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VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

V·ICHNI LISTOPADOVÍ SVATÍ
KdyÏ jsem se v ãervnu zab˘vala jménem Jan, netu‰ila jsem, co mû ãeká v listopadu.
Skoro by se mi na rty dralo zvolání „u v‰ech svat˘ch“.  Sv. Hubert, sv. Martin, sv. Cecí-
lie, sv. Katefiina. A to je‰tû 2. listopadu vzpomeneme památky zesnul˘ch, která
v na‰ich krajích nese poetick˘ název Du‰iãky a na listopad pfiipadne i první adventní
nedûle (28.11.).

Svûtla, klektáky, pou‰ka, r˘dovák, v˘fiad, v˘loÏ, zálomek, stráÏ u zhaslého kusu,
lovecké právo, mysliveck˘ soud... nad tím v‰ím bdí patron myslivcÛ sv. Hubert
(3. 11.). Nûkteré prameny ho uvádûjí také jako ochránce proti vzteklinû. 

Svatomartinské víno, svatomartinská husa, Martin na bílém koni – svátek sv. Marti-
na (11.11.) je spojován s pfiíchodem prvního snûhu, ochutnávkou leto‰ního vína a nej-
známûj‰í povûst fiíká, Ïe husy sv˘m kejháním ru‰ily kázání sv. Martina a za trest pyka-
jí na pekáãi. Sv. Martin je patronem jezdcÛ, koní, vojákÛ, hus a vinafiÛ.

Sv. Cecílie (22.11.) – patronka duchovní hudby, zpûvákÛ, muzikantÛ, pfiedev‰ím
varhaníkÛ, básníkÛ a slepcÛ. A protoÏe jsou povûsti o umuãení sv. Cecílie znaãnû
morbidní, bude lep‰í zavzpomínat na Cecilku z Tro‰kov˘ch Slunce, seno... Ta byla
pfiedev‰ím „patronkou“ a pravou rukou faráfie Otíka. 

Pfied blíÏícím se adventem slaví svátek Katefiina (25.11.) – v této dobû se konaly
poslední taneãní zábavy. Katefiinskou zábavu mûly na starost Ïeny podle tzv. „Ïen-
ského práva“. Platily za hudbu muzice i útratu za své rozjafiené poloviãky. Samy si
urãovaly, s k˘m pÛjdou do kola, a jen o pÛlnoci byla vyhlá‰ena pánská volenka. A pak
utichlo bujaré veselí a nade‰el ãas pokání pÛstu a oãekávání narození JeÏí‰ka.            

JH

VANDALISMUS
V noci z 23. 10. na 24. 10. 2010 do‰lo na území mûsta Klecany opût k fiádûní van-
dalÛ. Vandalové pfievraceli laviãky na zastávkách, dûlali nepofiádek, ale bohuÏel
zpÛsobili opût nenapravitelné ‰kody na ka‰tanové aleji. Do‰lo bohuÏel k polámání
mlad˘ch ka‰tanÛ stejnû jako v loÀském roce. Pokud byste nûkdo mûl informace
vedoucí k dopadení vandalÛ sdûlte je prosím na MûÚ. Je potfieba takové lidi potres-
tat.

-dh-
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JUBILANTI V LISTOPADU
Hubinka Karel
Pefiinová Marie
Ledecká Eva
Kmotorková Bohumila
Mouchová Vûra
Rosák Franti‰ek
Osadchykh Mykhaylo
Svobodová Libu‰e
Vávra Václav

Kotková BoÏena
Mervart Václav
Stránská Jaroslava
Pátková Jana
VáÀa Jifií
Koubová Milada
Pfiibylová Zdenka
Dvofiáková Milena

Pfiejeme V‰em jubilantÛm v‰e nejlep‰í a pevné zdraví!

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

PODùKOVÁNÍ VOLIâÒM
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ a politické hnutí Starostové a nezávislí dûkuje v‰em
voliãÛm za jejich hlasy v komunálních volbách a za projevenou dÛvûru.

Ivo Kurhajec
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V¯PIS Z USNESENÍ RADY MùSTA ZA ¤ÍJEN 2010 
Rada mûsta:

4. fiíjna
– schválila finanãní dotaci Archeologickému ústavu AV âR Praha ve v˘‰i 48 tis.

korun z paragrafu 3319 – ostatní záleÏitosti kultury.
– schválila zámûr spoluvlastníkÛ domu ãp. 349 k realizaci pÛdní nástavby  a revi-

talizace domu.
– projednala organizaãní opatfiení k zabezpeãení usnesení Zastupitelstva mûsta Kle-

cany z 16. záfií  2010. Zastupitelstvo povûfiilo starostu Ivo Kurhajce k ve‰ker˘m
úkonÛm souvisejícím s vloÏením nepenûÏitého vkladu do základního kapitálu
spoleãnosti Vodárny Kladno Mûlník, k uzavfiení smlouvy o upsání akcií, smlouvy
o vkladu, prohlá‰ení o vkladu, protokolu o pfiedání a pfievzetí nepenûÏitého vkla-
du a dále k pfievzetí novû vydan˘ch akcií spoleãnosti.

– projednala Ïádost  o. s. Prav˘ Hradec o pronájem ãásti pozemku 455/1 v Dolních
kasárnách, kterou pfii‰la osobnû pfiedloÏit p. Zdena Tomá‰ová. Rada mûsta schvá-
lila moÏn˘ pronájem za jednu korunu roãnû a pfiedá záleÏitost zastupitelstvu.  

11. fiíjna
– schválila pfiijetí dotace ze Stfiedoãeského kraje, která je urãena na vybavení kni-

hoven. Dotace ãiní 85 tis. korun.
– projednala zprávu o stavu provozního rozpoãtu a Ïádost o finanãní dotaci Z·

a M· Klecany. Pfiedá finanãnímu v˘boru a zastupitelstvu mûsta.
– schválila uzavfiení smlouvy o daÀovém poradenství s daÀovou poradkyní ing.

Kvûtu‰í Morcovou.
– schválila v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky vefiejné zakázky malého rozsahu Revitali-

zace Matefiské ‰koly v Klecanech, a to ing. arch. L. Baleka, a vypracování projek-
tové Ïádosti pfiedkládané do regionálního operaãního programu na projekt Revi-
talizace M· v Klecanech spol. AQ plus s. r. o.

– schválila rovnûÏ v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky vefiejné zakázky malého rozsahu
Rekonstrukce zdravotního stfiediska v Klecanech, a to ing. Evy Patákové – Terstav,
a vypracování projektové Ïádosti pfiedkládané do regionálního operaãního pro-
gramu na projekt Rekonstrukce zdravotního stfiediska v Klecanech spol. AQ plus
s. r. o.

– schválila zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na cyklistic-
kou stezku Klecánky (od pfiívozu) Klecany, námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského
firmou Architep HK. 
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V¯SLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 
MùSTA KLECANY 
Volební úãast 53,33%

SNK+SN – hlasÛ 8939 – poãet mandátÛ – 8

ODS – hlasÛ 4971 – poãet mandátÛ – 5

KSâM – hlasÛ 2169 – poãet mandátÛ – 2

SloÏení Zastupitelstva mûsta Klecany

Seznam zastupitelÛ Politické hnutí Preferenãní hlasy

Ivo Kurhajec SNK + SN 758

Martin Lemon SNK + SN 710

Ing. Krist˘na Holubová SNK + SN 682

ZdeÀka Tomá‰ová SNK + SN 669

Jan Busch SNK + SN 655

Jifií Medek SNK + SN 646

Martin Hora SNK + SN 545

Ladislav Nûmeãek SNK + SN 507

Daniel Dvofiák ODS 464

Matou‰ Koláfi ODS 434

Ing. Jifií Bendl ODS 422

Ing. Miroslav Filinger ODS 403

Ing. Jan Pinc ODS 329

Václav Kuchta KSâM 216

Dagmar Valterová KSâM 179
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KRMÍTKO DO KAÎDÉ ZAHRÁDKY

Z na‰eho lidského pohledu a zastaral˘m náhledem mÛÏe-
me dûlit ptáky na uÏiteãné a ‰kodlivé. Toto dûlení je v‰ak
velmi zjednodu‰ené. Dnes uÏ víme, Ïe nûktefií ptáci nebo
zvífiata obecnû, mohou lidskému hospodáfiství ‰kodit, ale
jejich úloha v kolobûhu pfiírody je nezastupitelná. Podob-
né je to i s náhledem na uÏiteãnost ptákÛ ve vztahu k rÛz-
n˘m hospodáfisk˘m odvûtvím. Napfi. pro rybníkáfie mÛÏe
b˘t volavka pohromou plÛdkov˘ch rybníkÛ, ale tatáÏ
volavka na polích pomáhá zemûdûlcÛm s hubením hra-
bo‰Û. ·paãci zase svá mláìata krmí rÛzn˘m obtíÏn˘m

hmyzem, ãervy a mûkk˘‰i, ale kdyÏ kolonie ‰paãkÛ zasedne na vinici, nebo do tfie‰-
Àovky, b˘vá sklizeno. A pak aÈ nûkdo rozhodne kter˘ druh ptákÛ je uÏiteãn˘ a kter˘
nikoliv. 

KaÏdodenní pohled na teplomûr nás uji‰Èuje v tom, Ïe se neodvratnû blíÏí zima.
Ta mÛÏe b˘t pro nûkoho zdrojem radosti, ale jin˘m mÛÏe pfiinést hlad a strádání.
Pokud se ãtenáfi domnívá, Ïe budou následovat fiádky o tom, Ïe je tfieba pomáhat
bezdomovcÛm a jin˘m sociálnû slab˘m skupinám, svûdãí to o ãtenáfiovû silném
sociálním cítûní, ale nesvûdãí to o jeho správném odhadu. Pomoc, o níÏ bude dále
fieã je mnohem jednodu‰‰í, levnûj‰í a ménû nároãná, neÏ by takto sociálnû zaloÏe-
n˘ ãtenáfi pfiedpokládal. Dal‰í fiádky totiÏ smûfiují k pomoci na‰im opefien˘m pfiáte-
lÛm, ktefií se nám za ni na jafie odvdûãí nejen uÏiteãností svého konání, ale i zpû-
vem a rozmanitostí druhÛ, které neujdou snad nikomu, kdo se rád projde lesem, po
louce nebo kolem fieky. 

Ornitologická literatura uvádí, Ïe napfi. párek s˘kor, kter˘ zahnízdí 2x do roka
spotfiebuje se sv˘mi potomky cca 70 kg hmyzu roãnû; v zimním období s˘kory spo-
tfiebují 50 – 70 % obaleãÛ jabloÀov˘ch, coÏ se ve v˘sledku projeví ãervivostí pouze
u 2 % plodÛ. 

V‰echny uvedené dÛvody by nás mûly dovést k my‰lence, Ïe je tfieba vãas roz-
místit v na‰em okolí krmítka, která mohou b˘t dfievûná, plastová i plechová. Pokud
neumíme, nebo nemáme moÏnost vyrobit krmítko doma, staãí nav‰tívit pfiíslu‰n˘
obchod, kde krmítko vhodného rozmûru i tvaru zakoupíme. Pokud se pustíme do
v˘roby krmítka sami, je tfieba dbát na to, aby byl vletov˘ otvor pfiimûfien˘ velikosti
krmen˘ch ptákÛ, nemûl ostré hrany, pfiípadnû aby z nûj netrãely hroty hfiebíkÛ. Dno
krmítka by mûlo mít po stranách zábrany proti vyfoukávání potravy vûtrem. Stfií‰ka
musí b˘t dostateãnû velká, aby uchránila krmivo pfied vlhkem a snûhem. Krmítko se
umisÈuje ve volném prostranství, alespoÀ 1,5 m nad zemí, cca 3-4 m od nejbliÏ‰ích
stromÛ a kefiÛ, proto aby se z námi „vykrmen˘ch ptákÛ“ nestala kvalitní v˘Ïiva pro
toulavé koãky. 

âím krmit? Resp. nejprve si fieknûme ãím nekrmit. KuchyÀské zbytky ani plesni-
vûjící chléb do krmítka nepatfií. Ptáky nekrmíme slan˘mi potravinami, such˘mi
tûstovinami, uzeninami ani kynut˘mi v˘robky, protoÏe pÛsobí ptákÛm váÏné zaÏí-
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vací potíÏe. A tedy ãím krmit? Zásadou je krmení kvalitní potravou. Z „lidské“
kuchynû mÛÏeme ptákÛm poskytnout strouhanou housku, vafiené brambory, na plát-
ky nakrájen˘ lÛj, vnitfiní sádlo nebo stoprocentní tuk. Absolutnû vhodná jsou jaká-
koliv semena (hlavnû sluneãnice nebo zadina, coÏ je odpad pfii ãi‰tûní obilí), dále
chemicky neo‰etfiené plody a rozdrcená jádra ofiechÛ. Odbornû pfiipravované smûsi
pro krmení ptákÛ v zimû lze rovnûÏ koupit ve specializovan˘ch prodejnách. Ale
z vlastní zku‰enosti vím, Ïe pokud umoÏníte ptákÛm ochutnat sluneãnici nebo ofie-
chy, zaãnou, bez ohledu na vysokou odbornost v˘robcÛ, pfiipravované smûsi igno-
rovat a intenzivním nalétáváním na krmítko, pfiípadnû na okna bytu se domáhají
vybran˘ch lahÛdek. Pokud umístíme do blízkosti krmítka lÛj, je tfieba ho zavûsit do
stínu a kontrolovat jeho ãerstvost. 

Krmit bychom mûli od listopadu do bfiezna. MnoÏství pfiedkládané potravy je
tfieba korigovat s ohledem na poãasí. V mírné zimû postaãí dávky niÏ‰í za velk˘ch
mrazÛ je tfieba dávky potravy zv˘‰it. Na‰e permanentní ãlovûãí obava z obezity není
u ptákÛ na místû, protoÏe jejich metabolismus je rychl˘ a tepelné ztráty vysoké.     

Nezapomínejme na ptaãí kamarády. Patfií do na‰eho Ïivota natolik neodmyslitel-
nû, Ïe si jejich ‰tûbetání mnohdy ani neuvûdomujeme. Ale kdyÏ se v létû blíÏí boufi-
ka a kolem nás zlovûstnû v‰echno utichne, co ihned zaznamenáme je, Ïe ptáci pfie-
stali zpívat. A naopak jako první pfiedzvûst blíÏícího se jara zkonstatujeme, Ïe uÏ
zpívají ptáci. A aby jich na jafie zpívalo co nejvíce mÛÏeme ovlivnit i my vhodnou
a vãasnou krmivovou pomocí. 

JH

KLECANSKÉ FARMÁ¤SKÉ TRHY
Mûstsk˘ úfiad Klecany pofiádá od 23. 9. 2010 pravidelnû kaÏd˘ ãtvrtek Klecanské far-
máfiské trhy. Trhy probíhají na námûstí V. B. Tfiebízského od 7:00 do 14:00 hodin
nebo do vyprodání zásob. Mûstsk˘ úfiad tak navázal na trhy uspofiádané paní
P. Oborníkovou a obãansk˘m sdruÏením Volba pro obec, které se konaly v záfií
v Pfiemy‰lení.

Je moÏné si na trzích zakoupit ovoce a zeleninu, mo‰ty a ‰Èávy, burãák, víno
a medovinu, bezlepkové uzeniny, ãerstvû vyuzené domácí klobásky a ãabajky, ale
i maso a ryby, celozrnné, bezlepkové peãivo a chléb z rodinné pekárny, med, dia
cukrovinky, s˘ry, kozí s˘ry, kvûtiny a dal‰í v˘robky.

¤adu v˘robkÛ si mÛÏete pfied nákupem ochutnat a nakupování je pfiíjemné
i proto, Ïe díky stál˘m trhovcÛm, ale i zákazníkÛm je atmosféra na trzích „domácí“
a pfiívûtivá. Dle sdûlení paní Klausové bude i nadále snaha ze strany MûÚ pofiádat
trhy pravidelnû. 

Jako nad‰ená zákaznice dûkuji Mûstskému úfiadu za pofiádání trhÛ.

Ing. K. Holubová
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE
Milí ãtenáfii, 
‰kolní rok je v plném proudu a vy si pravdûpodobnû  myslíte, Ïe jsme letos v té ‰kole
tak nûjak zaspali, neboÈ jsme  dosud nemûli ve Zpravodaji Ïádn˘ pfiíspûvek. Neboj-
te, nezaspali, jen bylo trochu víc práce a na pfiíspûvky pro vás se trochu pozapo-
mnûlo. 

Co je tedy u nás nového?
Leto‰ní ‰kolní rok jsme zahájili s 265 Ïáky ve 14 tfiídách, takÏe nás rok od roku pfii-
b˘vá, z ãehoÏ máme samozfiejmû velkou radost. Opût jsme otevfieli dvû první tfiídy,
tentokrát  po 20 dûtech. Na‰e prvÀáãky jsme slavnostnû pfiivítali 1. záfií za slunného
poãasí venku a po pfiedání mal˘ch dárkÛ si je úplnû nové paní uãitelky odvedly do
tfiíd, kde na nû ãekaly nové uãebnice, balíãky s v˘tvarn˘mi potfiebami, novotou voní-
cí stolky, Ïidle i skfiínû. Dnes uÏ se dûti zabydlely, do pûti poãítají, jak kdyÏ biãem
mrská, a nebude dlouho trvat, pfieãtou si samy i první pohádku.

Velké dûti na‰ly po prázdninách podle sv˘ch pfiání ãistû vymalované tfiídy i chod-
by, nováãci na druhém stupni – ‰esÈáci i nov˘ nábytek, vãetnû nové tabule. V‰ech-
ny tfiídy mají od leto‰ka k dispozici také nov˘m nábytkem vybavenou poãítaãovou
uãebnu. Kromû v˘uky ji mohou vyuÏívat dennû ve vyhrazen˘ch hodinách pro svou
osobní práci.

VraÈme se chvilku k na‰im ‰esÈákÛm. Je jich 26 a jsou nejpoãetnûj‰í tfiídou na
‰kole. ProtoÏe k loÀsk˘m páÈákÛm pfiibyly nové dûti ze ‰kol blízk˘ch i dalek˘ch,
absolvovala 6.A hned v záfií adaptaãní kurz, aby se v‰ichni lépe poznali. No a jak
se mûli? Posuìte sami.

Za adrenalinem do Bfiezové

V polovinû záfií jsme se s 6. A a paní uãitelkou Pechovou vydali na adaptaãní kurz
do adrenalinového centra Bfiezová. Cílem na‰í daleké cesty na Vysoãinu bylo blíÏe
se navzájem seznámit a poznat. Vzhledem k tomu, Ïe k pevnému kolektivu tfiídy 1.
stupnû se v tomto ‰kolním roce pfiidalo 7 nov˘ch spoluÏákÛ z jin˘ch ‰kol, spoleãnû
strávené dny mûly opravdu v˘znam. Îáci si zahráli spoustu her na poznání ostatních
i sebe sama, vyzkou‰eli si lezeckou stûnu, trampolínu, nízkolanové, ale i vysokola-
nové centrum, a dokonce v‰ichni zdolali i rambodráhu se záludn˘m vodním pfiíko-
pem. Zafiazeny byly i disciplíny, ke kter˘m bylo tfieba klidu a soustfiedûní, jako je
stfiílení z luku ãi ze vzduchovky. Oãekávanou aktivitou celého kurzu byl paintball.
Zku‰en˘ lektor nám v‰ak vysvûtlil, Ïe nejde pouze o zábavu, ale pfiedev‰ím o nebez-
peãnou hru urãenou star‰ím ÏákÛm, a proto jsme absolvovali pouze stfielbu na terã.
Toto drobné zklamání je zároveÀ i jedním z mnoha dÛvodÛ, proã bychom se v‰ich-
ni chtûli o nûjak˘ rok pozdûji do Bfiezové znovu vrátit.

Bronislava Bendová
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Sto let star˘ ‰kolní fiád

K prvním ‰kolním dnÛm patfií kaÏdoroãnû opakování ‰kolního fiádu, aby si dûti pfii-
pomnûly, co se ve ‰kole smí a co ne. 

Není to tak dlouho, co se mi do ruky dostal ‰kolní fiád star˘ sto let. Pfiekvapila mû
nejen jeho forma, ale i vysoká aktuálnost. Souãasn˘ fieditel by musel vypustit jen pár
formulací a nahradit je aktuálními problémy jako jsou drogy, ‰ikana, pouÏívání
mobilu atp. Potom by i stolet˘ ‰kolní fiád splnil poÏadavky, které na nûj klade âeská
‰kolní inspekce. Sepsal jej populární moravsk˘ uãitel Julius Stantejsk˘(1856-1909),
dlouholet˘ pfiítel bratfií Mr‰tíkÛ, autor r˘mované kníÏky pro ‰kolní mládeÏ nazvané
Zver‰ovaná ‰kola.

Pro va‰i pfiedstavu uvádím pár bodÛ.
• Posly‰ Ïáku, kaÏd˘ den ve ‰kole buì pfiítomen.
• NemÛÏe‰-li snad pfiijíti, vãas se musí‰ omluviti. Po rodiãích neb pfiíteli vzkaÏ to

panu uãiteli, co se s Ïákem doma dûje, on si vÏdycky vûdût pfieje. KdyÏ zas ‰kolu
nastupuje‰, omluvu aÈ opakuje‰.

• Hodní Ïáci, hodné Ïaãky, nenoste do ‰koly hraãky. Jenom co je nafiízeno,
v mo‰nû budiÏ uloÏeno.

• ·kolou ti‰e, zvolna choì, rozpustilost v‰echnu kroÈ, zpÛsobÛ tu slu‰n˘ch dbej,
v chodbách hluku nedûlej.

• Dokud nejste voláni, varujte se povídání. KdyÏ pak pan uãitel uãí, Ïádn˘ Ïák aÈ
nezahluãí, kaÏd˘ nechaÈ pozor dává, o ãem Ïe se pojednává. Nezvykejte napo-
vídat nebo pfii uãení jídat.

• Papíry a jiné smetí neházejte na zem, dûti. Pakli ‰kodu zaviní‰, náhradu aÈ uãiní‰.
• VypÛjãí‰-li knihu sobû, vraÈ ji ãistou v brzké dobû, kdybys ji mûl zkazit, ztratit,

nezbytnû ji musí‰ platit.
• Památníky, domy, krovy, nepopisuj bláznÛ slovy.
• Slu‰nû bav se, zpívej, hrej, kamením v‰ak neházej, v zimû koulí snûhov˘ch aÈ

nevidût v rukou tv˘ch.
• Karet, cigaret, tabáku, pfiísnû varuj se ‰koláku, nepij nikdy lihoviny, jsou to pravé

otraviny.

Tak vidíte, ãasy se vlastnû nemûní…
Dagmar Rauschová

Poãítaãová uãebna v Z·
Od 11. 10. 2010 je poãítaãová uãebna otevfiena pro Ïáky i v dobû mimo vyuãová-
ní. Pfiístup v dobû volna je moÏn˘ v tûchto termínech: 

Pondûlí – 12:45–13:30 
Úter˘ – 7:00–7:40 a 12:45–13:30 
Stfieda – 13:40 –14:25 
âtvrtek – 7:00–7:40 a 12:45–13:30 
Pátek – 12:45 –13:30 
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ZPRÁVIâKY Z M·
Pan podzim sice pfievzal vládu velmi rychle, ale pfiesto nám bylo dopfiáno b˘t
s dûtmi co nejvíce venku. V rámci tfiídních programÛ jsme se vûnovali jak jinak neÏ
tématÛm podzimním, a to zejména podzimní pfiírodû. 

Divadelní pfiedstavení
KaÏd˘ mûsíc máme pro dûti pfiipravené divadelní pfiedstavení a tak ani fiíjen nebyl
v˘jimkou. Pfiijeli k nám dva herci s pfiedstavením s názvem „Vodník“. Dûti shlédly
pfiíbûh o Vodníkovi a panu porybném. Program byl pln˘ hudby a oba herci dokáza-
li strhnout do dûje vût‰inu dûtí. Jenom pro ty nejmen‰í bylo pfiedstavení trochu
„divoãej‰í“, a tak jsme kaÏdou chvíli museli utírat nûjakou tu slziãku.

V˘stava prací dûtí a rodiãÛ
Dûkujeme V‰em rodiãÛm a dûtem za jejich v˘tvarné poãiny na téma „Draãí rej“,
které zdobí celou chodbu M·. Se‰lo se nám velké mnoÏství drakÛ z rÛzn˘ch mate-
riálÛ. Za v‰echny musíme zmínit draka rekordní velikosti od rodiny Kukelkov˘ch,
kter˘ se nám na chodbu témûfi neve‰el.

Veliké podûkování
Dûkujeme rodiãÛm dûtí ze tfiídy JeÏek, ktefií sv˘m darem – nákupem elektronického
piana dojali p. uã. SoÀu a p. uã. Petru k slzám. Je to neãekané pfiekvapení a ocenû-
ní práce obou p. uãitelek. 

Svátek sv. Martina
JiÏ se stalo tradicí, Ïe si pfiipomínáme svátek sv. Martina lucerniãkov˘m pochodem
dûtí z M· a jejich rodiãÛ. Stejnû tak tomu bude i letos. Podrobné informace se dozví-
te na plakátech v M·.

Kolektiv M·
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Z KLECANSKÉ KULTURY

Vyprávûní o renesanãním malífii

Na konci záfií a zaãátkem fiíjna bylo moÏno se zúãastnit tfií akcí. Nejprve nám
v pátek 24. záfií Klára Adamová zajímavû vyprávûla o pozoruhodném renesanãním
malífii Michelangelo Marisim zvaném Caravaggio. KrouÏek zájemcÛ o v˘tvarné
umûní se se‰el v zasedací síni MûÚ na pfiedná‰ce se svûteln˘mi obrazy (pofiádal
Prav˘ Hradec.) Doufáme, Ïe dal‰í podobné pfiedná‰ky budou následovat.

Svatováclavsk˘ koncert

Leto‰ní svatováclavsk˘ koncert se konal v klecanském kostele Panny Marie v nedû-
li 3. fiíjna. Tentokrát vystupoval Ignis, mlad˘ smí‰en˘ sbor pfii kostele sv. Ignáce
v Praze.  ZaloÏil ho - nám  z pfiedchozího koncertu znám˘  - varhaník Tomá‰ Pin-
dor. Tento muÏ dovede mistrnû rozehrát varhany, i ty na‰e z r. 1892, tak, jak se to
málokdy sly‰í. Pfiednesl m. j. improvizaci na Svatováclavsk˘ chorál. A na konci pro
dûti pfiidal Ovãáci, ãtveráci.

O Romeovi  a Julii

Nakonec lahÛdka v podání Divadelní spoleãnosti lorda Ochota: Ta uspofiádala
v sobotu 2. fiíjna odpoledne v˘jezdní pfiedstavení s hrou, v Klecanech jiÏ dostateãnû
známou, „O Romeovi a Julii, a co si o tom myslí bard Karel âapek“, a to na letní
scénû u veltruského zámeãku. Diváci, mezi nimiÏ byli ãetní pfiíznivci tohoto i dal-
‰ích souborÛ, Klenoty a Lakom˘ch Barek, zhlédli z lavic na hustém travnatém palou-
ku, po nûmÏ se v prostoru pfied nimi museli pohybovat i herci a zpûváci, pûknou hru
s vtipnou závûreãnou scénkou. V‰ichni herci podali krásn˘, a vzhledem k prostfiedí
úctyhodn˘ v˘kon. Zpûvem je podpofiily ãlenky Klenoty, v˘bornû doprovázené Blan-
kou Laurychovou, hudební reÏisérkou. Autorkou scénáfie a reÏisérkou pfiedstavení
byla Eva Stanislavová. V rozliãn˘ch rolích (a dvojrolích) od nejmen‰ích amórkÛ aÏ
po dÛstojné stafie‰iny vystoupilo asi dvacet hercÛ a hereãek. Byli to Alena Moucha
Nûmcová, Pavla Bene‰ová, Zdena Lemonová, Hana Janková, Stanislava Medková,
Jana Vojtková, Ivo ·ebek, Jan Holub, Katefiina Tomá‰ová, Ludûk Václavík, Ludmila
Koktanová, Vûra Nováková, Jifií Koktan, Natálie a David Václavíkovi, Katefiina Kubi-
‰ová, Pavlína Suchánková, Faust˘na Stanislavová. Dûkujeme úãinkujícím a taky
radû mûsta, kulturní komisi a dal‰ím.

Pokraãují besedy nad Biblí

V fiíjnu opût zaãaly besedy nad Biblí, vedené páterem Pavlem Kune‰em. Besedy se
konají vÏdy první pondûlí v mûsíci v zasedací místnosti MûÚ od 18 do 19.30 hodin.
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KULTURNÍ KOMISE
V˘znamné v˘roãí

Letos uplyne 200 let od narození Karla Hynka Máchy. Tohoto
v˘roãí vzpomeneme literárním veãerem Na skleniãku vína s K. H.
Máchou. Koná se ve ãtvrtek 4. 11. v 18.30 hodin v obfiadní síni
v Klecanech. Vstup voln˘.

Námût a materiály Zdena Lomová a Jifií Böhm, reÏie Eva Stani-
slavová. 

V sobotu 13. 11. 2010 nabízíme autobusov˘ v˘let do Litomûfiic, kde K. H. Mácha
zemfiel. Nav‰tívíme jeho byt, muzeum s v˘stavkou o nûm, vyjdeme na Radob˘l,
odkud bûÏel k poÏáru. Dále nav‰tívíme krematorium nacistické podzemní továrny
Richard, katedrálu a dal‰í litomûfiické pamûtihodnosti.

Program uzpÛsobíme podle poãasí a moÏností úãastníkÛ. 
Odjezd z Námûstí VBT v 9.00, návrat podle dohody, nejspí‰e mezi 16. a 17. hodi-

nou. 
Cena 50 Kã.
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Vánoãní jarmark

V sobotu 27. 11. od 14 hodin v zasedací síni mûstského úfiadu.
Tradiãní vánoãní peãivo, vánoãní dílna, zdobení adventních vûncÛ.
Více informací najdete na plakátech.

Velká podzimní dílna

V sobotu 13. 11. v zasedací síni mûstského úfiadu od 14 do 17 hodin. 
Dûti i dospûlí mohou navlékat korálky, dekorovat triãka, vyrábût dekorace, letovat
vitráÏe, drátovat atd. Dal‰í informace najdete na plakátech. 

Lakomé Barky na v˘stavû v Mánesu

Ve ãtvrtek 18. 11. 2010 ve 20 hodin vystoupí Lakomé Barky na interaktivní v˘stavû
PLAY Petra Nikla v Mánesu, která je pokraãováním celosvûtovû úspû‰ného projektu
Orbis Pictus aneb…
Více o v˘stavû najdete na www.orbis-pictus.com. 
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KLECANSKÉ ST¤ÍPKY
➤ 12. listopad 1920 radou bylo rozhodnuto zapoãíti s vafiením polévky pro chudé

‰kolní dítky v budovû ‰kolní a posavadní prádelnû, pouÏívané  p. fiídícím uãite-
lem a k vafiení této polévky by se povûfiila pí. Antonie Procházková, jeÏ jest vdo-
vou a matkou dvou nezletil˘ch dítek, na jejichÏ v˘Ïivu ze Ïádné strany pfiíspûv-
kÛ se jí nedostává. K tomu se podot˘ká, Ïe jmenovaná jest zdej‰í pfiíslu‰nicí
a jako takovou, Ïe jest povinností obce ji podpofiiti 

➤ 6. listopad 1930 doporuãena byla okresnímu úfiadu Ïádost p. J. Kosiny na udû-
lení povolení ku provozování periodické dopravy na trati Praha – Klecany – Vel-
trusy

➤ 2. listopad 1939 jednáno bylo o návrhu skupinového vodovodu obcí: Klecany,
Husinec, Vûtru‰ice, Zdiby, Sedlec   

➤ 14. listopad 1945 rada povolila Svazu ãeskoslovenské mládeÏe zfiídit taneãní
hodiny na zámku

➤ 10. listopad 1958 rada MNV zasílá pozdravn˘ dopis s. ·arovovi, veliteli posád-
ky Rudé armády v r. 1945 v Klecanech  

➤ 4. listopad 1964 je zaji‰tûna v˘stavba ‰koly, zapoãne se ve II. ãtvrtletí 1965, pfií-
padnû jiÏ v prvém. Staví se 6 pavilonÛ. Ukonãení v˘stavby se pfiedpokládá v r.
1967. Obãané byli vyzváni k závazkÛm k pracem na ‰kole

➤ 1. listopad 1993 rada vyslovila pfiedbûÏn˘ souhlas s prodejem b˘valé matefiské
‰kolky Na vinici p. Fischerovi k provozování fieznictví

JH

Slavnostní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Ve stfiedu 17. 11. 2010 v 15 hodin.

Program: 
Antonio Vivaldi – Gloria
Uãinkují: 
Klenota, ãlenové Státní opery Praha, Vinohradsk˘ orchestr.
L. van Beethoven – 7. symfonie A dur 
v podání Vinohradského orchestru.
Vstupné dobrovolné.

Regionální projekt amatérsk˘ch a profesionálních hudebníkÛ.
Projekt podpofiila nadace Îivot umûlce.
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Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální sluÏby pro obãany z okraje spoleãnosti – materiální pomoc sociálnû

potfiebn˘m, azylové ubytování i pracovní pfiíleÏitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLA·UJE

SBÍRKU POUÎITÉHO O·ACENÍ
✔ Letního a zimního obleãení /dámské, pánské, dûtské/

✔ LÛÏkovin, prostûradel, ruãníkÛ, utûrek, záclon, 

✔ Látky (minimálnû 1m2, prosíme, nedávejte nám odfiezky a zbytky látek)

✔ Domácí potfieby – nádobí bílé i ãerné, skleniãky – v‰e nepo‰kozené

✔ Pefií, péfiov˘ch a vatovan˘ch pfiikr˘vek, pol‰táfiÛ a dek

✔ Obuv – ve‰kerou nepo‰kozenou

VùCI, KTERÉ VZÍT NEMÒÎEME:
✔ ledniãky, televize, poãítaãe a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologick˘ch dÛvodÛ

✔ nábytek, jízdní kola a dûtské koãárky – ty se transportem znehodnotí

✔ zneãi‰tûn˘ a vlhk˘ textil

Sbírka se uskuteãní:
dne: 20. listopadu 2010

ãas: 8.00 – 12.00 hod  

místo: Mûstsk˘ úfiad Klecany    

Vûci prosíme zabalené do igelitov˘ch pytlÛ ãi krabic, 
aby se nepo‰kodily transportem

Dûkujeme za Va‰i pomoc.

BliÏ‰í informace Vám rádi sdûlíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
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VOLNÉ PROSTORY K PRONAJMUTÍ
Areál AVAPS – Klecany

Jedná se o samostatnou část budovy v našem areálu v Klecanech.
Nabízíme kanceláře (8x) s příslušenstvím (kuchyň s jídelnou, WC + kou-
pelna – pánské, dámské, klimatizovaná místnost pro server, sklad kanc.
věcí) o celkové ploše 336m2.

☛ v kancelářích je strukturovaná kabeláž 
☛ telefonní ústředna OMEGA od 2n, internet 
☛ EZS-samostatný podsystém s propojením na PCO
☛ ústřední vytápění – plyn-samostatné měření
☛ samostatné měření odběru elektriky
☛ možnost parkovacích míst
☛ možnost využití zpevněných ploch pro venkovní skladování.

Jako služby můžeme nabídnout úklid prostor a dovoz obědů.

http://www.avaps.cz

AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany

Tel: +420 284 688 545, mob: +420 777 911 777, e -mail: novotny@avaps.cz

MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY
si Vás dovoluje pozvat na

ustavující zasedání zastupitelstva mûsta Klecany,

které se koná ve stfiedu 10. 11. 2010 v 18:15 hod

v zasedací místnosti mûstského úfiadu Klecany
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JI¤Í ÎÁâEK
Dne 6. listopadu oslaví své 65. narozeniny básník, jehoÏ díla a dílka se vyznaãují
smyslem pro humor, nadsázkou aÏ parodií. Z tvorby pro dospûlé si pfiipomeÀme
Ráno modfiej‰í veãera, Tfii roky prázdnin, R˘my pro koãku a pod psa, Zákony schvál-
nosti a dal‰í. Z tvorby pro dûti napfi. Ahoj mofie, Abeceda, Nemalujte ãerta na zeì,
2x2 je nûkdy 5. 

Jifií Îáãek si ve sv˘ch ver‰ích doslova pohrává s ãe‰tinou. DÛkazem toho jsou
i následující ver‰e   

JH

Sonet k poctû hlásky ¤

Bratfiíci z fií‰e fiek a fiíãek,
fiefiich a netfieskÛ a bfiíz,
kde kofienáfiky vûfií na fiebfiíãek,
kde vá‰nû vfiou a fieã má fiíz,

kde fiimbabové v fiíji h˘fií
a lid se kofií hofie ¤íp,
kde z pfiísné pravdy zbude koufi a chm˘fií,
a pfiesto vûfií‰: Bude líp,

vy, mofieplavci ãesk˘ch mofií,
pfiestaÀte myslet na pfiíkofií –
aÈ fivou lvi, heraldická zvûfi,
aÈ boufie hfimí a vífií pefií
na poãest moudr˘ch pfiedkÛ, ktefií
stvofiili pro nás boÏské ¤!

CO JSME SE NAUâILI ZA 2065 LET!
„Rozpoãet by mûl b˘t vyváÏen˘, státní pokladna by se mûla znovu naplnit, vefiejn˘
dluh by se mûl sníÏit, arogance úfiednictva by se mûla zmírnit a b˘t pod dozorem,
pomoc cizím zemím by se mûla omezit, pokud ¤ím nemá pfiijít na mizinu. Lidé se
opût musí nauãit pracovat namísto toho, aby Ïili z vefiejné podpory.“

Tak pravil Marcus Tullius Cicero v roce 55 pfied n. l. – nepfiipadá vám to nûjak
povûdomé?!?
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU
V˘mûna trenéra „A“ muÏstva

Podûkování

U muÏstva dospûl˘ch „klecanského A“ do‰lo na základû nepopulárního a del‰í dobu
zvaÏovaného rozhodnutí v˘boru TJ Sokol Klecany k v˘mûnû trenéra. Pana Jifiího Kal-
fafie vystfiídal  p. Josef Ko‰Èál. Panu Jifiímu Kalfafiovi dûkujeme za jeho práci v „A“
t˘mu. Pod jeho vedením dosáhl klecansk˘ t˘m historického úspûchu. Bûhem dvou
let postoupil ná‰ t˘m do Okresního pfieboru a sv˘m vítûzn˘m taÏením si zajistil
postup do 1.B tfiídy krajské soutûÏe. Bûhem loÀské sezóny se stala neuvûfiitelná vûc.
Ná‰ fotbalov˘ t˘m vyhrál 1.B tfiídu a postoupil do 1.A tfiídy. Jirko, dûkujeme Tobû
i V‰em hráãÛm, ktefií byli u toho !!!! 

Rozãarování

BohuÏel po poãáteãní radostné euforii z postupu do 1. A tfiídy, pfii‰lo zklamání
a smutek z prvních prohran˘ch zápasÛ a celková atmosféra v klubu a pfiedev‰ím
u muÏstva, vadla. Na v˘bor TJ Sokol Klecany se sná‰ely poÏadavky, aby uãinil kroky
vedoucí ke zlep‰ení situace v A t˘mu. V˘bor se proto rozhodl uãinit první zmûnu na
místû trenéra. Bylo více neÏ jasné, Ïe takové rozhodnutí pfiinese mnoho negativních
ohlasÛ, snad i proto, Ïe k v˘mûnû trenéra do‰lo po vyhraném zápase.

Oãekáváme, Ïe nov˘ trenér dodá muÏstvu chybûjící energii, Ïe budou probíhat
fiádné tréninky muÏstva a na hfii‰ti  bude vidût snaha hráãÛ ze sebe dostat maximum. 

Minipfiípravka

Vzhledem k tomu, Ïe Dan Dvofiák pfievzal trvale trenérskou pozici u t˘mu pfiíprav-
ky, je zapotfiebí obsadit trenérské místo u minipfiípravky. K minipfiípravce hledáme
trenéra, kter˘ by byl ochoten dvakrát t˘dnû trénovat na hfii‰ti TJ Sokol Klecany cca
1 hod. na‰e nejmen‰í fotbalisty. 
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