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VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

SLOVO STAROSTY
VáÏené dámy a pánové, váÏení zastupitelé,

jsme na konci volebního období 2006 – 2010. Dovolte mi podûkovat Vám za práci
v obecním zastupitelstvu, RM, ve finanãním a kontrolním v˘boru, komisích RM, ale
i za pfiímou spolupráci pfii fie‰ení nûkter˘ch úkolÛ a problémÛ na‰eho mûsta. Za ãtyfii
roky se událo hodnû, a proto si dovolím zdÛraznit nûkteré Vámi schválené, projedna-
né nebo doporuãené úkoly. 

V prvé fiadû do‰lo ke schválení Územního plánu. Strategick˘ plán rozvoje Klecan
urãil priority obce. Byla opravena podtlaková kanalizace Klecánky a pfiedána provo-
zování VKM. VKM zpracovává projekt na rekonstrukci âOV z prostfiedkÛ svazku mûst
a obcí VKM, provedeny jsou opravy komunikací z dotace FROM Stfiedoãeského kraje
– U lékárny, V Mexiku, Pod âernou skálou, chodníky Na Skalkách, z vlastních zdro-
jÛ se opravily ulice U Vodárny, Koneãná, Na Vr‰ku, Luãní, âSL armády, zahájeny jsou
práce na ulici Do Klecánek (úsek od ml˘na k Vltavû). Zrealizovali jsme v˘stavbu DPS
pro 10 klientÛ v areálu Dolních kasáren, do‰lo k navázání a roz‰ífiení spolupráce
s Obecní policií Zdiby, podpofiili jsme projekty Z· a M· Klecany, probûhly rekon-
strukce v Z· a M· ( tûlocviãna, ‰kolní kuchynû, pavilony ‰kolky), zkolaudovali jsme
a pfiestavûli dûtská hfii‰tû (Na Sídli‰ti, Pion˘rská, Na Vinici, Klecánky a doplnili nové
vybavení. Probûhla v˘sadba alejí (ul. Topolová, ul.âSL armády, Povltavská) a celková
péãe o zeleÀ, pfiíprava projektÛ na získání dotací EU, Stfi. kraje (revitalizace námûstí
V.B.T.,komunikace z FROMU, oprava okolí pfiívozu Klecánky vãetnû cyklostezky pfies
âernou skálu na námûstí V.B.T., zelená úsporám na areál Z· a M· a objekt nájemních
bytÛ v Dolních kasárnách, pfiístavba objektu M· s aulou a prostory pro volnoãasové
aktivity atd..). Nemalé prostfiedky jsme poskytli obcím postiÏen˘m povodnûmi.

Nepodafiilo se zlep‰it komunikaci mezi politick˘mi subjekty, uzavfiít jednání s vlast-
níky pozemkÛ v areálu Sportklubu, dokonãit pfievod âOV a studní z majetku MO âR
na mûsto, v úãetnictví dochází k nápravû chyb a nedostatkÛ zji‰tûn˘ch kontrolním
odborem Krajského úfiadu a nadále musíme zlep‰ovat snadnou dostupnost v‰ech slu-
Ïeb mûstského úfiadu, stavebního úfiadu, matriky, podatelny vãetnû internetu, infor-
mací a pfiímého jednání s obãany mûsta. Neprodlenû je nutné fie‰it otázku vandalis-
mu, arogance mladistv˘ch a problémy s podáváním alkoholu mladistv˘m.

Pfieji Vám mnoho zdraví, osobních a pracovních úspûchÛ a pokud nûktefií z Vás
budete pokraãovat po volbách v práci v zastupitelstvu, tak i pevné nervy, dobr˘ úsu-
dek a hodnû sil v pracovním nasazení.

Bylo mi ctí s Vámi spolupracovat.
Ivo Kurhajec
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OPRAVA
Opravujeme závûr III. pokraãování seriálu ·kola v záznamech kronikáfiÛ, které
vy‰lo v kvûtnovém Zpravodaji.  Chyba vznikla pfii pfiepisu. Znûní posledních dvou
vût  je: Mnozí uãitelé obecn˘ch ‰kol museli nav‰tûvovat  kurzy nûmeckého jazyka.
V Klecanech je vedl pan uãitel Motl, kter˘ byl nûmãináfi.

Jifiina Koktanová

JUBILANTI V ¤ÍJNU
Knor Jifií
Drastilová Vûra
Rudolfová Libu‰e
Kyncl Jifií 
âapka Jan
Vybulka Miroslav
Stanislavová Anna
Doãekalová Jarmila
Harant Jindfiich

Kynclová Milu‰e
Stránsk˘ Josef
·imek Franti‰ek
·turma Karel
Osadchykh Nina
Savková Anna
Horáková Jaroslava
Kabrhel Jifií
Hanãl Jaroslav

Pfiejeme V‰em oslavencÛm v‰echno nejlep‰í a pevné zdraví 
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V¯PIS Z USNESENÍ RADY MùSTA ZA OBDOBÍ
SRPEN – ZÁ¤Í 2010 
A Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA 
DNE 16. ZÁ¤Í 2010
Rada mûsta:

23. srpna
– schválila pfiíspûvek 3000 Kã na akci „Ruku k ruce za ãesk˘m rekordem“, kterou

pofiádá 4. 9. o. s. Ka‰tánek Zdiby, spolupofiádá mûsto Klecany a obce Vûtru‰ice
a Máslovice. Organizací za Klecany povûfieny paní St. BaÏantová a A. Ko‰Èálová.

– schválila program a termín zasedání zastupitelstva mûsta na 16. 9. t. r.
– schválila v˘zvu Svazku obcí Dolní Povltaví k poskytnutí humanitární pomoci obû-

tem záplavami nejvíc postiÏené obci Libereckého kraje Chrastavû.
– projednala Ïádost nájemníkÛ bytového domu v Dolních kasárnách o v˘mûnu

dvefií. MoÏnosti se provûfií u v˘robcÛ plastov˘ch dvefií.
– vzala na vûdomí znalecké posudky zpracované âeskou znaleckou a. s. pro objed-

natele Vodárny Kladno – Mûlník a. s. : ocenûní nepenûÏitého vkladu mûsta Kle-
cany, tj. vodovodní sítû, objektu automatické tlakové stanice v hodnotû
12,693.200 Kã a ocenûní vybraného vodohospodáfiského majetku mûsta Klecany
v hodnotû 1,410.356 Kã.

– vzala na vûdomí rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje, Ïe nejvy‰‰í
povolen˘ poãet dûtí v matefiské ‰kole je 117 od 1. 9. 2010.

– schválila firmu PN-Stav Klecany pro v˘mûnu oken v budovû ãp. 487 (po‰ta, mat-
rika,knihovna). Firma byla vybrána z dÛvodu nejniÏ‰í nabídky. Akce bude finan-
cována z daru Leti‰tû Praha.

30. srpna
– schválila provedení dendrologického prÛzkumu stromového porostu v parku pod

kostelem na Ïádost Spoleãenství pro dÛm ãp. 657 na námûstí Tfiebízského. Dne
15. 8. v noãních hodinách do‰lo pfii boufice k v˘vratu akátu, kter˘ po‰kodil pfied-
zahrádku a okno jednoho z bytÛ.

– projednala Ïádost paní P. Novákové o náhradu ‰kody 60.400, která jí vznikla
24. 5. 2010 pfii vykradení pronajaté kant˘ny v Dolních kasárnách. Îádost bude
pfiedána právnímu zástupci mûsta.

6. záfií
– projednala dopis pracovní skupiny prorodinné politiky Stfiedoãeského kraje pro

oblast sociálních vûcí. Povûfiila paní Z. Tomá‰ovou a sociální komisi Rady mûsta
pfiípravou podkladÛ pro vytvofiení koncepce prorodinné politiky.

– vzala na vûdomí rozhodnutí o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky malého rozsahu
„Revitalizace pfiívozu v Klecánkách“. Byla vybrána firma PN-Stav Klecany.
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– vzala na vûdomí rozhodnutí o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky vefiejné zakázky
malého rozsahu „Komunikace do Klecánek“. Byla vybrána firma Dasting a. s.,
Praha 8.

13. záfií
– projednala Ïádost Z· a M· Klecany o úãelovou finanãní dotaci na mzdové pro-

stfiedky pro vychovatelku v klubu volného ãasu. Povûfiila pana fieditele Lacinu
dodáním dal‰ích informací.

– schválila na Ïádost Hasiãského sboru Klecany odeslání ãástky 5000 korun na pfií-
slu‰né povodÀové konto na pomoc postiÏen˘m hasiãsk˘m sborÛm v regionu
Severoãeského kraje.

– schválila nav˘‰ení rozpoãtu na Den Svazku obcí Dolního Povltaví, kter˘ se koná
18. 9., ve v˘‰i 35 tis. korun na technické zabezpeãení ozvuãení, osvûtlení a pódia.

– schválila zavedení noãní linky ã. 608 podle pfiedloÏeného jízdního fiádu spoleã-
nosti Ropid, vãetnû úhrady nákladÛ, které ãiní 13 tis. korun roãnû. Autobusov˘
spoj bude jezdit z Kobylis smûrem na Zdiby, VeltûÏ, Pfiemy‰lení, Klecany U hfibi-
tova, Zdibsko, Klíãany a Odolena Voda.

Z usnesení Zastupitelstva mûsta Klecany 16. záfií 2010

Zastupitelstvo schválilo mimo jiné:
– provedení úpravy vlastnick˘ch pomûrÛ u pozemkÛ pod garáÏemi v Luãní ulici.
– pfiíspûvek mûsta ve v˘‰i 250 tisíc korun jako humanitární pomoc obûtem záplav

v mûstû Chrastava prostfiednictvím povûfiené obce Vodochody, ãlena Svazku obcí
Dolní Povltaví.

– nepenûÏit˘ vklad mûsta, jehoÏ pfiedmûtem je prodlouÏení vodovodní sítû Klecan,
tak jak je popsáno ve znaleckém posudku, a souhlasilo s tím, Ïe nepenûÏit˘m
vkladem bude mûstu upsáno 10 319 kusÛ kmenov˘ch akcií spoleãnosti Vodárny
Kladno – Mûlník.

– prodej vybraného vodohospodáfiského majetku mûsta (v oblasti Boleslavky)
Vodárnám Kladno – Mûlník.

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

Zdena Lomová

Vzpomínka
Paní Jindfii‰ka Vávrovská, obyvatelka klecanského Domu s peãovatelskou sluÏ-
bou, zemfiela náhle 27. srpna ve vûku nedoÏit˘ch 68 let. Její spoluobyvatelé na
ni pfiátelsky vzpomínají.

-zl-
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jefiáb ptaãí jefiáb muk jefiáb bfiek

Dnes jiÏ témûfi zapomenutá. Její krásné a zdravé plody dozrávají v fiíjnu. Najde-
me ji i v Klecanech a nemusíme se za ní vydávat daleko do okolních polí. Hned po
prÛjezdu kfiiÏovatkou u hfibitova na nás na prÛhonu zamává sv˘mi záfiiv˘mi plody. 

Jefiabina je lidov˘m oznaãením jefiábu ptaãího (Sorbus aucuparia). Je to strom
men‰ího vzrÛstu s fiídkou korunou, dosahující v˘‰ky 10–15 m. DoÏívá se 100–150
let. Jeho listy jsou lichozpefiené a jednotlivé lístky mají pilovit˘ okraj. Tato dfievina,
která se snadno uchytí v porostu, protoÏe v mládí není pfiíli‰ nároãná na svûtlo.
Nároky na svûtlo zaãínají stoupat aÏ pozdûji. Je rovnûÏ nenároãná na vodu a proto
ji mÛÏeme nalézt i na skalách podobnû jako bfiízu. Roste na rÛzn˘ch druzích pÛdy,
ale upfiednostÀuje pÛdy spí‰e kyselé a kamenité. Dobfie sná‰í silné mrazy i velká
vedra. Z lesnického hlediska má jefiáb v˘znam spí‰e ekologick˘ jako náhradní porost
imisemi postiÏen˘ch horsk˘ch oblastí. Je v˘znamn˘m zdrojem potravy pro ptáky
i zvûfi.

V lidovém léãitelství se pouÏívají plody, které mají trpkou aÏ svíravou chuÈ, jejich
v˘luh pÛsobí mírnû projímavû a moãopudnû. UÏívá se k léãbû dny, revmatismu a pfii
zánûtech horních cest d˘chacích. Plody jefiábu se v‰ak nesmûjí uÏívat ve velkém
mnoÏství, protoÏe mohou vyvolávat nevolnost aÏ zvracení. 

Pro lidi stravitelnou variantou je sladkoplod˘ jefiáb. Od pÛvodního druhu ho odli-
‰íme podle lístkÛ, které jsou zubaté jen v horní tfietinû a zbytek lístku je celokrajn˘.
Plody jefiábu sladkoplodého mÛÏeme pfiipravit na zpÛsob brusinek: na 1 kg vyzrá-
l˘ch jefiabin potfiebujeme 750 g cukru. Otrhané jefiabiny spafiíme vafiící vodou a krát-
ce povafiíme. Do jiného hrnce nalijeme trochu vody, pfiidáme scezené jefiabiny
a zasypeme cukrem. Na mírném ohni zahfiíváme, dokud se cukr nerozpustí. Pfiive-
deme k varu a vafiíme 3 minuty. Pûnu odstraníme a horké plníme do sklenic. 

Jefiáb ptaãí v‰ak není jedin˘m jefiábem, kter˘ u nás roste. Znám˘ je také jefiáb bfiek
(Sorbus torminalis), vyznaãující se tmavû fialov˘mi plody a velk˘mi pûtilaloãn˘mi
listy, jejichÏ tvar je podobn˘ listÛm hlohu. Jeho pevné jemnovlákné dfievo bylo vÏdy
vysoce cenûno pfiedev‰ím v koláfiství a fiezbáfiství. Dal‰ím u nás znám˘m a roz‰ífie-
n˘m jefiábem je jefiáb muk (Sorbus aria), jehoÏ pilovité listy jsou z rubu plstnaté
a bílé. Tohoto dekorativního olistûní vyuÏívají ãasto zahradníci ve sv˘ch stromov˘ch
a kefiov˘ch kompozicích. 

V knize Dfieviny âeské republiky autorÛ L. Úradníãka a P. Madûry najdeme je‰tû
dal‰í jefiáby: jefiáb ãesk˘, dunajsk˘, fieck˘ karpatsk˘, rakousk˘, krasov˘ atd. 

JE¤ABINA
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A kdo mûl moÏnost porovnat rÛzné druhy pálenek, jednoznaãnû dospûl k závû-
ru, Ïe ta nejkvalitnûj‰í je z jefiábu oskeru‰e (Sorbus domestica) – teplomilného a svût-
lomilného druhu jefiábu, kter˘ u nás roste pfieváÏnû na jiÏní Moravû. Jeho plody jsou
malé Ïlutavoãervené teãkované hru‰tiãky, které jsou jedlé a kromû pálenky je
moÏné vyuÏít i na su‰ení. V Nûmecku se oskeru‰ov˘ mo‰t pfiidává do jableãného pro
zv˘‰ení trvanlivosti a proãi‰tûní, coÏ zajistí vysok˘ obsah tfiíslovin v plodech. 

Zaãínám se obávat, aby mû nûkdo nenapadl za propagaci alkoholu. V minulém
Zpravodaji jsem psala o vínu, v tomto o pivu a teì je‰tû o pálence. Ale dovoluji si
upozornit i zapfiísáhlé abstinenty, Ïe se blíÏí 23. záfií, kdy se své vlády ujme Vesna
a kromû zlátnoucího listí nám pfiinese i pfiízemní mrazíky, chladné veãery, r˘mu
a zánûty horních cest d˘chacích. A to jsou momenty, kdy je nutno pfiiznat, Ïe
v˘hfievnost bylinného ãaje nebo mléka nemÛÏe konkurovat v˘hfievnosti byÈ jedné
malé zdravotní sklenky pálenky, která jak bylo jiÏ uvedeno, pochází také z v˘hrad-
nû pfiírodních surovin. 

JH

KLECANSKÉ ST¤ÍPKY
➤ 12. fiíjen 1920 rada za pfiítomnosti p. B. Vobofiila, kterému bylo zadáno zhoto-

vení pamûtní desky upomínající náv‰tûvu T. G. Masaryka v obci, souhlasila se
zhotovením desky do 22. 10., kdy bude umístûna na památné místo a ponese
nápis: Památce hrdiny 28. fiíjna T. G. Masaryka, prvního prezidenta republiky
a ãestného obãana klecanského, v upomínku na jeho náv‰tûvu dne 16. VII.
1920, vûnuje obec Klecany.

➤ 8. fiíjna 1927 p. Hrub˘ podává obci informace o tom, Ïe stavba Ïelezobetono-
vého mostu pfies Vltavu by stála 6 mil. Kã a Ïelezného 9 mil. Kã.

➤ 2. fiíjna 1930 doporuãeno bylo udûlit koncesi p. K. Mirovskému k provozování
Ïivnosti drogistické v ãp. 18. 

➤ 1. fiíjna 1938 vystûhovávání pohraniãí se zaãíná projevovat i v na‰í obci, kam
pfiicházejí obãané ze zabran˘ch pohraniãních oblastí a hledají zde nové ubyto-
vání pro své rodiny.

➤ 20. fiíjna 1944 nûmecká armáda zabírá budovu mû‰Èanské ‰koly. Obû ‰koly
(mû‰Èanská i obecná) se stfiídají ve vyuãování Na skalkách a v jedné místnosti na
fafie. 

➤ 17. fiíjna 1963 rada souhlasila s propÛjãením pozemku za hájem SSÎ a souãas-
nû dala povolení k postavení zafiízení na obalování drtû.

➤ 1. fiíjna 1978 – zpracována pfiedprojektová dokumentace na v˘stavbu lávky na
úrovni „Studie“, – náklady na lávku 5 mil. Kã.

➤ 19. fiíjna 1988 zpracována dokumentace na DÛm peãovatelské sluÏby s pfied-
pokládan˘m nákladem 2 mil. Kã.

JH
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KLÍâEK, KLUB RODIâÒ A DùTÍ

Klíãek, klub rodiãÛ a dûtí v Klecanech, vstupuje do tfietí sezóny. Instituce je to
mladá, ale vzhledem k zamûfiení na nejmen‰í uÏ dochází k první v˘razné v˘mûnû
dûtí. Zajímalo nás, jak ãinnost naplnila své pÛvodní cíle. Je klub pfiedev‰ím místem
setkávání maminek nebo ‰koliãkou pro nejmen‰í dûti?

“Klubík je pro mne a pro Dana místem, kde jsou kamarádi. I kdyÏ uÏ jsem zamûst-
naná, tak se tam budeme rádi na vybrané aktivity a za na‰imi znám˘mi vracet,“ fiíká
lektorka zpívánek Mgr. Katefiina Tomá‰ová a doplÀuje: „Za rok scházení na hodi-
nách jsme se mnohé nauãili - nové písniãky, spoustu fiíkanek, které jsme doprová-
zeli pohybem. Maminky se brzy osmûlily a zpívaly a muzicírovaly.“ Lektorka Tvo-
fiení EvÏenie ·tûpánková je je‰tû konkrétnûj‰í: „Vytváfiíme z rÛzn˘ch materiálÛ
a v˘sledek si dûti vût‰inou dÛleÏitû odná‰ejí domÛ pochlubit se ostatním ãlenÛm
rodiny. Tato ãinnost v dítûti rozvíjí nejen tvofiivost, pfiedstavivost a my‰lení - pozná-
vání barev, materiálÛ, nácvik manipulace s drobn˘mi pfiedmûty - ale i utváfiení vol-
ních vlastností pobytem v kolektivu. VÛbec není podstatné, Ïe va‰e ratolest ihned
nenese domÛ nejkrásnûj‰í v˘robek nebo si odskoãí pohrát na koberec a dodûlání
zÛstane na mamince. DÛleÏité je zapojení dítûte do procesu tvofiení.“ I druhá lek-
torka v˘tvarn˘ch aktivit Ivana Castleberry chápe smysl Klíãku víc neÏ jen jako set-
kávání: „Je to produktivní vyuÏití ãasu na matefiské dovolené, jak pro maminky, tak
pro dûti. V neposlední fiadû pfiíprava na ‰kolku, kdy si dûti zvyknou na spoleãnost
ostatních dûtí, coÏ je urãitû v˘hodou pro zafiazení dítûte do ‰kolkového kolektivu.
Také získají zku‰enost pracovat pod vedením uãitele, rozumût pokynÛm k ãinnosti,
pracovat samostatnû. KdyÏ je maminky nechají,“ dodává se smíchem.

âinnosti Klubu rodiãÛ a dûtí se zamûfiují na nejmen‰í, a to doslova, neboÈ letos
otevírají uÏ hodiny pfiedporodních cviãení pro maminky, poporodní cviãení s hlídá-
ním dûtí. Miminka mohou cviãit na hodinách od ãtvrtého mûsíce. Od dvou let vede
cviãení pro dûti Pavla Kfiemenová, která se v Klíãku vûnuje mal˘m a pfied‰kolním
dûtem ve svém volném ãase stejnû jako v práci ve Studiu Mot˘lek. „Je mnoho dÛvo-
dÛ, proã pravidelnû cviãit a dokonce existuje mnoho vûdeck˘ch dÛkazÛ o tom, Ïe
pravideln˘m cviãením se dospûl˘m i dûtem zvy‰uje kvalita Ïivota. Dûti, pro nûÏ je
pohybová aktivita souãást Ïivota, mají vût‰í sebedÛvûru, lépe zapadnou do kolekti-
vu, lépe prospívají ve ‰kole a pozdûji jsou i více úspû‰ní v dospûlosti. Velice dÛle-
Ïitou roli hraje osobní pfiíklad, proto se rodiãÛm doporuãuje aktivní úãast na pohy-
bov˘ch aktivitách dûtí.“ Na spolupráci dûtí s rodiãi a sourozenci si Klíãek zakládá.
V novém ‰kolním roce otevírá nové hodiny Spoleãného muzicírování, kde si zazpí-
vají a zahrají dûti bez rozdílu vûku se sv˘mi sourozenci a dospûl˘m doprovodem.
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Nápad vze‰el po zku‰enosti ze spolupráce s hudebním propagátorem Ondfiejem
Tich˘m a také na poptávku maminek, kter˘m by po nástupu dûtí do ‰kolky spoleã-
né zpívání z klubíku chybûlo.

Zakládající a vÛdãí osobnost Dita Burgetová, která se v souãasnosti vûnuje jako
lektorka miminkÛm a batolatÛm, nepfiestává budovat své pÛvodní ideály. „Od záfií
2010 by chtûl ná‰ klub Klíãek nadále nabízet místo pro setkávání maminek s dûtmi
nejen jako kontaktní místo, ale hlavnû jako pfiíleÏitost a inspiraci, jak pracovat
i s nejmen‰ími dûtmi. Jak pomoci rozvíjet jejich schopnosti a vûdomosti v klidném,
láskyplném, ohleduplném a bezpeãném prostfiedí. I nadále se ná‰ klub bude zamû-
fiovat na v‰estrann˘ rozvoj na‰ich dûtí. A do budoucna je‰tû jedna nadûjná vize -
v pfií‰tím roce bychom chtûli nabídnout maminkám taktéÏ moÏnosti zvolit si alter-
nativní pfiístup ve vzdûlání a v˘chovû na‰ich dûtí formou pracovny pro maminky
s nejmen‰ími dûtmi s prvky montessori. Toto je ov‰em vázáno na nov˘ prostor, na
jehoÏ realizaci jiÏ usilovnû pracujeme.“ 

„Klíãek je místem, kde si v pfiíjemném prostfiedí, a to i za nepfiíznivého poãasí,
mÛÏeme pohrát, pobavit, nûco nauãit, zpívat, kreslit, ‰i‰lat s logopedickou opiãkou,
uãit se angliãtinu, no prostû se vyfiádit v kolektivu,“ uzavírá bilancování Katefiina
Tomá‰ová. Nemá smysl pomûfiovat nejmen‰í dûti jejich v˘kony. Ale pokud s nimi
takto pracujete doma, hledejte inspiraci u ‰kolen˘ch lektorÛ. Klub rodiãÛ a dûtí Klí-
ãek není jen místem setkávání ani v˘chovn˘m stfiediskem pro ambiciózní rodiãe.
Kde se mezi tûmito póly nachází, stojí za to vyzkou‰et.

Anna âervenková
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ZÁVODY ·LAPACÍCH AUT
30. fiíjna 2010 se uskuteãní poslední leto‰ní závody
‰lapacích aut na námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského.
Zúãastnit se mohou dûti, dospûlí i rodinné t˘my. 

Zápis závodníkÛ je v 13.30 hod., závody startují ve 14:00 hod. Startovné je 60,– Kã. 

Pevná obuv podmínkou! Ochranné pfiilby (cyklistické) doporuãeny. 

Závody jsou urãené nejen pro dûti, ale i pro hravé a soutûÏivé dospûlé. ·lapací auta
jsou k dispozici s nosností do 140 kg. Je moÏno pfiijet i na vlastním ‰lapacím stroji. 
Závody se pojedou ve 3 v˘konnostních kategoriích: 
– malá (BFR) 
– velká (AF) 
– ostatní 

Jede se za kaÏdého poãasí !

Pfiihlá‰ky na závody posílejte na: info@pravy-hradec.cz 
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SOUSEDÉ SE DOB¤E BAVÍ V DOLNÍM POVLTAVÍ
Osmnáctého záfií probíhal v Klecanech IV. roãník sportovního klání Svazku obcí

Dolní Povltaví s doprovodn˘m kulturním programem. Slogan „Sousedé se dobfie
baví…….“ byl naplnûn bezezbytku. 

V Klecánkách od rána probíhal nohejbalov˘ turnaj, z Klecánek smûrem k námûs-
tí se závodilo do vrchu na kolech. Na námûstí si mohly dûti vyzkou‰et jízdu na
dopravním hfii‰ti, dospûlí i dûti si mohli zazávodit v bûhu do schodÛ pod zdravot-
ním stfiediskem.

Hned od rána oÏil i sportovní areál TJ Sokol Klecany a Mûsta Klecany. Na polo-
vinû hfii‰tû probíhal turnaj v malé kopané, za fotbalovou bránou si ‰kolní dûti zmû-
fiily síly v turnaji ve vybíjené a na zb˘vajících plochách se v‰e pfiipravovalo na odpo-
lední doprovodn˘ soutûÏní a kulturní program. V areálu vyrostly stánky s rÛzn˘m
zboÏím a s obãerstvením, ve stánku VZP bylo moÏné si nechat zkontrolovat zdra-
votní stav a nechat si zmûfiit rÛzné tûlesné hodnoty. Po celé odpoledne probíhala ve
stánku MûÚ soutûÏ „O zlat˘ preclík“, kde mohl kaÏd˘ náv‰tûvník akce ochutnat v‰e-
moÏné slané peãivo a sv˘m ohodnocením pfiispût k volbû vítûze soutûÏe. Na druhé
polovinû hfii‰tû se celé odpoledne soutûÏilo v rÛzn˘ch disciplínách (pfietahování
lanem, stfielba z ku‰e atd.). V horní ãásti areálu se jezdilo po celé odpoledne na ‰la-
pacích autech Bergteamu. Se skvûl˘m nápadem pfii‰ly paní kuchafiky z klecanské
základní ‰koly, které uspofiádaly soutûÏ v pojídání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ. SoutûÏ
zaãínala dûtskou kategorií. Dûti se nenechaly zahanbit a ukázaly nám, co se do nich
vejde. SoutûÏ dospûl˘ch vyhrál s 20 snûden˘mi knedlíky p. starosta z Klecan, ale
hned v závûsu za ním s 19 snûden˘mi knedlíky obsadil druhé místo p. D. Dvofiák.
Pfiekvapivû se drÏely v soutûÏi i Ïeny. 

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ
23. 10. od 13.30 hodin na námûstí VBT a v budovû mûstského úfiadu. 
• stánky s tradiãním zboÏím
• posvícenské koláãe
• ovoce z vûtru‰ick˘ch sadÛ 
• zabíjaãkové speciality fieznického mistra 

Václava ·Èastného 
• kolotoãe, ‰lapací auta 
• perníky a cukrovinky 
• obãerstvení
• fiecké speciality 
• v˘tvarné dílny 
• Ïonglérská dílna 
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O knedlíky, které zbyly se pak „poprali“ i ti co nesoutûÏili. Na velkém pódiu
vybudovaném za druhou fotbalovou bránou se po celé odpoledne stfiídali velcí
i malí umûlci z fiad muzikantÛ. Pfiedstavila se zde se sv˘m programem ZU· Klecany,
hrála kapela p. Vacka, zpívaly dámy ze sdruÏení Klenota, zazpívaly nám Lakomé
Barky atd. Svoje umûní pfiedvedly dvû skupiny maÏoretek. Z odpoledních atrakcí byl
pro v‰echny velk˘m lákadlem seskok skupiny para‰utistÛ. V‰ichni pfiistáli bez úhony
na fotbalovém hfii‰ti. 

Po cel˘ den byli pfiítomni ve sportovním areálu i klecan‰tí hasiãi s hasiãskou tech-
nikou. Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ slaví 110. v˘roãí zaloÏení a pfii této pfiíleÏitosti
vefiejnû podûkoval ãlenÛm SDH Klecany za jejich práci p. starosta Ivo Kurhajec
a pfiedal jim plakety a diplomy. 

Veãerní tfie‰niãkou na dortu bylo v‰emi oãekávané pfiedstavení divadla „Sklep“.
Herci nám zahráli skvûlé divadlo a dokázali nám, jak umí skvûle improvizovat

a zakomponovat neplánované situace, které pfiiná‰í venkovní produkce, do svého
pfiedstavení. V‰ichni pfiítomní se od zaãátku aÏ do konce pfiedstavení skvûle bavili.

V˘sledky soutûÏí

Vybíjená 1. Odolena Voda 35:16:00 10 bodÛ
2. Klecany 32:21:00 8 bodÛ
3. Máslovice 30:26:00 4 body
4. Kozomín 20:30:00 4 body
5. Veliká Ves 22:32:00 2 body
6. PostfiiÏín 16:30:00 2 body

Závûreãn˘ ohÀostroj byl pfiekrásnou teãkou za velmi vydafienou akcí, která je‰tû
pokraãovala taneãní zábavou. 

Vedení mûsta Klecany dûkuje V‰em jednotlivcÛm, zájmov˘m sdruÏením, spol-
kÛm, obcím Svazku Dolní Povltaví, klecansk˘m ‰kolám a klubÛm za pfiípravu
a organizaci této akce. Podûkování patfií i v‰em úãastníkÛm soutûÏí a náv‰tûvníkÛm
akce za skvûlou atmosféru a bezproblémov˘ prÛbûh akce.

D. Horová 

·tafetu pfievzala obec Klíãany, kde se uskuteãní V. roãník sportovního klání obcí
Svazku Dolní Povltaví.



10 /11

3. Kategorie: 4. –7. tfiída
Anna Rychlá 24:35
â. Falladová 25:79
Anna Cihláfiová 28:22
Natálie Václavíková 29:28

4. Kategorie: Dospûlí
Robert Sklenafiík 18:44
Tomá‰ BaÏant 18:50
Veronika Matûjková 20:00
Klára Hrbáãková 22:85
Petr ·imek 23:37
Martina Stanislavová 25:92
Dana ·imková 27:37

Bûh do schodÛ

1. Kategorie: 2–6 let
Ondfiej ·imek
Tobík Hrbáãek
Dan Fitzsimon
Valent˘na Sládková
Veronika Sládková
David ·imek
Babeta Dubská
Simon Hursk˘
Jirka Falada
Klárka Izbová
Nikola Marková

2. Kategorie: 1. –3. tfiída
Vojta ·ediv˘  23:94
Joná‰ Vlasák 25:85
·tûpán ·enfluk 26:71
Jakub Matûjka 27:94
Emma ·edivá 28:84
Veronika Simonová 28:59
Matyá‰ Knor  30:29
Eli‰ka Rychlá 30:69
David Bula   35:29
Petr ¤ezníãek  36:22
Adam Sklenafiík  36:28
Adéla Weinertová 36:56
Va‰ek Hursk˘ 37:50
David S˘kora 37:96
AneÏka Izbová 41:72
Michala Kotrãová 41:84
Andrea Stanislavová 45:75
Matou‰ Fafek 52:34

Fotbal 1. Veliká Ves 6. Klíãany
2. Vodochody 7. Klecany
3. Kozomín 8. PostfiiÏín
4. Vodochody (FC Kanafas) 9. Odolena Voda
5. Zlonãice

Zlat˘ preclík 1. ·penátová roláda – p. Matysová – Klecany
2. Slané ‰áteãky – p. Hubená – Máslovice
3. Preclíky – p. Adamová  – Klecany

Nohejbal muÏi 1. Máslovice „A“ Ïeny 1. Máslovice
2. Máslovice „B“
3. Veliká Ves
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Závody do vrchu

Pfied‰kolní 2010–2004
Vojtûch Vich 24.61
Daniel Fitzsimon 26.11
David S˘kora 33.60
Tobiá‰ Hrbáãek 37.64
Ondra ·imek 41.80
David ·imek 46.76
Roman Kurhajec 01.01.61

B

Pfied‰kolní 2010–2004
Emma ·edivá 22.46
Veronika Mi‰oÀová 26.20
Pavlína Kuchafiová 26.20
Klára Ptáãníková 36.81
Evelína Kuchafiová 01.17.19

Mlad‰í Ïactvo 2003–2010
Vojta ·ediv˘ 32.78
Matûj Kd˘r 35.60
·tûpán · 40.92
Matou‰ Fafek 44.18
Petr ¤ezníãek 47.53
Adam Sklenafiík 47.53
Petr Rudy

Mlad‰í Ïactvo 2003–2010
Magdaléna Mi‰oÀová 34.55
Veronika ·imonová 40.11
Veronika Hlaváãková 42.05
Mí‰a Kotrãová 49.17
Andrea Stanislavová 52.80
Mí‰a Kotrãová 56.94
Adélka Weinertová 1.19.23

Star‰í Ïactvo 1999–1996
MaÈûj Mi‰oÀ 4.46.80 Vojta ·ediv˘ 5.06.05

Juniorstvo 1995–1992
Jan Horváth 3.58.3

Juniorstvo 1995–1992
Magdalena Mi‰oÀová 6.07.55
Veronika Matûjková 7.30.08

Dospûlí 1991–1974
Martina Ernestová 3.44.64
Christell Kadlec 4.55.14

Jana Lanková 5.25.36

Veteráni 1975–
Filip Kadlec 3.10.38
ZbyÀek Dus 3.27.94
Petr LaÀka 3.31.51
Jan JírÛ 3.38.87

Kamil Kolenáã 4.00.25
Petr Kd˘r 4.16.20
Jifií Koktán 5.17.24
Viktor Harnach 5.25.80

Vyučuji hru na klavír /klávesy/
Zlatý Kopec, Zdiby
mobil: 732 239 721

Eva Netíková
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RUKA K RUCE ZA âESK¯M REKORDEM
V sobotu 4. 9. 2010 probûhla spoleãná akce

4 obcí „Ruka k ruce za ãesk˘m rekordem“ pod
patronací o.s. Ka‰tánek. Máslovice, Vûtru‰ice,
Zdiby a Klecany se spojily a vytvofiily ãesk˘
rekord v obtiskávání dûtsk˘ch ruãiãek. 

V dopoledních hodinách chodily dûti obtiská-
vat ruãiãku na pfiedem urãená místa, kde je
k tomu vÏdy ãekal doprovodn˘ program a nûjaká
ta odmûna. Na klecanském námûstí si dûti, ale
i dospûlí mohli vyzkou‰et stfiílení z ku‰e, chÛzi na
chÛdách a pfietahování s lanem. Dále zde pan Tomá‰ mûl k zapÛjãení svá ‰lapací
autíãka a cel˘ Bergteam na závûr uspofiádal závody. V Klecanech jsme nasbírali 79
obtiskÛ. V‰em dûtem i rodiãÛm moc dûkujeme, Ïe pfii‰li a vûnovali nám svÛj obtisk.
Ale to nebylo v‰e. Po 14 hod. bylo pfiipraveno „5. Malé zámecké odpoledne“ ve Zdi-
bech na zámku. Dûti ze v‰ech obcí zde mohly vyzkou‰et 12 metrÛ vysokou horole-
zeckou stûnu, stfielbu z luku, skákací hrad a v˘tvarn˘ koutek. Pfii‰el i kouzelník
a k vidûní byla i ukázka bojového umûní taekwondo a cviãení psÛ. Jako vyvrcholení
se ãekalo na spoãítání v‰ech vystaven˘ch obtiskÛ, které byly k vidûní Na ·pejcharu,
celkem se jich se‰lo 256 takÏe ZÁPIS do knihy rekordÛ pelhfiimovské agentury „Dobr˘
den“ SE POVEDL. Vûfiíme, Ïe si to dûti, ale i rodiãe uÏili. 

Dûkujeme spolupofiadatelÛm za pomoc a sponzorÛm a mûstu Klecany za podporu.
AK, SB

POSVÍCENÍ
První posvícení, podle staré legendy, slavil král ·ala-

moun, kdyÏ svûtil svÛj chrám v Jeruzalémû. V na‰ich
zemích je posvícení vzpomínkovou slavností na posvûce-
ní kostela, tj. jeho vyjmutí ze svûtské sféry a pfiedání do
sluÏeb Bohu. Proto se v kaÏdé vsi, kde byl kostel, slavilo
posvícení v jinou dobu. Tomu uãinil pfiítrÏ pofiádkumilov-
n˘ a pracovit˘ císafi Josef II., kter˘ r. 1786 sjednotil tyto
oslavy na tfietí fiíjnovou nedûli po svátku sv. Havla. Odtud
název Havelské posvícení. Ale nebyli bychom âe‰i, kdyby
se nám nepodafiilo i císafiské nafiízení vyuÏít ke svému pro-
spûchu. TakÏe od stanoveného nafiízení se v mnoha vsích slavila posvícení dvû.
Jedno v den v˘roãí posvûcení kostela a druhé tzv. císafiské na sv. Havla. 

Posvícení je zároveÀ spojeno s oslavou ukonãení hospodáfiského roku. Obilí bylo
pod stfiechou, mák vyklepán z makovic a ‰vestky byly zralé tak akorát na uvafiení
povidel. A kdyÏ to v‰echno dáme dohromady, máme pfied sebou mísu voÀav˘ch
koláãÛ, které jsou typick˘m znakem ãeského posvícení. 
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OKTOBERFEST
12. fiíjna uplyne 200 let od svatby bavorského prince Ludvíka I.
s princeznou Terezou ze Saska-Hildburghausenu. Toto datum by pro
nás v âechách nemûlo skoro Ïádn˘ v˘znam, kdyby se k nûmu ov‰em
nevztahovala jiná událost. Na poãest zmiÀované svatby byl v Mni-
chovû uspofiádán v r. 1810 první Oktoberfest – slavnost piva. Nápo-
je, kter˘ je nejen pro Bavoráky, ale pfiedev‰ím pro âechy témûfi
posvátn˘m. Bez nûhoÏ vût‰ina nechce nebo nemÛÏe b˘t, nápoj, kter˘
po staletí stmeluje i rozdûluje názory, kter˘ je vz˘ván i zatracován. 

Archeologické v˘zkumy prokázaly, Ïe jiÏ stafií Keltové a pozdûji
Slované pod vedením praotce âecha pfiipravovali kva‰ené nápoje z obilí. Podle práva
se v‰ak u nás pivo zaãalo vafiit aÏ na základû nadaãní listiny krále Vratislava II., kter˘
pfiidûlil vy‰ehradské kapitule desátek chmele na vafiení piva. Ve 12. století smûl
v âechách vafiit pivo kaÏd˘. AÏ ve století 13. zaãaly vznikat sladovnické cechy, které
dohlíÏely na kvalitu vafieného piva i na to, aby pivo vafiil jen ten, kdo byl fiádnû
v oboru vyuãen. V 16. století se pivo vafiilo pfiedev‰ím v klá‰terních a ‰lechtick˘ch
pivovarech. S reformou ãeského pivovarnictví je spojován sládek F. O. Poupû, kter˘
m.j. zaloÏil v Brnû pivovarskou ‰kolu, první svého druhu v Evropû. V r. 1842 byl
v Plzni zaloÏen Mû‰Èansk˘ pivovar. Po r. 1918 pfievzala âeskoslovenská republika od
habsburské monarchie více neÏ polovinu v˘roby piva. Katastrofou pro pivovarnictví
byla 2. svûtová válka, kdy byla uzavfiena celá fiada pivovarÛ. Po r. 1948 byl cel˘ prÛ-
mysl zestátnûn, ale i pfiesto dokázal zásobit domácí i zahraniãní trhy. Od r. 1989 se
hodnû pivovarÛ zprivatizovalo, nûkteré vyuÏily zahraniãního kapitálu a k velké rados-
ti pivafiÛ vznikají stále nové malé pivovary, které produkují rozmanit˘ sortiment piva. 

Zaãali jsme pohledem do svûta, ale skonãit je nejlépe doma – v nûkteré z na‰ich
oblíben˘ch hospod, kam s vûtou na rtech „pojìte na pivo“ chodíme probírat své
radosti i starosti. 

Tedy na zdraví a mûjme na pamûti, Ïe i ve velké dobû pfiijde ãlovûku vhod malá
hospÛdka.

JH 

Nemyslím si, Ïe by si dnes nûkdo dával umlít mouku, ono by ani nebylo kam,
a dokonce si troufám tvrdit, Ïe uÏ ani ‰vestková povidla témûfi nikdo doma nevafií,
protoÏe kdo to zkusil, musel v dne‰ní uspûchané dobû dospût k závûru, Ïe nûkolika
hodinové vafiení povidel a dal‰í nekoneãné mytí celé kuchynû zacákané tmav˘mi,
sladk˘mi, lepiv˘mi flíãky lze s lehk˘m srdcem vyváÏit plastov˘m kelímkem jiÏ hoto-
vé dobroty koupené v obchodû. Tak nezapomeÀte nakoupit v‰e potfiebné vãas,
napéct koláãe a navafiit jiné dobroty. Neznáme totiÏ pfiesné datum vysvûcení kle-
canského kostela Nanebevzetí Panny Marie, o kterém jsou první zmínky jiÏ
v r. 1332, a proto se nám je‰tû dnes hodí císafiské nafiízení, podle nûhoÏ se v Kleca-
nech slaví posvícení a svátek sv. Havla. 

JH 
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ZPRÁVIâKY Z M·
Prvního záfií zaãal nov˘ ‰kolní rok a po mûsíãních prázdninách se opût zaplnila

klecanská matefiská ‰kola. Ve ‰kolce jsme pfiivítali témûfi 50 nov˘ch dûtí, pfiibyly nám
do kolektivu tfii nové paní uãitelky. Po ãervnové kolaudaci jsme umístili 25 dûtí 

do znovuobnovené tfiídy „Kobylka“. Matefiskou ‰kolu tak v souãasné dobû nav-
‰tûvuje více neÏ stovka dûtí v pûti tfiídách a tak to v M· opravdu Ïije, zejména, kdyÏ
se v‰ichni sejdeme dohromady. 

Na zahradû nám pfiibyl nov˘ krokod˘l, za kterého dûkujeme úãastníkÛm dfievo-
fiezbování a pfiedev‰ím panu Îemliãkovi - tvÛrci sochy. Vzhledem k nedostaãující
kapacitû stávajícího pískovi‰tû jsme museli poÏádat MûÚ, aby nám pomohl zpro-
voznit jedno z pÛvodních pískovi‰È, ke kterému jsme zakoupili pfiekr˘vací plachtu. 

Záfií bylo pro zaãínající ‰kolkáãe velkou Ïivotní zmûnou a nûkter˘m potrvá je‰tû
del‰í dobu, neÏ si zvyknou na nové prostfiedí. Doufáme, Ïe si brzy pfiestanou st˘skat
a budou mezi nás chodit rádi. 

Princezna a drak
Hned v polovinû záfií nás nav‰tívil ná‰ star˘ znám˘ p. Bílek ve svém ‰a‰kovském

pfievleku a s kytarou, aby dûtem sv˘m svérázn˘m zpÛsobem zahrál klasickou pohád-
ku o princeznû Zlatovlásce, Honzovi, drakovi a starém p. králi. Dûti byly doslova
une‰ené z pfiedstavení, na jehoÏ závûru si mohly pohladit i velkou loutku draka. 

V˘stava prací dûtí a rodiãÛ
Pfiipomínáme rodiãÛm a dûtem, Ïe pfiipravujeme v˘stavu prací na téma „Draci“

a tû‰íme se na v˘tvarné práce, které se nám zase od Vás sejdou. V˘tvarná technika
je na svobodné vÛli v˘tvarníkÛ. Podrobnûj‰í informace jsou vyvû‰eny pfiímo v M·. 

Kolektiv M·

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO
âESKOSLOVENSKA
27. fiíjna v 18.30 hodin se sejdeme u pomníku padl˘ch
na námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského a spoleãnû
vzpomeneme na den vzniku âeskoslovenska. 
Lampiónov˘ prÛvod vyjde od základní ‰koly v 18 hodin
smûrem k námûstí.

PODùKOVÁNÍ
Velmi nás potû‰ila oslava Dne Svazku obcí Dolní Povltaví v sobotu 18. záfií. Bylo to
krásné setkání v‰ech, kdo v Klecanech a v Dolním Povltaví nûco dobrého podnikají.  

Zdena Lomová, Klecánky
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU
V záfií se naplno rozjelo podzimní kolo fotbalové sezóny

2010/2011 pro v‰echny klecanské t˘my. V˘sledky fotbalov˘ch utká-
ní nám ne vÏdy pfiinesly radost z v˘hry a rozhodnû nás netû‰í v˘sled-
ky klecanského „A“ muÏstva muÏÛ. Stále v‰ak doufáme, Ïe se v‰e v dobré obrátí
a odlepíme se ode dna tabulky krajské 1.A tfiídy. První vla‰tovkou byl víkend
18. –19.  záfií, kdy v‰echna na‰e muÏstva vy‰la ze zápasÛ vítûznû. Koneãnû jsme se
doãkali vítûzství „A“ muÏstva muÏÛ v zápase proti Petrovicím. Dramatické utkání na
hfii‰ti Petrovic skonãilo s v˘sledkem 2 :1 ve prospûch Klecan. BohuÏel hned v dal-
‰ím t˘dnu jsme prohráli s t˘mem ze Slaného 1 :4. I pfiesto, Ïe se na‰im chlapÛm
v 1.A tfiídû momentálnû nedafií, fandíme jim do dal‰ích zápasÛ.

Pfiípravka a minipfiípravka
Z osobních dÛvodÛ musí omezit svoje pÛsobení v roli trenéra pfiípravky 
V. RabiÀák a jeho místo zaujme souãasn˘ trenér minipfiípravky D. Dvofiák. Minip-

fiípravku budou trénovat noví trenéfii z fiad tatínkÛ mal˘ch fotbalistÛ. 

V˘zva
Do mládeÏnick˘ch muÏstev stále pfiijímáme nové hráãe. Pokud máte chuÈ

a zájem hrát fotbal a je vám více neÏ 6 let a ménû neÏ 15 let, pfiijìte se podívat na
fotbalové hfii‰tû TJ Sokol Klecany a vyzkou‰et si trénink. „Baví vás fotbal?“, pak
mÛÏete doplnit fiady mlad˘ch fotbalistÛ na‰eho klubu. 

ZároveÀ hledáme k muÏstvu dorostu asistenta trenéra, kter˘ by byl ochoten
vûnovat svÛj ãas odrostlé mládeÏi, pomáhat s tréninky a úãastnit se zápasÛ.

-dh-

P¤IPOMÍNÁME SI 200 LET
OD NAROZENÍ KARLA HYNKA MÁCHY

Na pohárek vína s Karlem Hynkem Máchou, pofiad ãtení z tvorby nejvût‰ího ães-
kého romantického básníka a vyprávûní o nûm, se koná ve ãtvrtek 4. listopadu
v 18:30 hod. v Obfiadní síni na Mûstském úfiadû v Klecanech. 

V sobotu 13. 11. se uskuteãní celodenní autobusov˘ zájezd z Klecan do Litomû-
fiic, místa posledního Máchova pobytu. Odjezd z námûstí Tfiebízského. Pfiihlaste se,
prosím, u paní Jany Klausové na MûÚ tel.: 284 890 064.
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