávu ak. sochafie Vojtûcha Adamce o restaurování pomníku
Václava Bene‰e Tfiebízského s krucifixem. Zpráva bude odeslána na Krajsk˘ úfiad
k vyúãtování dotace.

– â. j. 959/2010 vzala na vûdomí souhlas Krajského úfiadu se zfiízením 1. tfiídy pro
Ïáky se specifick˘mi poruchami uãení v Základní ‰kole Klecany na ‰kolní rok
2010/2011.

– â. j. 961/2010 schválila pfiístup na pozemky mûsta o. s. Humbuk pfii dokonãení
akce „Klecansk˘ masakr motorovou pilou“ 25. –27. 6. 2010.

– Schválila formuláfi Îádost o pfiidûlení bytu v domû s peãovatelskou sluÏbou.
Îádost bude umístûna na stránkách mûsta www-mu-klecany.cz, kde bude moÏ-
nost jeho staÏení, nebo k vyzvednutí na MûÚ Klecany.

– Vzala na vûdomí protokol o kontrole na úseku matrik. Kontrola 21. 5. 2010
neshledala nedostatky a nebyla stanovena nápravná opatfiení.
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– â. j. 983/2010 projednala posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a závûr zji‰Èova-
cího fiízení – t˘ká se fie‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ
z Prahy v katastrálním území Klecany, lokalita Drasty.

– â. j. 962/2010 schválila pfiíspûvek 15 tis. Kã na jazz-rockov˘ festival pofiádan˘
Základní umûleckou ‰kolou Klecany 25. 6. 2010 od 16 hod. v areálu ZU·.

Usnesení ze zasedání Rady mûsta v plném znûní naleznete na webov˘ch stránkách
mûsta Klecany nebo si mÛÏete vyÏádat informace na Mûstském úfiadu Klecany.

Zdena Lomová 

Zasedání zastupitelstva dne 10. ãervna 2010
Zastupitelé mûsta Klecany schválili na ãervnovém zasedání mimo jiné tyto body:

– Vyhlá‰ení místního referenda k zámûru Leti‰tû Vodochody a. s. na roz‰ífiení dosa-
vadního leti‰tû na vefiejné mezinárodní leti‰tû a k zámûru Magistrátu hlavního
mûsta Prahy k fie‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy
v lokalitû Drasty. Zastupitelstvo chce znát stanovisko obãanÛ k obûma zámûrÛm,
které ovlivní Ïivotní prostfiedí a Ïivot obyvatel celého regionu. Referendum bylo
stanoveno na úter˘ 7. záfií 2010 od 14 do 22 hodin.

– Zaslání 273 800 korun na konto obce Zdounky postiÏené leto‰ními povodnûmi.

– Celoroãní hospodafiení mûsta za rok 2009.

– Roz‰ífiení dvou párÛ autobusov˘ch spojÛ do lokality Astrapark Klecany, podle
návrhu firmy Ropid, za 7994 korun mûsíãnû. Podmínkou je, aby developer vybu-
doval a zkolaudoval zastávku.

– âástku cca 109 tis. Kã na roz‰ífiení bezdrátového rozhlasu spoleãností Bártek roz-
hlasy, podle pfiedloÏené nabídky.

– âástku cca 220 tis. Kã na pofiádání Dne Svazku Dolní Povltaví 18. 9. t. r. v areá-
lu TJ Sokol Klecany. 

– Podání Ïádosti o dotaci na ROP NUTS II Stfiední âechy na projekt revitalizace
námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského v Klecanech za spoluúãasti mûsta ve v˘‰i 20
procent.

– Dotaci 200 tis. Kã pro fotbalov˘ oddíl TJ Sokol Klecany.

Zastupitelé vzali na vûdomí, Ïe územní plán Klecan nabyl úãinnosti dnem 6. 5.
2010. Dále vzali na vûdomí informaci o stavu pfiíprav rekonstrukce ãistírny odpad-
ních vod Klecany, o zmûnû spolupráce s firmou Target Media a jiné. 
Na pfií‰tí volební období byl stanoven poãet ãlenÛ zastupitelstva na patnáct osob.

Plné znûní usnesení ze zasedání zastupitelstva mûsta Klecany naleznete na webo-
v˘ch stránkách mûsta Klecany www.mu-klecany.cz nebo si mÛÏete vyÏádat infor-
mace na Mûstském úfiadu Klecany.

Zdena Lomová
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KLECANSK¯ MASAKR MOTOROVOU PILOU
V Klecánkách u pfiívozu probûhla první akce obãanského sdruÏení Humbuk s ponû-
kud drsnûj‰ím názvem „Klecansk˘ masakr motorovou pilou.“ ·lo o první fiezbáfiské

sympozium, bûhem kterého se v sobotu
i v nedûli pfies den fiezalo vlastními pilami
z pfiipraven˘ch kmenÛ a v sobotu veãer bylo
pfiipraveno posezení u ohnû s hudbou. Pfií-
chozí diváci se mohli v sobotu projet na ‰la-
pacích autech BergTEAMu a zakoupit si trika
sdruÏení Humbuk. Také byl pro diváky pfii-
praven kvíz, ve kterém mûli za úkol poznat,
z jak˘ch stromÛ jsou vystavené ‰palíky dfieva.
Nejlep‰í v˘sledek mûl v kvízu starosta mûsta
Ivo Kurhajec.

Akci pfiedcházelo fiezbování v prosinci
2009, bûhem kterého vznikla lavice, „Kolíãek
na prádlo“ (Jan Holub) a „Tuba od pasty“ (Jan
Busch), pfii které si pfiítomní vyzkou‰eli, Ïe
jsou obyvatelé Klecánek vstfiícní a na hluk
motorov˘ch pil si nestûÏovali.

V kvûtnu vznikla díla 8 fiezbáfiÛ: „Kroko-
d˘l“ (Petr Îemliãka), „Figura“ (Jan Busch),
„Topolová ro‰áda“ (Jan Holub), „Îidle z prou-
tí“ (Martin ZadraÏil), „Ma‰inka“ (Jan Tomá‰),
„Matice“ (Jifií Kukelka), „Totem“ (Tomá‰
Ulbert a jeho znám˘ Jan). Dokonãení
akce mûlo probûhnout poslední víkend v ãer-
vnu.  

Není moÏné, aby v‰echna díla zÛstala
vystavena v Klecánkách, jelikoÏ Povodí Vlta-
vy musí z pozemkÛ podél fieky odváÏet
objekty v pfiípadû hrozící povodnû. Proto
budou nûkteré artefakty odvezeny na jiná
místa, napfi. krokod˘l byl jiÏ pfievezen do
Matefiské ‰koly. 

Fotografie z fiezbování naleznete na strán-
kách: http://www.humbuk.huu.cz/

Dûkujeme mûstu Klecany, Povodí Vltavy
a zvlá‰tû pak Vladimíru Brzybohatému, Mila-
dû ZadraÏilové a v‰em, ktefií pomohli pfii akci.

Krist˘na Holubová
obãanské sdruÏení Humbuk
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ZPRÁVA O PRÒBùHU
PRVNÍ NÍZKOPRAHOVÉ AKADEMIE PRAVÉHO HRADCE
konané pod patronací klecanského bílého kosa
dne 19.6.2010 na námûstí V.B. Tfiebízského v Klecanech

V sobotu 19. 6. pofiádalo obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec za podpory Po‰tovní
spofiitelny prostfiednictvím nadace VIA svou první akademii. Pfiálo nám poãasí,
a tak jsme mohli prezentovat plody své tfiíleté práce v krásném sluneãném odpo-
ledni. 

Pfied zahájením akademie mûli náv‰tûvníci moÏnost nav‰tívit kaplanku na kle-
canské fafie, kde v letech 1876 – 1884 Ïil kaplan-spisovatel Václav Bene‰ Tfiebízsk˘.
Za osm let zde napsal vût‰inu sv˘ch románÛ a povídek. Od leto‰ního bfiezna stojí
pfied farou panel – pofiízen˘ Maticí ãeskou – kter˘ informuje o spisovatelovû Ïivotû
a díle.

V úvodu hlavního progra-
mu na námûstí vystoupili
muzikanti, ktefií se pfiihlásili
na v˘zvu a pozvání Pravého
Hradce a pfiipojili se k na‰í
akademii. Byl to Vacek Band
– amatérsk˘ hudební soubor
dechov˘ch nástrojÛ, na které
zahráli pod vedením Jifiího
Vacka studenti vysoké ‰koly,
gymnázií i základní ‰koly
z Klecan a okolí. Diváky pfie-
kvapili a potû‰ili lidov˘mi
a zlidovûl˘mi písnûmi. Dal‰í-
mi odváÏlivci byli Olina Vosecká a Pavel Kune‰, ktefií nastudovali dvû skladby pro
dudy a housle Josefa ReÏného, na‰eho nejv˘znamnûj‰ího dudáka. Dûkujeme jim
a ceníme si jejich ochoty obohatit ná‰ program. Dal‰í vystoupení jiÏ pfiipravili „kme-
noví umûlci“ Pravého Hradce. Program LAURUS pfiedstavil pokroky dûtsk˘ch
i dospûl˘ch studentÛ (klavír, flétna, karibské tance, africké tance). Nechybûly Lako-
mé Barky, pûveck˘ sbor Klenota a divadelní spoleãnost Lorda Ochota, která pfied-
vedla slavnou „balkonovou“ – v netradiãním pojetí Lorda Ochota spí‰e „‰taflovou“
– scénu Romea a Julie. 
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Ondfiej Tich˘ sv˘m semi-
náfiem Hudba okamÏiku
zahájil blok klubu rodiãÛ
a dûtí Klíãek. Jeho semináfi
pravidelnû nav‰tûvují rodiãe
se sv˘mi mrÀaty a uãí se spo-
leãnû proÏívat hudbu, i kdyÏ
zatím neumí hrát na Ïádn˘
hudební nástroj. Staãí jim
k tomu bubínky, rÛzná
chrastítka a zvoneãky. Pfied-
vedli nám krásn˘ koncert.
Program pokraãoval ukázka-
mi zpívánek, malou ukázkou

hodiny angliãtiny a cviãením dûtí s rodiãi i bez rodiãÛ. Klub rodiãÛ a dûtí Klíãek nav-
‰tûvují dûti od 4 mûsícÛ do 5 let a lektorkami jsou samy maminky na matefiské dovo-
lené.

Náv‰tûvníci Akademie se mohli seznámit i s v˘sledky ruãních prací dûtí, které
vytvofiily v Klíãku, zkusit si vyrobit vlastní vitráÏ pod vedením klientÛ obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti BONA, koupit si fotografii Avatara (vydûlan˘ obnos vûnoval mal˘
prodejce v plné v˘‰i Sportovnímu klubu vozíãkáfiÛ Praha) ãi vlastnoruãnû si vyrobit
i odpálit raketu na vodní pohon. Celé odpoledne mohli dûti i dospûlí jezdit na ‰la-
pacích autech a vyzkou‰et si novou trampolínu dfiív, neÏ pro ni najdeme trvalé
místo.

ÚÏasnou teãkou za krásn˘m odpolednem bylo vystoupení hosta – facilitátora
Petra ·u‰ora, kter˘ dorazil do Klecan spolu se stovkou bubnÛ, které se rozeznûly pod
rukama pfiítomn˘ch divákÛ i rozliãn˘ch úãinkujících. Spoleãnû jsme si pod vedením
pana ·u‰ora zabubnovali v nejrÛznûj‰ích rytmech. V‰ichni, kdo si to vyzkou‰eli, se
shodli, Ïe to byl krásn˘ a uvolÀující záÏitek. 

Dûkujeme tûm zastupite-
lÛm, ktefií pfiijali na‰e pozvá-
ní a pfii‰li se na nás podívat.
Martin Lemon se na‰ich akcí
zúãastÀuje pravidelnû, paní
BroÏovou jsme pfiivítali
s radostí. Mrzelo nás, Ïe
pozvání nepfiijalo více
zástupcÛ mûsta. Propásli pfií-
leÏitost se na vlastní oãi pfie-
svûdãit, Ïe peníze, kter˘mi
nás mûsto podpofiilo, jsme
nepromrhali. 

Dûkujeme mal˘m proda-
vaãÛm vstupenek, ktefií se
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sv˘mi ãerven˘mi ãepiãkami vybrali od divákÛ celkov˘ obnos 2 747,– Kã. Tyto pení-
ze budou pouÏity na ãinnost Klubu rodiãÛ a dûtí. 

Mûstu Klecany dûkujeme za zapÛjãení lavic a stolÛ, uzavfiení dopravy na námûs-
tí a technickou podporu. 

Dûkujeme divákÛm za to, Ïe vytvofiili krásnou atmosféru, v níÏ se mal˘m i velk˘m
dobfie vystupovalo. 

Z grantu Po‰tovní spofiitelny a Nadace VIA jsme koupili dva velké stany, které
mûly svou „premiéru“ právû na Akademii. Budeme je pouÏívat na dal‰í vefiejné akce
pod ‰ir˘m nebem. Doufejme, Ïe se povedou stejnû, jako na‰e první Akademie. 

Alena Václavíkova a Zdena Tomá‰ová

REVITALIZACE NÁMùSTÍ V. B. T¤EBÍZSKÉHO
V KLECANECH
Dne 14.6. 2010 byla podána Ïádost o dotaci na projekt „Revitalizace námûstí
V. B. Tfiebízského v Klecanech“ na ROP NUTS II Stfiední âechy ve v˘zvû ã. 50,
Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace. Celkov˘ rozpoãet
byl vypoãítán na cca 17,5 mil. Kã a v pfiípadû, Ïe by byl projekt úspû‰n˘, je spolu-
úãast mûsta 20 %, tedy cca 3,5 mil. Kã. Zda mûsto dotaci získalo, se dozvíme aÏ na
podzim 2010.

Na stránkách mûsta je zvefiejnûna aktuální situace, kde je moÏné si prohlédnout
návrh revitalizace námûstí i pfiilehlé poÏární nádrÏe. Model zadaného území je ke
zhlédnutí na Mûstském úfiadû Klecany po pfiedchozí domluvû.

Ing. Krist˘na Holubová
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XIV. KLECANSKÁ VETERAN RALLYE 2010 12.6.2010
Do XIV. roãníku Klecanské veteran rallye 2010 se zaregistrovalo 83 posádek. 

Z toho bylo 50 automobilÛ, 26 motocyklÛ a 11 velocipedÛ. O pohár spoleãnosti
AERO Vodochody se utkalo 11 vozÛ znaãky AERO, které jiÏ tradiãnû soutûÏily
o nejlépe umístûn˘ vÛz znaãky AERO. V této soutûÏi se nelépe dafiilo Jardovi a Sa‰e
Dufkov˘m s jejich vozem 

AERO 30 z roku 1936. Cenu pfii‰el pfiedat finanãní fieditel spoleãnosti AERO
Vodochody 

Ing. Michal Flídr.
Vítûzem kategorie auto a zároveÀ absolutním vítûzem soutûÏe se stal pan Miro-

slav Nosák 
s Pragou Piccolo z roku 1938, v kategorii moto si nejlépe vedl pan Jifií Bálek na

motocyklu BMW R66 z roku 1938 a z jízdních kol vystoupil na stupeÀ nejvy‰‰í pan
Martin Lemon 

na jízdním kole znaãky Ogar Ahoj vyrobeném kolem roku 1933. Ceny pro vítûze
dodala spoleãnost BECK International. Vítûzové jednotliv˘ch kategorií si odnesli
t˘denní zahraniãní zájezd pro dvû osoby.

DivákÛm se nejvíce líbila vozidla Ford T z roku 1922, kter˘ byl zároveÀ nejstar-
‰ím automobilem, motocykl AJS 800 z roku 1926, jako nejlépe dobovû obleãená
posádka byla diváky vyhlá‰ena rodina Radka Slavíka z Chebu s miminkem, kterému
bylo tento den právû jeden mûsíc a samozfiejmû odpoãívalo v dobovém koãárku
vyrobeném kolem roku 1900. 

Nejstar‰ím motocyklem byl stroj Campion 500 pana Jindfiicha Chaloupky z roku
1919. K nejstar‰ím vozidlÛm soutûÏe patfiilo vysoké kolo pana Oldfiicha Kodedy.
S kolem se pan Kodeda neúãastnil vlastního závodu, ale svojí elegantní jízdou zpest-
fioval divákÛm dopolední program. Chvilky volna vyplÀoval hrou na svÛj fla‰inet.

V˘stavy historick˘ch vozidel se
úãastnil i místní Sbor dobrovol-
n˘ch hasiãÛ s novû opravenou
Tatrou 805. Po cel˘ den byl k dis-
pozici sanitní vÛz zaji‰tûn˘ ve
spolupráci s VZP, kde mûli pfií-
chozí moÏnost nechat si vy‰etfiit
svÛj zdravotní stav. Paní Mgr.
Naìa âerná z mûlnického muzea
provádûla po cel˘ den poraden-
skou sluÏbu k dûtsk˘m historic-
k˘m vozidlÛm. Skautsk˘ oddíl pfii-
pravil dûtsk˘ koutek pro na‰e
nejmen‰í náv‰tûvníky.

Na trati dlouhé 56 km strávila
vozidla 3 hodiny 30 minut. Za
tento ãas projeli úãastníci 12 kon-
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trolami, na kter˘ch plnili rÛzné sportovní i dûtské soutûÏe. Mezi nû patfiila chÛze na
chÛdách, hod krouÏkÛ na kÛlky, skládání hlavolamu, hádání pfiedmûtÛ v pytli
a poslední úkol byl testík, pfiipraven˘ Álou Nûmeãkovou, kde si soutûÏící ovûfiili jak˘
dávali pozor na trati pfii plnûní úkolÛ 

a jak sledovali krajinu, kterou projíÏdûli. V rámci soutûÏe pro nû byla pfiipravena
i náv‰tûva Malého máslovického muzea másla, kde právû probíhala v˘stava trpaslí-
kÛ. Z v˘sledkÛ soutûÏních prvkÛ byla následnû celá akce vyhodnocena. Pro vût‰inu
soutûÏících byl jeden z nejtûÏ‰ích úkolÛ vyjmenovat v testové otázce sedm trpaslí-
kÛ z pohádky o Snûhurce. SoutûÏící vymysleli dal‰ích 38 jmen trpaslíkÛ, jejichÏ
jména slu‰n˘ ãasopis vÛbec nemÛÏe publikovat.

Den byl ukonãen v budovû pÛvodního v˘strojního skladu v b˘val˘ch klecansk˘ch
kasárnách, kde bylo nutno se schovat pfied veãerním de‰tíkem. Pfii vystoupení míst-
ního kouzelníka Vítka RabiÀáka v‰ichni okamÏitû zapomnûli na zhor‰ené poãasí
a se zatajen˘m dechem sledovali, jak se ze vzduchu sbírají padesátikoruny, jak se
z kravaty udûlá svíãka a jak má provaz najednou ãtyfii konce.

Po vyhlá‰ení v˘sledkÛ se pokraãovalo v taneãní zábavû aÏ do druhé hodiny ranní
následujícího dne. I pfies ménû bohat˘ doprovodn˘ program, neÏ obvykle, si v‰ich-
ni pfiíjemnû uÏili témûfi letní den. 

Organizátofii klecanské veterán rallye dûkují MûÚ Klecany, v‰em sponzorÛm
a pofiadatelÛm, bez jejichÏ úãasti by se závod nemohl uskuteãnit.

L. Nûmeãek
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU
Utkání klecanského „A“

TJ Sokol Klecany – Vysoká 

V nedûli 30. 5. 2010 se pfied 17:00 hodinou zaãal plnit areál Sokola Klecany divá-
ky, ktefií se tû‰ili na dal‰í utkání na‰eho „A“. K vidûní byl pomûrnû slu‰n˘ fotbal
a v˘sledek 5: 0 nás moc potû‰il. Góly byly pûkné a vítûzství zaslouÏené. „V˘bor-
n˘m“ zpestfiením fotbalového utkání bylo ‰tûnû na hrací plo‰e, kterému se hra s míã-
kem moc líbila a nechtûlo se nechat chytit. Dvakrát bylo pfieru‰eno utkání a malé-
ho nezbedu jsme nakonec museli uvázat ve fanou‰kovském kotli. Rozhodãího po
prvním gólu rozlítilo házení papírov˘ch konfet na hrací plochu a pro bûhajícího pej-
ska na hfii‰ti uÏ nemûl ani slov. 

Klecany si udrÏely stále slu‰n˘ náskok nad sv˘m nejvût‰ím soupefiem a to jsme
moc rádi. V sobotu 5. 6. 2010 nás ãeká rozhodující zápas na „nepfiátelské“ pÛdû ve
Slaném. 

Paráda! Fantazie! Díky moc!

Je 5. ãervna 2010, krátce po 19. hodinû a na‰e muÏstvo vedené trenérem Jifiím Kal-
fafiem a kapitánem Ale‰em Pfeiferem právû pfiepsalo historii klecanského fotbalu!

Remíza 2:2 ve Slaném znamená, Ïe jiÏ nemÛÏeme b˘t v tabulce I.B tfiídy skupiny
B pfiedstiÏeni a poprvé v historii TJ Sokol Klecany mífiíme do I.A tfiídy!

Je to famózní a neãekan˘ úspûch, kter˘ moÏná plnû doceníme aÏ za nûkolik let
a kter˘ nás – hráãe, trenéry a funkcionáfie zavazuje a naplÀuje dal‰ím oãekáváním
a motivací.

V pfií‰tí sezónû oslavíme 90. let od zaloÏení na‰eho klubu a jiÏ nyní jsme si nadû-
lili dárek nejvût‰í!

Do této sezóny jsme vstupovali jako nováãek s jedin˘m cílem, a to vyhnout se
boji o záchranu. Realita pfiedãila na‰e oãekávání. Jsme v I.A tfiídû!

Musím podûkovat v‰em! V první fiadû trenéru Jifiímu Kalfafiovi, kter˘ jako jedin˘
trenér v historii dokázal postoupit do okresního pfieboru, I.B tfiídy a I.A tfiídy.

Dále v‰em hráãÛm: Ale‰i Pfeiferovi, Sa‰u Kelemenovi, Filipu Hrkalovi, Tomá‰i
Smahovi, Karlu Jurkenikovi, Janu Loskotovi, Matûji Kuncífiovi, Adamu Stfiechovi,
Bohumilu Pavlíkovi, Jindfiichu Vichovi, Petru Svobodovi, Davidu Kuãerovi, Luká‰i
Rybeckému, Davidu Strakovi, Michalu Hanu‰ovi, Patriku Apltauerovi, Michalu
Boãanovi, Michalu Beránkovi (zároveÀ asistentu trenéra), vedoucímu muÏstva Jose-
fu Novákovi a na‰emu 12. hráãi Fan Clubu TJ Sokol Klecany!

Velk˘ dík patfií i starostovi mûsta Klecany panu Ivu Kurhajcovi a mûstu Klecany.
Dále v‰em funkcionáfiÛm a trenérÛm: Dá‰e Horové, Jifiímu KruÈovi, Vítu RabiÀáko-
vi, Otu Koubkovi a jeho Ïenû Kvûtû, Vláìovi Apltauerovi, Janu âernému, ZdeÀku
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Jurkenikovi, Danu Dvofiá-
kovi, Miloslavu Bucharo-
vi. Za postup Vám mohu
slíbit jen tvrdou práci,
hned ode dne‰ka!

Zvlá‰tû bych chtûl
podûkovat Sokolu VeltûÏ
za velkou pomoc a pfiínos
pro klecansk˘ fotbal.

Závûrem mi dovolte,
abych tento historick˘
úspûch vûnoval v‰em
b˘val˘m funkcionáfiÛm TJ
Sokol Klecany: Josef
Novák (Burinka), Josef
Novák (·ale), Václav
Horák a i tûm, ktefií se
tohoto úspûchu bohuÏel
nedoãkali – panu PrÛ‰ko-
vi, panu Ko‰Èálovi, panu
Savkovi a dal‰ím, ktefií
zaãali psát historii kle-
canské kopané!

DrÏte nám palce!
Ing. Josef Novák –

pfiedseda TJ Sokol Kleca-
ny

TJ Sokol Klecany – TJ Slovan Velvary 2 : 1

AFK Eletis LuÏec – TJ Sokol Klecany 1 : 3

Vítûzstvím v obou zápasech a pfiipsáním dal‰ích 6 bodÛ potvrdily Klecany svojí
vedoucí pozici v tabulce I.B tfiídy Stfiedoãeského kraje.

Velk˘m klukÛm dûkujeme za vzornou reprezentaci TJ Sokol Klecany a v‰em klukÛm
i holkám hrajícím v na‰ich muÏstvech pfiejeme krásné prázdniny a dobrou podzim-
ní sezónu.

V‰echny fanou‰ky fotbalového klubu upozorÀujeme na brzk˘ zaãátek podzimního
kola. Vzhledem k postupu na‰eho „A“ do I. A tfiídy Stfiedoãeského kraje budou
první zápasy odehrány jiÏ zaãátkem srpna. Sledujte proto prosím v‰echna známá
informaãní místa, kde vám zprostfiedkujeme aktuální informace.
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ZPRÁVIâKY Z MATE¤SKÉ ·KOLIâKY
Koneãnû ãervenec a s ním pfiicházejí prázdniny. I kdyÏ v M· to zase tak úplnû nepla-
tí. Ve ‰kolce jsou prázdniny jenom mûsíc a tím je letos srpen. V ãervenci chodí dûti
zamûstnan˘ch rodiãÛ je‰tû do ‰kolky, ale reÏim je samozfiejmû prázdninov˘.

Divadelní pfiedstavení 
V mûsíci  ãervnu dûti shlédly divadelní pfiedstavení. Loutkové divadlo „O dvou nepo-
slu‰n˘ch telátkách“ a „Staré pohádky ãeské“. Obû pfiedstavení se dûtem moc líbila.

Barevn˘ t˘den
Pfiedprázdninové období jsme si v M· zpestfiili
oblíben˘m barevn˘m t˘dnem. V praxi to zna-
mená, Ïe kaÏd˘ den pfiijdou dûti obleãeny
v barvû pfiíslu‰ného barevného dne. 
Tento rok nás cel˘m barevn˘m t˘dnem prová-
zel skfiítek Duháãek, kterému vítr
odfoukl ãepici s barevn˘mi bambulkami a pro-
sil dûti o pomoc pfii jejím hledání. Dûti se nád-
hernû zapojily do hry a kaÏd˘ den s nad‰ením
hledaly barevné bambule a zároveÀ plnily
rÛzné úkoly. V t˘dnu nám trochu pfiekazilo
poãasí plány, protoÏe jsme museli zÛstat doma
místo v˘letu do Klecánek, ale náhradní pro-
gram byl také zajímav˘. 

Bûhem celého t˘denního programu si dûti
zahrály bojovou hru ve skautském stfiedisku
Havran, shlédly divadelní pfiedstavení, vûno-
valy se rÛzn˘m zajímav˘m ãinnostem ve sv˘ch
tfiídách a na konci t˘dne jsme mûli karneval
s náv‰tûvou p. uã. Soni, u které schoval skfiítek
Duháãek sladkou studenou odmûnu jako
podûkování za naleznou ãepici s bambulemi.   

V˘let do Roztok u Prahy
Dûti z tfiídy Ryba a JeÏek nav‰tívily v posledním ãervnovém t˘dnu krásnou v˘stavu
Lega a v˘stavu loutek v Roztockém Muzeu. Cestu do Roztok absolvovaly dûti se sv˘mi
paní uãitelkami pû‰ky a pfiívozem. Poãasí bylo krásné a v˘let se v‰em dûtem moc líbil.

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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KLECANSKÁ ·KOLA V ZÁZNAMECH KRONIKÁ¤Ò (V)
I v pováleãn˘ch letech byl pociÈován velk˘ nedostatek vyuãovacího prostoru. KdyÏ v r.
1954 byla uzavfiena budova ‰koly Na Skalkách, muselo b˘t zavedeno stfiídavé vyuãování. 

V‰e dûní kolem klecanské ‰koly probíhalo zpÛsobem obvykl˘m v padesát˘ch letech:
V r. 1950 napfi. slíbili ãlenové uãitelského sboru v‰estrannou pomoc v administrati-

vû novû ustanovenému zemûdûlskému druÏstvu (JZD vzniklo 12. 7. 1949). Îáci chodi-
li na brigády jak kolem úpravy prostranství pfied ‰kolou, tak v zemûdûlství. V r. 1950 se
brigád zúãastnilo 640 dûtí, odpracovalo se 2370 hodin. Na závûr ‰kolního roku
1949/50 se konalo v zámeckém parku Veselé odpÛldne atd. Pûvecko-recitaãní soubor
vedl fieditel ‰koly Karel Krofta, recitaci se vûnovala uãitelka ãeského jazyka Berta Mare-
‰ová, na niÏ mají mnozí v˘borné vzpomínky, stejnû jako na pana uãitele Zemana. 

Od ‰kolního roku 1953/54 vznikla zákonem o ‰kolské soustavû – kter˘ vydal
ministr Zdenûk Nejedl˘ – z národní a stfiední ‰koly tzv. osmiletá stfiední ‰kola. Ve ‰k.
r. 1956/57 upraveny dvû tfiídy v domû U Vin‰Û a také zde byla druÏina. Byla také
uzavfiena patronátní smlouva s vojenskou posádkou. V fiíjnu 1958 se zaãalo se stav-
bou polytechnické dílny (po r. 1990 prodejna Klecanka), v níÏ se – díky obûtavé
práci rodiãÛ a uãitelÛ – zaãalo vyuãovat na jafie 1959. Materiál se pofiídil z boura-
ãek domkÛ pfii silnici do Klecánek. Îáci nejvy‰‰ích tfiíd pomohli oãistit cihly. Ve ‰k.
roce 1961/62 se stává fieditelem ‰koly Alois Biel, kter˘ b˘val fiidicím uãitelem
v Husinci. ·kola se nadále pot˘ká s nedostatkem místa. Proto po smrti faráfie Fran-
ti‰ka Herolda je ãást farní budovy dána k dispozici obci a je adaptována na ‰kolní
stravovnu. Podle pamûtníkÛ stávala fronta strávníkÛ aÏ k zahradním vrátkÛm u fary. 

Nová pavilónová ‰kola na sídli‰ti
¤e‰ení tíÏivé situace pfiineslo aÏ zahájení vyuãování v nové pavilónové ‰kole
4.9.1967. ¤editel ‰koly Alois Biel o tom do kroniky m. j. napsal: „Slavnost byla zahá-
jena státní hymnou. Potom pfiivítal pfiítomné pfiedseda MNV Jaroslav Hanãl a podû-
koval v‰em, ktefií se o stavbu ‰koly zaslouÏili. V závûru proslovu podûkoval uãitel-
skému kolektivu, kter˘ nastupoval do zamûstnání o mûsíc dfiív, aby zdárnû pfiipravil
nov˘ ‰kolní rok. Nejednalo se jen o pfiestûhování sbírek ze staré ‰koly a uspofiádání
kabinetÛ, ale v první fiadû o úklid pavilónu, mytí oken, dvefií, podlah, pfiestûhování
nábytku z provizorních skladi‰È. Nábytek byl po dva roky uskladnûn na rÛzn˘ch mís-
tech: na pÛdû ve staré ‰kole, na pÛdû zámku, ve stodole u ·afafiíkÛ, u Tich˘ch, u Sta-
nislavÛ, ve Ventovû stodole na Vûtru‰icích, v nouzov˘ch stavbách na staveni‰ti
apod. Ze v‰ech skladi‰È se musel nábytek pfiivézt ke ‰kole, vybalit, um˘t a rozmístit.
Dopravu velmi ochotnû zaji‰Èovala místní vojenská posádka, která je pfievezla cel-
kem 126 nákladními auty. Ale dal‰ích pracovníkÛ bylo málo. Rodiãe nepfii‰li a nako-
nec na práci zbyli jen uãitelé a uãitelky. KdyÏ jsme zahajovali, byl je‰tû cel˘ areál
staveni‰tûm. Tûlocviãna byla v provozu aÏ koncem listopadu 1967. Nebyly také
hotovy pfiístupové cesty a upraven terén. Museli jsme se zavázat, Ïe zajistíme bez-
peãnost dûtí. Této úmluvy jsme úzkostlivû dbali, a tak se dozorovalo a dozorova-
lo…“ Postupem doby se ‰kolsk˘ areál rozrostl o dal‰í budovy – Matefiské ‰koly
a Zvlá‰tní ‰koly (dnes Základní umûlecká ‰kola).
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Stav ÏákÛ a tfiíd v roce 1967/68
ÎákÛ 473, zástupce fieditele J. Blahna, ãlenÛ pedagogického sboru 26 (v‰ichni plnû
aprobováni, na 6. –9. roãníku vysoko‰koláci). Provoz zaji‰Èovalo pût uklízeãek a pût
Ïen v kuchyni. 

Z kronik vypsala Jifiina Koktanová

PO TURISTICK¯CH ZNAâKÁCH
V âeské republice mÛÏeme projít nebo projet 75 098 km znaãen˘ch turistick˘ch
tras. Z toho je napfi. 40 219 km pû‰ích a 32 516 km cyklistick˘ch. První znaãená
trasa vedla od Svatojánsk˘ch proudÛ do ·tûchovic. Vznikla 11. kvûtna 1889 a byla
znaãena ãervenou barvou. A co která barva znamená?
âervená – dálkové a hfiebenové trasy
Modrá – v˘znamnûj‰í trasy
Zelená – místní trasy
Îlutá – krátké trasy, spojovací cesty a zkratky

Vybaveni touto informací, mapou, vhodn˘m obleãením a obuví a patfiiãn˘m nad‰e-
ním mÛÏeme vyrazit. Kam? Kamkoliv. Napfi. jenom ve Stfiedoãeském kraji je nepfie-
berné mnoÏství moÏností na v˘lety. Zkuste si zajet nebo zajít podívat tfieba do PrÛ-
honic, kde kromû krásného parku u zámku najdeme o pár set metrÛ dál i rozlehlou
dendrologickou zahradu. Severnû nad Mní‰kem pod Brdy je poutní místo Skalka s kos-
telíkem sv. Máfií Magdaleny, od nûjÏ procházkou dojdeme do mûsta, kde je moÏné
nav‰tívit zámek zpfiístupnûn˘ vefiejnosti v r. 2006. Dal‰í zámek vefiejnosti zpfiístupnû-
n˘ v r. 1995 najdeme v Brand˘se nad Labem. Nad Labem je‰tû chvíli zÛstaneme, ten-
tokrát v Pfierovû nad Labem, kde b˘valá rychta z 18. stol. tvofií základ Polabského
národopisného muzea v pfiírodû. Expozice zahrnuje více neÏ 30 památek lidové archi-
tektury. Kousek od Lysé nad Labem je vesnice Ostrá, na jejímÏ v˘chodním okraji spo-
leãnost Botanicus vytvofiila repliku stfiedovûké vesnice. Pokud vyrazíme opaãn˘m
smûrem od Prahy, nemÛÏeme minout mûsto Rakovník s hezky opraven˘m historick˘m
jádrem a mnoÏstvím galerií v˘tvarného umûní. Z Rakovníka je jen skok do Kfiivoklát-
sk˘ch lesÛ a k malebnému údolí fieky Berounky. A pokud budete chtít udûlat radost
dûtem vypravte se do Hrusic a projdûte s nimi trasu po níÏ ‰el do svûta kocour Mike‰.
Kousek od historického a vínem provonûného Mûlníka je obec Nelahozeves, kde je
moÏné kromû zámku nav‰tívit rodn˘ domek hudebního skladatele Antonína Dvofiáka.
Skalní bloky pÛvodnû propojené dfievûn˘mi mosty a kamenn˘mi nebo dfievûn˘mi
schodi‰ti a ochozy a ve skalách vytesané svûtniãky, jichÏ se dochovalo témûfi 20, se
naz˘vají Drábské Svûtniãky a najdeme je v okr. Mladá Boleslav. 

A takto bychom mohli pokraãovat v námûtech na prázdninové putování do neko-
neãna. Ani dva roky prázdnin by nám nepomohly k tomu projít v‰echna zajímavá,
památná a malebná místa na‰í zemû. 

TakÏe pfiibalte do batohÛ kromû dostatku tekutin i pûkné poãasí a vzhÛru na v˘let.

JH
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE ...
·kolní rok utekl jako voda a ãeká nás nejkrásnûj‰í období, na které se nejen Ïáci, ale
i my uãitelé nejvíce tû‰íme. âas odpoãinku, v˘letÛ, houbafiení, poznávání zajíma-
vostí u nás i v cizinû nebo jen takové leno‰ení a povalování se u vody. Vût‰ina dûtí
si v˘lety ãi ozdravné pobyty uÏila uÏ v mûsíci kvûtnu a ãervnu.

·kolní v˘let tfieÈákÛ

Tfietí tfiídy na‰í klecanské ‰koly vyrazily na konci kvûtna do pfiírody na ‰kolní v˘let.
Dûti byly 4 dny v krásném prostfiedí malebné obce Borovniãka u Dvora Králové.
Rozhodnû se vÛbec nenudily, zaÏily dny plné záÏitkÛ a poznání. Stihly nav‰tívit
ZOO i safari ve Dvofie Králové, hrad Pecka, pfiehradu Lesní Království, ale téÏ vyra-
zily do lesa na sbûr pfiírodnin, z kter˘ch pak vyrábûly dekoraãní pfiedmûty, vyslech-
ly si pfiedná‰ku myslivce, nav‰tívily farmu s koÀmi, hfiíbátkem a kÛzlaty a jezdily po
lese na koních. Také nechybûly soutûÏe, turistika, diskotéka a veãerní zapalování
lampiónÛ ‰tûstí. Dûtem se v˘let moc líbil a ani se jim nechtûlo domÛ.

Hana Johanisová

Jak bylo pod Smrkem…….

V nedûli 6. ãervna jsme se v‰echny tfiídy 2. stupnû spoleãnû vydaly na ‰estidenní
sportovnû-turistick˘ pobyt do Juniorcampu v Novém mûstû pod Smrkem. V prvních
dnech jsme zdárnû absolvovali v˘stup na Smrk, nejvy‰‰í vrchol Jizersk˘ch hor, a také
pû‰í v˘let do Lázní Libverda. Uprostfied t˘dne jsme nav‰tívili hrad a zámek Fr˘dlant,
kde nás zaujala pfiedev‰ím kuchynû se sbírkou cínového nádobí, které bylo pouÏito
pfii natáãení filmÛ CísafiÛv pekafi a PekafiÛv císafi. V odpoledních a veãerních hodi-
nách se Junirocamp mûnil ve „·kolu ãar a kouzel“, ve které jednotlivé koleje, vytvo-
fiené za pomoci kouzelnického klobouku, bojovaly o „ohniv˘ pohár“. KaÏd˘ t˘m se
utkal s drakem, fie‰il hádanky, tanãil na ‰kolním plese a pro‰el lesním bludi‰tûm. Ve
voln˘ch chvílích jsme vyuÏívali rozlehl˘ areál campu, kter˘ nabízí fotbalové a volej-
balové hfii‰tû, stoly na ping-pong ãi kuÏelky. Cel˘ pobyt nám zpfiíjemÀovalo v˘bor-
né jídlo a sluníãko.

Bronislava Bendová

Odpoledne plné her

Tak jsme nazvali novou akci, kterou jsme uspofiádali poslední kvûtnovou sobotu. Se
svat˘m Petrem jsme domluvili bájeãné poãasí, s rodiãi zase bájeãnou atmosféru.
Celé odpoledne zahájily malé taneãnice ukázkou street dance a aerobicu, souro-
zenci Kadlecovi nûkolika písniãkami. Rodinné t˘my pak musely na jednotliv˘ch sta-
novi‰tích plnit nejrÛznûj‰í úkoly napfi. povozit své robû v koleãku, bûÏet se sváza-
n˘ma nohama, stfiílet z luku nebo co nejrychleji poskládat jednou rukou zápalky do
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krabiãky. Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol dostaly novou klecanskou mûnu – klecanské soví-
ky. Ty mohly smûnit v obchÛdku za rÛzné drobnosti ãi sladkosti. Ti, co absolvovali
v‰ech devût disciplín, si vyzvedli u paní kuchafiek bufitíka na opeãení k ohni. Potû-
‰ila nás hojná úãast, chuÈ si zablbnout i radost z úspûchÛ. ·koda jen, Ïe na zpíván-
ky s kytarou u ohnû uÏ nás zÛstalo jen málo. 

Fotografie z celého odpoledne si zásluhou profesionálního fotografa pana Hola-
na mÛÏete prohlédnout na na‰ich webov˘ch stránkách. 

„Dobrá vÛle má b˘t po zásluze potrestána...,“ 

pozmûÀme si trochu novodobé rãení o dobrém skutku. Ale Ïe to bude i u nás ve
‰kole, to nás vskutku pfiekvapilo. Aby na‰e mládeÏ mûla kde sportovat, nechávali
jsme areál ‰koly – hlavnû kvÛli plácku na fotbal – otevfien˘. Nûkteré skupinky mlá-
deÏe, vût‰inou na‰i souãasní Ïáci, si opravdu zahrát fotbal pfii‰ly. Ale odrostlej‰í stu-
denti si sportování pfiedstavují tro‰ku jinak. Také pfiijdou (pfiípadnû pfiijedou na
motorkách nejlépe aÏ k plácku) s fotbalov˘m míãem, ale vût‰ina skupinky sedí na
laviãkách, pokufiují, plivou okolo laviãek a po plácku pobíhají maximálnû dva
nad‰enci. JenÏe ve dvou se fotbal hraje ‰patnû, a tak se terãem míãe stávají zdi
a okna tûlocviãny, stfií‰ky nad chodníky a nejlépe osvûtlení. A kdyÏ se k tomu pfies

víkend pfiidají pfievrácené a rozsypané
odpadkové ko‰e, poházené plastové
lahve, je o práci pro pana ‰kolníka a ukli-
zeãky vskutku postaráno. Posledním
„dobr˘m skutkem“ na‰í omladiny bylo
rozmlácení dfievûné skfiíÀky. Byla v‰ak
docela pevná, proto si museli pomoci
údery o nov˘ okenní parapet, kter˘ tak
pevn˘ bohuÏel nebyl. Zfiejmû jim skfiíÀka
pfiekáÏela pfii fotbale, neboÈ její zbytky
naházeli na niÏ‰í stfiechu tûlocviãny.

A tak dobrá vÛle byla bez zásluh
potrestána,dosáhla v‰ak své hranice
a areál ‰koly bude po dobu letních prázd-
nin uzavfien. 

Jak jiÏ bylo fieãeno v úvodu, jdeme do
finále. DeváÈáci „stfiíhají metr“, známky
jsou uzavfieny a chystá se prázdninov˘
úklid. 

V‰em ãtenáfiÛm dûkujeme za pfiízeÀ
a pfiejeme pfiíjemnou dovolenou.

Dagmar Rauschová 
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POZNÁMKY V ÎÁKOVSK¯CH KNÍÎKÁCH
·kola po dlouh˘ch deseti mûsících zase na nûjakou chvíli konãí a tak se s nadhle-
dem mÛÏeme podívat, jaké perly se obãas objeví v Ïákovsk˘ch kníÏkách na‰ich
vÏdy „nevinn˘ch“ ratolestí.

Plive kuliãky z Ïelezné trubiãky. 

Pfii hodinû dûjepisu troubil stoãen˘m se‰item státní hymnu! 

Moãí do v˘‰e oãí. 

Nosí do ‰koly pfiíli‰ krátké suknû, takÏe vzbuzuje u spoluÏákÛ vût‰í pozornost
neÏ já se sv˘m v˘kladem, prosím o prodlouÏení. 

Lezl do pûtimetrové v˘‰ky na tfiímetrov˘ strom.

Sv˘m zpûvem úmyslnû ru‰í hodinu hudební v˘chovy. 

V hodinû tûlesné v˘chovy si ode‰el zakoufiit.

Pfii hodinû hraje pi‰kvorky a pak buì nadává, nebo se hlasitû raduje. 

KdyÏ jsem odstartoval pfiespolní bûh, utekl domÛ. 

Kdykoliv je vyvolán, kouká na mû jako na idiota a ptá se, jestli to myslím váÏnû.

Pravidelnû chodí do ‰koly nepravidelnû. 

Ve‰el jsem do tfiídy a on se mi nepostavil. 

Vyvolán prohlásil, Ïe nebude odpovídat bez advokáta. 

Sebral tfiídní knihu, nechce ji vrátit a Ïádá v˘kupné.

Byl pfiistiÏen ve ‰kolní jídelnû, jak líbá spoluÏaãku, máme podezfiení na lásku. 

Simuloval zvonûní ‰kolního zvonku budíkem, a kdyÏ se mu na to pfii‰lo, je‰tû
tvrdil, Ïe ho o to ‰kolník poÏádal. 

Bûhá po tfiídû a zvrací Ïidliãky. 

Doporuãuji zmlátit.

Hodil mokrou houbu po uãitelce a ta po dopadu na zem udûlala louÏiãku.

Imituje pana uãitele, tím vylekává Ïáky, i kantory.

KdyÏ po ãase zase pfii‰el do ‰koly, jeho drzost nezná hranic.

Doufejme, Ïe drzost na‰ich vûdychtiv˘ch dûtí po prázdninách nepfiekroãí únosné
meze, Ïe poznámek bude co nejménû.

Krásné prázdniny! 
JH
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Zkrácená zpráva o ãinnosti OBECNÍ POLICIE Zdiby
na území mûsta Klecany
v období bfiezen–ãerven 2010
K Obecní policie Zdiby byl pfiijat dal‰í stráÏník a to s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním v oblas-
ti krizového fiízení IZS k 1.3.2010. StráÏník úspû‰nû absolvoval nástupní policejní ‰kolu
a pfiíslu‰ná ‰kolení, zakonãená zkou‰kou pfied komisí Ministerstva vnitra. V souãasné
dobû bude vykonávat nepravidelnou sluÏbu v Klecanech, Vûtru‰icích a Husinci. RovnûÏ
bude vykonávat nepravidelnou fiíãní hlídku na fiece Vltavû, kde se mnoÏí zakládání
nepovolen˘ch skládek na bfiehu fieky zejména opu‰tûn˘mi vraky vozidel.

StráÏnice Bc. Tereza Bu‰ková stále pokraãuje v úspû‰ném pofiádání pfiedná‰ek pro
dûti ze Základní a matefiské ‰koly ve Zdibech, od záfií 2010 bude pfiedná‰et
i v Základní ‰kole v Klecanech. Dûti se postupnû seznamují s dopravní v˘chovou
a novû byla zakoupena v˘uková sada znaãek, vãetnû dopravního semaforu.

Obecní policie Zdiby zavedla nepravidelné noãní sluÏby a to zejména v souvis-
losti s konáním diskotéky v Klecanech. Vracející se obãané do sv˘ch domovÛ pod
vlivem alkoholu demolují ve Zdibech a v Klecanech kontejnery, vylamují dopravní
znaãky, potácejí se uprostfied silnice, mezi projíÏdûjícími vozidly.

Obecní policie Zdiby se také zamûfiila na kontrolu toulav˘ch psÛ místních obãa-
nÛ. Od poãáteãní tzv. domluvy pfie‰la k ukládání blokov˘ch pokut. Obecní policie
Zdiby novû navázala spolupráci s mysliveckou stráÏí. V poslední dobû do‰lo k nûko-
lika pfiípadÛm, kdy obãanÛm utekl pes a následnû zardousil srnku. Jen pro upfiesnû-
ní uvádím, Ïe je zakázáno vlastníkÛm domácích zvífiat je nechat volnû pobíhat
v honitbû mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

StráÏníci zaãali rozdávat tzv. parkovací lístky fiidiãÛm, ktefií v Klecanech stojí
vozidlem na chodníku a fie‰it zastavení, stání na pfiechodu pro chodce a ve vzdále-
nosti krat‰í neÏ 5 m pfied ním.

Zajímavé události fie‰ené OP Zdiby na území Mûsta Klecany:

– Dne 6. 6. 2010 od 13.30 hod. se stráÏníci Obecní policie Zdiby zúãastnili Dût-
ského dne v Klecanech. StráÏníci pfiedvedli policejní techniku, motocykl a poli-
cejní automobil.

– Dne 28.5.2010 v 15.10 hod. bylo na „linku 156“ Mûstské policie hl. m. Prahy ozná-
meno, Ïe v lokalitû Klecánky, u dûtského hfii‰tû, Klecany bûhá pes bojového ple-
mene. Centrální operaãní stfiedisko MP Praha okamÏitû vyrozumûlo Obecní policii
Zdiby. Na místo byla vyslána autohlídka a následnû motohlídka. Byl vyrozumûn sta-
rosta mûsta Klecany, kter˘ se dostavil na místo. Pejsek byl stráÏníkem pfiivázán na
vodítko a za pomoci ãteãky byl nalezen ãip. V mobilním poãítaãi v motocyklu byl
ãip dohledán a byl vyrozumûn majitel psa. Pes byl pfiedán majiteli z Husince a ten
zaplatil blokovou pokutu za poru‰ení obecní vyhlá‰ky o volném pobíhání psÛ.
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– Dne 28.5.2010 od 14.00 hod. zaji‰Èovali stráÏníci Obecní policie Zdiby na zákla-
dû uzavfiené „koordinaãní dohody“ s Policií âR vefiejn˘ pofiádek a to v dobû koná-
ní voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR. StráÏníci nepravidelnû kontro-
lovali i volební místnosti ve Zdibech, Klecanech, Husinci a Vûtru‰icích.

– Dne 18.5.2010 od 8.00 hod. probûhla ve Zdibech a v Klecanech dopravní akce
Obecní policie Zdiby zamûfiená na dodrÏování dopravních pfiedpisÛ. StráÏníci
kontrolovali zejména fiidiãe nákladních vozidel, ktefií v obcích poru‰ují zákazy
vjezdu. Také byl kontrolován alkohol, zákazy fiízení a bylo pátráno po hledan˘ch
osobách.

– Dne 17.4.2010 od 22.00 hod. se konala ve Zdibech a v Klecanech bezpeãnostní
akce Obecní policie Zdiby za podpory dobrovoln˘ch hasiãÛ zamûfiená na kon-
trolu noãního vefiejného pofiádku pfii konání diskotéky v Klecanech. Opilci v noã-
ních hodinách niãí dopravní znaãky, zapalují kontejnery a demolují osobní
vozidla. StráÏníci zajistili mladého muÏe pod vlivem alkoholu 2,48 promile, kter˘
se pohyboval po komunikaci PrÛbûÏná, Zdiby mezi jedoucími vozidly a ru‰il
noãní klid. Mlad˘ muÏ byl pro svoje agresivní chování spoután, pfievezen na Úfia-
dovnu OP Zdiby k podání vysvûtlení. Jedná se o mladého muÏe, kter˘ dlouhodo-
bû budí vefiejné pohor‰ení a pfied nedávnem poniãil nûkolik dopravních znaãek.
Mlad˘ muÏ následné pokutû neunikl. Akce se nûkolikrát opakovala.

– Dne 16.4.2010 od 18.00 hod. se konala v regionu dopravnû bezpeãnostní akce
a to za úãasti stráÏníkÛ Obecní policie Zdiby, Líbeznice, Odolena Voda, policis-
tÛ z Obvodního oddûlení Policie âR – Odolena Voda a dopravních policistÛ
z Dopravního inspektorátu Zdiby. Spoleãná hlídka stráÏnice OP Zdiby a policisty
OOP Odolena Voda zajistila fiidiãe pod vlivem alkoholu, kter˘ nerespektoval
pokyn k zastavení a poté odmítl i dechovou zkou‰ku.

– Dne 12.4.2010 v 7.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozumûna pfievozníkem
z Klecánek, Ïe jeho pes na‰el klíãe od vozidla. StráÏník se dostavil na místo a ve
spolupráci s pfievozníkem na‰el opodál zaparkované otevfiené vozidlo. StráÏník za
pomoci mobilního lustraãního terminálu ovûfiil, Ïe vozidlo není odcizené. Vozid-
lo bylo stráÏníkem uzamãeno a byl vyrozumûn majitel vozidla. Ten poté uvedl,
Ïe ráno velmi spûchal na pfiívoz.

– Dne 2.4.2010 v 16.35 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozumûna starostou
mûsta Klecany, Ïe v areálu Dolních kasáren v Klecanech do‰lo k dopravní neho-
dû nákladního vozidla a po‰kození závory. StráÏník se dostavil na místo, zajistil
úãastníky, vãetnû záznamu z kamerového systému a informoval operaãní stfiedis-
ko Policie âR.

– V pondûlí dne 29.3.2010 pfii mûfiení rychlosti ve Zdibech a Klecanech neznám˘
pachatel odcizil z mûfien˘ch úsekÛ dopravní znaãky zaãátek mûfiení rychlosti.
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Zavedení dopravních znaãek k mûfiení rychlosti nevze‰lo z Ministerstva dopravy
âR, ale vzniklo pfii veãerním chaotickém schvalování policejní reformy v roce
2008 (zavedení znaãek nebylo souãástí reformy), resp. pfii politick˘ch ‰arvátkách
nûkolika poslancÛ a jednoho pozmûÀovacího návrhu k zru‰ení oprávnûní mûfiit
rychlost obecní policií. Opûtovnû marnû uvádím, Ïe Obecní policie Zdiby nemá
dodávkové vozidlo na pfieváÏení dopravních znaãek. 

– Dne 25.3.2010 v 15.00 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozumûna,
Ïe v lokalitû ·ulkovna, pod ãistiãkou opûtovnû prasklo staré potrubí a voda z ãis-
tiãky teãe do fieky Vltavy v Klecánkách. K havárii byl vyslán stráÏník na motocyk-
lu, kter˘ poté vyrozumûl starostu Obce Zdiby a poté jednotku Dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ Zdiby. Na místo se dostavil i starosta Mûsta Klecany

– Dne 24.3.2010 v 11.45 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozumûna
místostarostou Mûsta Klecany, Ïe potokem u komunikace Do Klecánek teãe
neznámá zapáchající tekutina. Na místo byl vyslán stráÏník na motocyklu. Bylo
zji‰tûno, Ïe neznám˘ pachatel neoprávnûnû vypustil nûkolik fekálních vozÛ do
kanalizace v lokalitû stavby bytÛ ASTRA PARK. Kanalizaãní fiád nad ãistiãkou
nestaãil fekálie pojmout, natoÏ ãistiãka. Na místo byla povolána jednotka HasiãÛ
Neratovice, hlídka Policie âR – Odolena Voda a pracovnice Ïivotního prostfiedí
MÚ Brand˘s nad Labem. StráÏníci následnû zajistili ukrajinského fiidiãe fekálního
vozidla a ten stráÏníkÛm uvedl, Ïe dostal nafiízeno propláchnou kanalizaci teku-
tinou z jímky ze statku Vûtru‰ice, protoÏe dûlníci externí stavební firmy zanecha-
li v potrubí stavební materiál, cihly. StráÏníci zpracovali spisovou dokumentaci,
vãetnû fotodokumentace a správní delikt odeslali datovû k fie‰ení na odbor Ïivot-
ního prostfiedí MÚ Brand˘s nad Labem.

Textov˘ materiál poskytl pan Ludûk Wachtl
vedoucí Obecní policie Zdiby



20 /21

DùTSK¯ DEN 6. 6. 2010
Na nedûli 6. 6. 2010 od 13:30 byl na fotbalové hfii‰tû
Sokola Klecany naplánován v pofiadí jiÏ
4. roãník Dûtského dne. Jako pfii kaÏdé venkovní akci
záleÏelo hlavnû na poãasí. K velké radosti nás v‰ech bylo
jiÏ od nedûlního rána nebe bez mráãku. 

MoÏná i proto se u pofiadatelského stánku na disciplí-
ny zapsalo pfies 160 dûtí, coÏ je rekordní úãast. Za kaÏ-
dou z 10 disciplín na hfii‰ti dûti sbíraly body, za které zís-
kaly drobné dárky v podobû omalovánek, bublifukÛ,
sladkostí a balónkÛ.

Samotné soutûÏe na hfii‰ti v‰ak nebyly jedin˘m lákad-
lem Dûtského dne, svoji techniku ukázali dobrovolní
hasiãi z Klecan, obecní policie Zdiby, svá kouzla a ãáry
pfiedvedl kouzelník Mr.Magic, dûti si mohly nechat na
obliãej namalovat rÛzné obrázky a dosyta se vyfiádit na
obfií nafukovací skluzavce.

Od 15:30 jiÏ patfiila 2. polovina hfii‰tû ukázkovému pfiátelskému zápasu fotbalo-
v˘ch pfiedpfiípravek Sokola Klecany proti Hovorãovicím. Pfied tolika diváky a s tako-
v˘m povzbuzováním na‰i nejmen‰í fotbalisté urãitû nehráli a byl to záÏitek nejen
pro nû, ale i pro rodiãe a fandící kamarády.

Velké podûkování patfií v‰em dobrovolníkÛm, ktefií se podíleli na uspofiádání Dût-
ského dne , nejvût‰í organizaãní práci a celou pfiípravu Dûtského dne mají na svû-
domí Stanislava BaÏantová a Andrea Ko‰Èálová, kter˘m dûkujeme. 

-tb-
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MÍSTNÍ REFERENDUM
Zastupitelé mûsta Klecany schválili na zasedání zastupitelstva dne 10. ãervna 2010
vyhlá‰ení místního referenda k zámûru Leti‰tû Vodochody a. s. na roz‰ífiení dosa-
vadního leti‰tû na vefiejné mezinárodní leti‰tû a k zámûru Magistrátu hlavního mûsta
Prahy k fie‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy v lokalitû
Drasty. Zastupitelstvo chce znát stanovisko obãanÛ k obûma zámûrÛm, které ovliv-
ní Ïivotní prostfiedí a Ïivot obyvatel celého regionu. 

Referendum bylo stanoveno na úter˘ 7. záfií 2010 od 14 do 22 hodin a bude pro-
bíhat v klasick˘ch volebních okrscích v budovû Mûstského úfiadu Klecany.

Znûní otázek místního referenda

Souhlasíte s roz‰ífiením leti‰tû Vodochody na vefiejné mezinárodní leti‰tû?

Souhlasíte s tím, aby mûsto Klecany ãinilo v‰echny dostupné právní kroky, které
zabrání zámûru roz‰ífiení leti‰tû Vodochody na vefiejné mezinárodní leti‰tû?

Souhlasíte se zámûrem „¤e‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ
a kalÛ z Prahy“ lokalita Drasty v rámci stavby ã. 6963 „Celková pfiestavba a roz-
‰ífiení ÚâOV v Praze na Císafiském ostrovû“?

Souhlasíte s tím, aby mûsto Klecany ãinilo v‰echny dostupné právní kroky, které
zabrání zámûru „¤e‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ
z Prahy“ lokalita Drasty v rámci stavby ã. 6963 „Celková pfiestavba a roz‰ífiení
ÚâOV v Praze na Císafiském ostrovû“?

DRUHÉ KOLO 
Zápis do Matefiské ‰koly Klecany
pro ‰kolní rok 2010/2011
Z· a M· Klecany vyhla‰uje druhé kolo zápisu do Matefiské ‰koly v Klecanech.
Zápis se uskuteãní dne  15.  7. 2010 v 17:00 hod v prostorách M· – tfiída JeÏek
formou informativní schÛzky s rodiãi (bez pfiítomnosti dûtí).

Program schÛzky:

– kritéria pfiijetí do M· – adaptaãní reÏim novû pfiijat˘ch dûtí – vyplnûní
pfiihlá‰ek a Ïádostí k pfiijetí do M·.
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DPS = DÒM S PEâOVATELSKOU SLUÎBOU
Zaãátkem kvûtna byl v Klecanech v prostoru b˘val˘ch kasáren otevfien nov˘ dÛm
s peãovatelskou sluÏbou. Informaci o tom pfiinesla v hlavních zprávách Televize
Barrandov. 

Vhodn˘ objekt pro nov˘ dÛm s peãovatelskou sluÏbou bylo potfieba vybrat tak,
aby po rekonstrukci splÀoval nejen normy pfiedepsané pro zafiízení tohoto typu, ale
aby rovnûÏ vyhovoval stávajícím i budoucím klientÛm DPS. Je paradoxem, Ïe jako
nejvhodnûj‰í prostor pro nov˘ DPS se ukázala b˘t budova b˘valé vojenské vûznice.
V té je nyní, po provedené rekonstrukci, k dispozici 10 mal˘ch bytov˘ch jednotek
typu garsoniera s plochou cca 20 m2. Vnitfiní vybavení zahrnuje kromû obytného
pokoje i kuchyÀku vybavenou dvouvafiiãem a sociální zafiízení doplnûné vhodn˘mi
madly k usnadnûní pohybu a zaji‰tûní vût‰ího mobilního bezpeãí obyvatel. Podla-
hovou krytinu tvofií linoleum a v koupelnách dlaÏba. V‰echny pfiístupy jsou bezba-
riérové. Upraveno bylo také bezprostfiední okolí zrekonstruované budovy. Náklady
na rekonstrukci ãinily cca 4 miliony korun. 

V novém DPS je v souãasné dobû 7 obyvatel, z toho jsou 3 noví a 4 se pfiestûho-
vali z dosavadního DPS. Noví Ïadatelé o umístûní v DPS jsou vybíráni podle nalé-
havosti umístûní do tohoto zafiízení. Pfiihlá‰ka k umístûní do DPS se podává na Mûst-
ském úfiadû v Klecanech, kde si mohou zájemci vyzvednout formuláfi potfiebn˘
k podání Ïádosti o umístûní do DPS. Pfiednost mají obyvatelé Klecan, v pfiípadû
malého zájmu z fiad klecansk˘ch obyvatel je moÏné v DPS umístit i zájemce odji-
nud. Mûsíãní nájem ãiní za 1 bytovou jednotku necelé 4 tisíce korun, s tím, Ïe ener-
gie si platí kaÏd˘ obyvatel sám. Potfiebné sluÏby obyvatelÛm DPS zaji‰Èují pracovní-
ci Farní charity Neratovice. 

Zkrátka nepfiijde ani opu‰tûn˘ DPS, kter˘ byl jiÏ nevyhovující a ne zcela odpoví-
dal poÏadovan˘m normám. Budova bude upravena a vzhledem ke svému umístûní
pfienechána k pouÏívání matefiské ‰kolce. 

Francouzsk˘ prozaik Francois Maurias jednou napsal: „Stárnutí není nic jiného
neÏ zlozvyk, na kter˘ opravdu zamûstnan˘ ãlovûk nemá ãas.“ Proto pfiejeme v‰em

dosavadním i novû pfiíchozím obyvatelÛm kle-
canského domu s peãovatelskou sluÏbou, aby
v novém domovû proÏívali krásné chvíle plné
zaslouÏeného klidu a pohody a aby jejich pod-
zim Ïivota byl naplnûn pfiimûfienou aktivitou,
která nedovolí ãasu ubíhat rychleji, neÏ je to
nezbytnû nutné. VÏdyÈ i pokroãil˘ vûk se
mÛÏe stát hodnotnou etapou Ïivota, k níÏ v‰ich-
ni bez rozdílu spûjeme. AÈ drobné neduhy, které
toto období Ïivota sebou pfiiná‰í, zaÏene vÏdy
úsmûv na Va‰ich tváfiích a pochopení od Va‰e-
ho okolí.

JH
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OFICIÁLNÍ V¯SLEDKY VOLEB V KLECANECH
Vzhledem k tomu, Ïe jsme do uzávûrky ãervnového vydání nemûli k dispozici
volební v˘sledky, pfiiná‰íme Vám se zpoÏdûním celkov˘ pfiehled v tomto prázdni-
novém ãísle.

1. TOP 09 420 hlasÛ
2. ODS 343 hlasÛ
3. âSSD 171 hlasÛ
4. Vûci vefiejné 138 hlasÛ
5. KSâM 136 hlasÛ
6. SPO – Zemanovci 44 hlasÛ
7. Zelení 41 hlasÛ
8. Suverenita 40 hlasÛ
9. KDU – âSL 22 hlasÛ

10. âeská pir. strana 14 hlasÛ
11. Obãané CZ 11 hlasÛ
12. Dûlnická strana 8 hlasÛ
13. Prav˘ blok 2 hlasy

Koncert na poãest Josefa Vlka
V nedûli 30. kvûtna, v den, kdy uplynulo sto let od úmrtí klecanského rodáka,
v˘znamného hudebního pedagoga Josefa Vlka, se konal na jeho poãest v kostele
Panny Marie koncert. Velk˘m poÏitkem pro posluchaãe byl mohutn˘ zvuk varhan,
které nádhernû rozehrál Tomá‰ Pindór, titulární varhaník kostela sv. Ignáce v Praze.
Mistrovské v˘kony v‰ak podali i dal‰í úãinkující – Roman Patoãka na housle a Jan
Îìánsk˘ na violoncello. Zaznûly skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dal‰ích a také
improvizace T. Pindóra na téma Josefa Vlka. Pofiadatelem této hudební události byla
o. p. s. Domovem ãeské hudby za laskavého pfiispûní mûsta Klecany. Jak se pí‰e
v koncertním programu, „Na‰ím zámûrem je pokusit se o obnovu hluboké tradice
provozování váÏné hudby i na regionální úrovni, kde ji lze jasnû prokázat napfiíklad
v osobnostech kantorÛ, varhaníkÛ a regenschori.“ 

Je jen ‰koda, Ïe kulturní pofiady v Klecanech mají ãasto malou náv‰tûvnost. Jenom
nûkolik lidí napfi. pfii‰lo na krásnou pfiedná‰ku s diapozitivy pfiipravenou Klárou Ada-
movou (v pátek 23. 4.) na téma staveb barokního architekta J. B. Santiniho. Mûli
bychom se zamyslet, ãím to asi je: Nevhodn˘m termínem, nebo malou propagací?
A pokusit se o nápravu. 
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KLECANSKÉ ST¤ÍPKY
➤ 16. ãervence 1920 uplyne 90 let od náv‰tûvy T. G. Masaryka v Klecanech. Jako

upomínka na tuto událost je na âerné skále umístûna pamûtní deska
➤ 20. srpna 1920 obecní rada odsouhlasila úhradu pro fieditelství po‰t 1175,– Kã

za zfiízení telefonní stanice v obecní úfiadovnû
➤ 18. ãervence 1921 objednány byly dvoje br˘le pro lidi dalekozraké, ktefií pfii‰li

do obecní úfiadovny a nezbytnû tyto potfiebovali ke svému podpisu nebo ke ãtení
➤ 12. ãervence 1933 obecní radû pfiedloÏen v˘kaz i kartotéka pfiihlá‰en˘ch neza-

mûstnan˘ch pro stravovací období k pfiezkou‰ení, jelikoÏ bylo zji‰tûno, Ïe se
u v‰ech 37 pfiihlá‰en˘ch jeví nutnost podpory, bylo doporuãeno vyfiízení jejich
pfiihlá‰ek 

➤ 15. srpna 1937 se konala první vefiejná akce BaráãníkÛ: „Staroãeské doÏínky“,
za velké úãasti obãanÛ na‰ich i z okolních obcí

➤ 9. srpna 1944 gestapem zatãen ãlen rady Karel Tröber (popraven 5. 1. 1945)
➤ ãervenec 1959 zaãala generální oprava silnice do Klecánek, vãetnû jejího roz-

‰ífiení. Stavba byla ukonãena v r. 1961
➤ 15. srpna 1960 byla zahájena adaptace kina na ‰irokoúhl˘ film
➤ 28. srpna 1977 probûhlo jednání u místopfiedsedy vlády Ing. J. Rázla ohlednû

v˘stavby lávky – mostu pfies Vltavu
➤ 1. ãervence 1985 byl pfii MNV Klecany zfiízen stavební úfiad
➤ 5. srpna 1991 bylo nákupní stfiedisko na námûstí pronajato k provozování p.

âapkovi
➤ 1. ãervence 1994 s úãinností od tohoto data urãuje pfiedseda Poslanecké snû-

movny obec Klecany mûstem  
JH

Vzpomínka na lékafiku a uãitelku
Letos v kvûtnu zemfiela dûtská lékafika MUDr. Margarita Kukulová z ¤eÏe. Paní dok-
torka pÛsobila od roku 1968 do roku 1991, kdy ode‰la do dÛchodu, na dûtském stfie-
disku v Klecanech. Mûla v péãi dûti z Klecan, Vûtru‰ic, Drast, Máslovic, Vodochod,
Ho‰tic a ¤eÏe. Podle její dlouholeté zdravotní sestry paní Marie Smolíkové to bylo
v jedno období aÏ 1800 dûtí. Vdûãnû vzpomínáme na pûkné jednání paní doktorky
s mal˘mi pacienty.

Paní Marie ·tûpánová, s níÏ jsme se rozlouãili na klecanském hfibitovû 10. ãervna,
pÛsobila jako uãitelka matefiské ‰koly v Klecanech od roku 1948 do roku 1981. Bylo
to na rÛzn˘ch místech – v zámku, v domû u Vin‰Û, na Skalkách, na Hradi‰ti a krát-
kou dobu po r. 1978 v nové pavilónové ‰kolce. Pfii‰la se s ní rozlouãit také jedna
z jejích prvních Ïaãek, paní Jarmila BroÏová.

-zl-
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JÍROVEC MAëAL
KdyÏ se rozhlédneme po Klecanech, musíme s politováním fiíci
mizející jírovec maìal. resp. v hovorové fieãi fiekneme mizejí-
cí ka‰tany.

Své lidové oznaãení získal tento strom podle plodÛ, kte-
r˘mi opravdu jsou ka‰tany. Ale v‰e popofiádku:

Jírovec maìal (Aesculus hippocastanum – odtud koÀ-
sk˘ ka‰tan) pochází z jihov˘chodní Evropy (¤ecko, Bul-
harsko, Albánie). Rod Aesculus zahrnuje 25 druhÛ, které
rostou v Severní Americe a v Euroasii. Je to opadav˘ list-
nat˘ strom dorÛstající v˘‰ky aÏ 30 m. Borka je nejprve
hladká a aÏ pozdûji se ze ‰edohnûdé barvy zmûní na
tmavû hnûdou odlupující se v mal˘ch ‰upinách. KdyÏ jíro-
vec v kvûtnu rozkvete, vypadá jako obrovsk˘ svícen s 25
–30 cm vysok˘mi svícemi, kter˘mi jsou kuÏelovité laty nesou-
cí bílé kvûty se Ïlutou pozdûji ãervenou skvrnou uprostfied. 
Listy jsou dlanitû sloÏené z 5 –7 podlouhle obvejãit˘ch lístkÛ z nichÏ ten nejvût‰í
(stfiedov˘) mÛÏe dosáhnout délky aÏ 25 cm. Plody jsou ostnité tobolky s 1–3 seme-
ny (ka‰tany). Jírovec upfiednostÀuje polostín s Ïivn˘mi hlubok˘mi hlinit˘mi a písãi-
t˘mi pÛdami. Podle Václava Vûtviãky byla do stfiední Evropy první semena jírovce
pfiivezena v r. 1588. O to, kde jírovce vyrostly jako první, je dodnes veden spor mezi
Vídní a Prahou. U nás je jírovec vysazován pfiedev‰ím v parcích a alejích. Poslední
dobou v‰ak ãasto trpí hnilobami a houbov˘mi chorobami. Zniãující je pro jírovec
také opakované napadení klínûnkou jírovcovou. V‰echny tyto negativní vlivy jsou
i pfiíãinou postupného zániku jírovce v Klecanech. Vzhledem ke znaãné agresivitû
chorob a parazitÛ by nebylo vhodné znovu vysazovat tyto, aã krásné, stromy, které
navíc mûlce kofienují a napfi. v blízkosti fieky, kde mÛÏe dojít k záplavám, není jejich
ukotvení v pÛdû stabilní.

Z jírovce se sbírají pfiedev‰ím plody, a to na podzim v dobû plné zralosti. Látky
obsaÏené v ka‰tanech se v léãitelství uÏívají pro svÛj v˘razn˘ úãinek na cévní stûny,
které zpevÀují a zvy‰ují jejich pruÏnost. RovnûÏ pÛsobí protizánûtlivû a tlumí otoky.
Pfii dlouhodobém uÏívání v‰ak droga pÛsobí toxicky, a to aÏ do té míry, Ïe mÛÏe dojít
k po‰kození jater a ledvin. Ka‰tany jsou nenahraditelnou souãástí potravy pro zvûfi. 

I my si ale mÛÏeme na ka‰tanech pochutnat – ale ne na plodech jírovce, jak to
praktikují s oblibou divoká prasata, ale na plodech ka‰tanovníku setého ãi jedlého
(Castanea sativa). Ve Stfiedozemí a na Balkánû tvofií mohutné ka‰tanovníky souvislé
porosty. Na‰e klimatické podmínky nejsou pro tento druh pfiíli‰ vhodné a tak se
s ním setkáme spí‰e jen v zámeck˘ch parcích a v arboretech. Semena, kter˘mi jsou
rovnûÏ ka‰tany, jsou jedlá a my se s nimi nejãastûji setkáváme v pfiedvánoãním
období na trzích, kde nás pfiilákají svou vÛní pfii praÏení a navíc horké ka‰tany dove-
dou pfiíjemnû zahfiát prokfiehlé ruce. Hor‰í zku‰enost s touto pochoutkou, pokud si
dobfie vzpomínám, mûli Kfiemílek s VochomÛrkou, kter˘m pukající ka‰tany pfii peãe-
ní rozházely celou pec. Tak nezapomeÀte, pokud se do peãení této pochoutky pus-
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títe nûkdy sami, kaÏd˘ ka‰tan na ‰piãce do kfiíÏku nafiíznout, aÈ nedopadnete jako ti
dva mudrlanti z pafiezové chaloupky. 

JH  

Milovníci adrenalinov˘ch sportÛ a zvífiat mezi námi
Îe pes je pfiítel ãlovûka, je jiÏ známo po tisíciletí. Chovatelství psÛ v‰ak nesmí ‰ko-
dit pfiírodû a ohroÏovat hodnoty, kter˘ch si jistû v‰ichni váÏíme v první fiadû (zdraví
a Ïivoty lidí, Ïivotní prostfiedí). Jin˘mi slovy fieãeno, dodrÏovat zákony jako spole-
ãensky dohodnutá pravidla, mantinely chování, musíme v‰ichni. 

Nûktefií na‰i spoluobãané chovají závodní psy za úãelem adrenalinového sportu
zvaného Mushing. Zasvûcenci o nûm hovofií jako o splynutí ãlovûka s pfiírodou.

Psi plemene husky a evrop‰tí saÀoví psi – kfiíÏenci loveck˘ch psÛ bez prÛkazu
pÛvodu v zimû tahají sanû a v létû kolo ãi kolobûÏku s musherem.

AÏ potud by bylo v‰e v pofiádku, kdyby tito chovatelé a mushefii v jednom nene-
chávali nûkteré svûfience volnû pobíhat a ‰tvát zvûfi Ïijící v místní honitbû.

Jak sami zvefiejnili manÏelé J. a P. P. ( interwiev s redaktorkou na webov˘ch strán-
kách v ãlánku S vûtrem o závod), tyto ‰elmy dokáÏí bûÏet s kolem více neÏ 50 kilo-
metrovou rychlostí za hodinu.

Není proto divu, Ïe se jim letos podafiilo strhnout jiÏ 3 kusy srnãí zvûfie.
Co asi musela tato zvûfi pfied

zhasnutím vytrpût a kdo nese
vinu?

Nezvladateln˘ pes nebo jeho
neschopn˘ pán???

Bfiezí srna na fotografii nemûla
Ïádnou ‰anci…

KdyÏ byl pan P. P., ovûnãen˘
mistrovsk˘mi tituly upozornûn
mysliveckou stráÏí na poru‰ení
zákona, k nûmuÏ do‰lo, choval se
velice arogantnû a volnému pobí-
hání sv˘ch psÛ nezamezil. Svou
nedbalostí poru‰il § 10 odst. 1
zákona ã.449/2001 Sb., § 302
trestního zákona a zákon
ã.246/1992 Sb., na ochranu zví-
fiat proti t˘rání.

Podle cit. § 10 zákona ã.
449/2001 Sb., o myslivosti se
zakazuje vlastníkÛm domácích
zvífiat, vãetnû zvífiat ze zájmo-
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v˘ch chovÛ a zvífiat z farmov˘ch chovÛ zvûfie, nechat je volnû pobíhat v honitbû
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Tento zákaz se samozfiejmû vztahuje i na
psy. Jen na okraj upozorÀujeme, Ïe mezi oprávnûní myslivecké stráÏe, která je úfied-
ní osobou, patfií právo usmrcovat v honitbû toulavé psy, ktefií mimo vliv svého
vedoucího ve vzdálenosti vût‰í neÏ 200 m od nejbliÏ‰í nemovitosti slouÏící k bydle-
ní pronásledují zvûfi. Potom má jiÏ myslivecká stráÏ jen smutnou povinnost dopro-
vodit majitele psa (pokud je znám) na místo, kde byl pes usmrcen. 

Jakou dává svému okolí záruku sportovec a chovatel P.P., Ïe jeho milované ‰elmy
budou napadat jenom zvûfi, která je historickou souãástí ekosystému a byla zde dfiíve
neÏ se v Evropû objevil jeho koníãek a neobrátí se jednou,moÏná neúmyslnû proti
Vám a Va‰im dûtem???

Odborné v˘razy a popis mushingu i musherÛ byly pfievzaty z webov˘ch stránek
http://abc.blesk.cz/clanek/zabava/8090/ s-vetrem-o-závod-mushersti-p…….

Závûrem autor dodává, Ïe jeho vztah ke sportu a kynologii je veskrze kladn˘. Tento
ãlánek si neklade za cíl jakkoli po‰kodit mushing jako sportovní odvûtví ani není
namífien proti majitelÛm psÛ, jejichÏ valná vût‰ina psy zvládá a má je pod kontro-
lou. âlánek by mûl jen upozornit na neÏádoucí jevy v˘jimeãnû spojené s provozo-
vání sportu ãi kynologie. 

JUDr. Václav Hol˘

Fine studio – www.finestudio.wz.cz
– Masérské, rekondiãní a regeneraãní sluÏby

Základní procedury – klasická zdravotní masáÏ,
masáÏ lávov˘mi kameny, zábalová terapie,
lipomasáÏe,lymfodrenáÏe
Infrasauna

– Aplikace u‰ní svíce

Kosmetika – kompletní kosmetické o‰etfiení kosmetikou La Chevre

Objednávky pfiijímáme-osobnû na adrese studia:
Dr. Marodyho 912/10, Praha 9, âakovice
Recepce studia-provozní doba –PO, âT 13–17h

ÚT, ST  10–17h
Objednávky dle telefonické dohody
Tel. recepce studia: 266 313 506
Objednávky masáÏe: 607 937 934
Objednávky kosmetika: 739 220 918

Tû‰íme se na Vás!



Klecansk˘ A - team – postupující do I.A tfiídy

Africké tance – Nízkoprahová akademie


