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VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

Dodateãnû zvefiejÀujeme fotografie z vánoãního posezení v DPS
V‰em obyvatelÛm Domu s peãovatelskou sluÏbou pfiejeme hodnû zdraví a dal‰í pfií-
jemná setkání.

VÁNOâNÍ POSEZENÍ V DPS
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JUBILANTI V B¤EZNU
Neuman Václav
Mlyneková Johana
Petfiíãková Oldfii‰ka
Brávníková RÛÏena 
LeÏáková Jifiina
Studniãka Josef
St˘blová Jifiina
Helligová Jindfii‰ka
Kmínková RÛÏena
Kodetová Hana
Nováková Milu‰e

Budín Jifií
Mouchová  Vûra
Kopfiiva Václav
Bassyová Alena
Sittová Jozefa
Baránková Julie
Janíková Vlasta
Holík Ladislav
Hartmannová Jana
Pavlíková Hana
Palacková Marie

Na‰im spoluobãanÛm, ktefií se doÏívají v˘znamného Ïivotního jubilea
pfiejeme v‰e nejlep‰í a pevné zdraví!

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



Klecansk˘ zpravodaj • bfiezen 2011

V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pis z usnesení rady mûsta za leden a únor 2011

Rada mûsta:

17. ledna
– Vzala na vûdomí informaci o vyhlá‰ení 2. stupnû povodÀové aktivity na Vltavû

v Klecánkách ve dnech 14. 1. aÏ 17. 1. 2011, kter˘ tímto dnem pominul. Nadále
platí setrval˘ stav, zÛstává 1. stupeÀ povodÀové aktivity.

– Vzala na vûdomí Ïádost paní ZdeÀky Tomá‰ové o uvolnûní z funkce pfiedsedky-
nû kulturní komise. Rada mûsta dûkuje paní Tomá‰ové za dlouholeté pÛsobení
v kulturní komisi a za pfiínos mûstu v oblasti kultury. Rada zároveÀ schválila navr-
Ïenou pfiedsedkyní paní Janu Klausovou.

24. ledna
– Vzala na vûdomí informaci o stavu Vltavy v Klecánkách. V sobotu 22. 1. 2011

klesl prÛtok a pominul 1. stupeÀ povodÀové aktivity. Plavba lodí je zatím stále
zastavena.

– Projednala návrh obce Vodochody ke smûnû konkrétních pozemkÛ v souvislosti
se zmûnou katastrální hranice mezi Vodochody a Klecany a pfiedá zastupitelstvu
mûsta.

– Seznámila se s návrhem sociální komise na umístûní dvou osob do Domova
s peãovatelskou sluÏbou. Schválila pfiijetí paní Milu‰e Novákové z Klecan. Druhá
Ïádost bude je‰tû projednána se starostou Vodochod panem dr. Palákem.

– Schválila pfiijetí dotace – na sãítání obyvatelstva a na akci „EU peníze ‰kolám“
z operaãního programu Vzdûlávání pro konkurenceschopnost.

31. ledna
– Schválila otevfiení dvou prvních tfiíd a kritéria navrÏená fieditelem Z·, zároveÀ

schválila pro Z· ãerpání pfiíspûvku zfiizovatele na mzdové prostfiedky, které budou
pouÏity na proplacení DPP v souvislosti s údrÏbou areálu.

– Schválila pro zápis do M· Klecany na rok 2011/2012 pfiijetí dûtí pouze s trval˘m
bydli‰tûm v Klecanech, které do 30. 9. 2011 dovr‰í tfii roky vûku.

– Schválila opakované podání v˘zvy na nástavbu domu ãp. 349 v Klecanech.
– Vzala na vûdomí Ïádost Mgr. Ludmily Szöllösové o uvolnûní ze sociální ko-

mise.
– Vzala na vûdomí stanovisko odboru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství KÚ Stfiedo-

ãeského kraje k akci âOV Klecany – rekonstrukce âOV – první etapa, které
doporuãuje vyfiízení Ïádosti pro získání státní finanãní podpory z ministerstva
zemûdûlství âR.
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– Schválila návrh ing. Homoláãové, kronikáfiky mûsta na zmûnu ve vedení kroniky
Klecan od r. 2010 zpûtnû, kdy budou zápisy provádûny v elektronické podobû.

– Schválila podpis nájemní smlouvy mezi mûstem Klecany a obãansk˘m sdruÏením
Nov˘ Prostor na pronájem prostor v objektu Dolních kasáren.

14. února
– Projednala opatfiení k zabezpeãení usnesení zastupitelstva 31. 1., podle kterého

bude vedení mûsta pokraãovat s obcí Vodochody v jednáních o smûnû pozemkÛ
v souvislosti se zmûnou katastrální hranice a dál pokraãovat v jednáních s TJ Sokol
Klecany ve vûci narovnání vztahÛ. První schÛzka probûhla 3. 2. 2011, dal‰í
schÛzka bude svolána na zaãátek bfiezna.

– Schválila prodlouÏení nájmu v Dolních kasárnách pro firmy Inner, Barbican,
Saab, Sedláãek, 2M Monolity.

– Schválila pronájem ãásti domu ãp. 54 (1. patro) pro poboãku â. spofiitelny.
– Schválila podpis spoleãného dopisu obcí, mûst a mûstsk˘ch ãástí Prahy k pfiipo-

mínkovému fiízení MZ k návrhu zmûn v nafiízení vlády ã. 148/2006 Sb., které sta-
novuje hygienické a hlukové limity a postupy pfii posuzování úrovnû hluku,
zejména zmûny v hodnocení hluku z leteckého provozu v chránûn˘ch vnitfiních
prostorech staveb.

– Vzala na vûdomí zprávu místostarosty L. Nûmeãka z jednání o financování a pro-
vozu PID – 2011 v Odolena Vodû konaného 1. února 2011. Obce souhlasí s uza-
vfiením dodatku smluv na ostatní dopravní obsluÏnost na r. 2011. Na základû nav˘-
‰ení jízdného nedojde k ru‰ení spojÛ na linkách projíÏdûjících na na‰em katastru,
pouze na linkách 370 a 372 nebudou nûkteré spoje zajíÏdût do stanice D 8.

– Vzala na vûdomí vyúãtování pfiíspûvku na provoz sociálních sluÏeb Farní charity
Neratovice v Klecanech na r. 2010 v souladu se schválen˘m rozpoãtem.

V˘pis z usnesení ze zasedání zastupitelstva mûsta 31. ledna 2011

Zastupitelstvo mûsta schválilo
– Jako delegáta na jednání o Dnu Svazku mûst a obcí, VKM a. s., â. spofiitelnou

a. s., SdruÏení obãanÛ postiÏen˘ch provozem Leti‰tû Praha Ruzynû, Zájmového
sdruÏení právnick˘ch osob dotãen˘ch provozem Leti‰tû Praha Ruzynû, Svazku
obcí Dolní Povltaví starostu mûsta Ivo Kurhajce. Jako náhradníky schválilo mís-
tostarostu Ladislava Nûmeãka a radní Ing. Krist˘nu Holubovou. 

– V návaznosti ke schválení poskytnuté dotace v˘borem Regionální rady soudrÏ-
nosti Stfiedoãeského kraje schválilo uzavfiení smlouvy s Regionální radou
o poskytnutí dotace cca 7 mil. korun a dal‰í návazné kroky.

– Roz‰ífiení kontrolního v˘boru zastupitelstva o Ondfieje Knebla a Martina Kuãeru.

UloÏilo
– vedení mûsta jednat se starostou Vodochod o moÏnostech lep‰ích podmínek pro

Klecany pfii smûnû pozemkÛ mezi Vodochody a Klecany.
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– vedení mûsta a pracovní komisi zastupitelstva ve vûci narovnání vztahÛ mezi TJ
Sokol a mûstem: zpracovat návrh dal‰ího postupu v majetkoprávní problematice
Sportklubu.
(Oba úkoly jsou uloÏeny do pfií‰tího zasedání zastupitelstva.)

Plné znûní usnesení ze zasedání Rady mûsta a zastupitelstva mûsta Klecany nalez-
nete na webov˘ch stránkách mûsta Klecany www.mu-klecany.cz nebo si mÛÏete
vyÏádat informace na Mûstském úfiadu Klecany.

Zdena Lomová

DÒLEÎITÉ DATUMY V B¤EZNU
25. – 26. 3. 2011
Sãítání lidu, domÛ a bytÛ
Sãítání lidu, domÛ a bytÛ (SLDB) je rozsáhl˘m statistick˘m prÛzkumem provádûn˘m
âesk˘m statistick˘m úfiadem. Nové sãítání je plánováno na bfiezen 2011 – rozhod-
n˘m okamÏikem je pak pÛlnoc z 25. na 26. bfiezna.

Sãítání se t˘ká v‰ech lidí, ktefií se v danou dobu nacházejí na území âeské repub-
liky nebo zde mají trval˘ ãi povolen˘ pfiechodn˘ pobyt a v‰ech obydlen˘ch i neo-
bydlen˘ch domÛ a bytÛ. V‰echny fyzické osoby mají ze zákona povinnost poskyt-
nout své údaje.Sãítací formuláfie pfiedá domácnostem sãítací komisafi, pfiípadnû
budou uloÏeny na po‰tû. Vyplnûné formuláfie se budou odevzdávat buì opût sãíta-
címu komisafii, bezplatnû budou zasílány âSÚ po‰tou nebo odevzdány pfiímo na
po‰tû. Kromû tûchto klasick˘ch moÏností mohou lidé v roce 2011 formuláfie vyplnit
a zaslat v elektronické formû.

27. 3. 2011 
V 02:00 hodin zaãíná LETNÍ âAS

31. 3. 2011 
DaÀ z pfiíjmÛ – pfiiznání a doplatek danû za rok 2010     

– odevzdání plné moci daÀového poradce pro prodlouÏen˘ ter-
mín daÀového pfiiznání za rok 2010 na finanãní úfiad.

Místní poplatky – úhrada poplatkÛ za nájmy, zahrádky, psi, hroby, odpad pro toho
kdo nesplÀuje podmínky úlevy atd.

Ukonãení platnosti bankovky
Na základû rozhodnuti Rady âeské národní banky bude k 31. 3. 2011 ukonãena
platnost bankovky o nominální hodnotû 50 korun. Bankovkou nebude moÏné platit
za zboÏí a sluÏby od 1. dubna 2011. V obûhu zÛstanou pouze 50ti korunové mince.
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MùSTO KLECANY 

Obecnû závazná vyhlá‰ka Mûsta Klecany
ã. 6/2007

o pravidlech pro pohyb psÛ na vefiejném prostranství 
v územním obvodu mûsta Klecany

Zastupitelstvo Mûsta Klecany se na svém zasedání dne 13.12. 2007 usnesením
ã.j.2647/07 schválilo, na základû ust.§ 24, odst.2), zákona ã.246/1992 Sb., na
ochranu zvífiat proti t˘rání ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a v souladu s ustanovením
§ 10, písm.d), § 35 a § 84, odst.2. písm.h) zákona ã.128/2000 Sb., o obcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku (dále jen vyhlá‰ka).

âl.I.
PÛsobnost

Tato vyhlá‰ka stanovuje pravidla pro pohyb psÛ na vefiejném prostranství a je závaz-
ná pro fyzické a právnické osoby v územním obvodu mûsta Klecany.

âl.II
Základní pojmy

1. PrÛvodcem (doprovodem) psa se rozumí fyzická osoba, která na vefiejném pro-
stranství psa doprovází.

2. Ovládan˘m psem se rozumí pes, kterému je prÛvodce (doprovod) v kaÏdém oka-
mÏiku schopen akustick˘m ãi jin˘m prostfiedkem zabránit, aby obtûÏoval, ohro-
Ïoval ãi zpÛsobil újmu jin˘m osobám nebo zvífiatÛm.

3. Voln˘m pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vedení na vodítku pod dohle-
dem prÛvodce (doprovodu).

âl.III.
Pravidla pro pohyb na vefiejném prostranství

1. Na vefiejn˘ch prostranstvích v zastavûné ãásti (uveden˘ch v pfiíloze ã.1.) mûsta
Klecany je moÏn˘ pohyb psÛ pouze na vodítku. 

2. Ustanovení pfiedchozího odstavce se nevztahuje na psy sluÏební a záchranáfiské
pfii v˘konu sluÏby a záchrann˘ch prací, na psy speciálnû vycviãené jako prÛ-
vodci postiÏen˘ch osob a na lovecké psy pfii v˘konu práva myslivosti za podmí-
nek stanoven˘ch zvlá‰tními právními pfiedpisy.

3. Pro voln˘ pohyb psÛ se vymezují prostory mimo zastavûná území mûsta. Voln˘
pohyb psÛ v tûchto místech je moÏn˘ pouze pod neustál˘m dohledem a pfiím˘m
vlivem osoby doprovázející psa.
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âl.IV.
Sankce

Poru‰ení povinností stanoven˘ch touto vyhlá‰kou bude posuzováno jako pfiestupek
dle zákona ã.200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, nepÛjde-li
o jin˘ delikt, postiÏiteln˘ podle zvlá‰tních pfiedpisÛ nebo o trestní ãin.

âl.V. 
Úãinnost

Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem vyhlá‰ení. (29. prosince
2008)

Ivo Kurhajec Ladislav Nûmeãek
starosta místostarosta 

Vyhlá‰ka byla schválena ZM dne: 13. prosince 2007
Vyhlá‰ka byla vyvû‰ena dne: 14. prosince 2007
Vyhlá‰ka byla sejmuta dne: 2. ledna 2008
Vyhlá‰ka nabyla úãinnosti dne: 14. prosince 2007 
Vyhlá‰ka byla odeslána na MV dne: 3. ledna 2008

Pfiíloha ã.1. Vefiejná prostranství – Sídli‰tû a seznam ulic

1. máje 
âeskoslovenské armády 
Dlouhá 
Do âertovky 
Do Ka‰tan 
Do Klecánek 
Do Klecánek II 
Dolní Kasárna 
Drasty 
Horní 
K Sídli‰ti 
K Vodojemu 
Koneãná 
Krátká 
Lipová 
Luãní 
Mírová 

Na Hradi‰ti 
Na Kopeãku 
Na Skalkách 
Na Vinici 
Na Vr‰ku 
Na Vyhlídce 
Nad Rychtou
Nad Vyhlídkou 
Námûstí Tfiebízského 
Nová 
Parkerova 
Pion˘rská 
Pod âernou Skálou 
Povltavská 
Pfiemy‰lenská 
Pfiíãná 
Slepá 

Spojovací
Topolová 
U Háje 
U Kovárny 
U Lékárny
U LouÏe 
U ·kolky 
U ·koly 
U Vodárny 
Úzká 
V Boleslavce 
V Dolíku 
V Mexiku 
V Nov˘ch Domkách 
V Záti‰í 
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PROBLEMATIKA VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSÒ
Mimo obec jsou v podstatû v‰echny pozemky vãetnû polních a lesních cest zafiaze-
ny jako honební plochy do konkrétních honiteb. Pfii pohybu psÛ je nutno respekto-
vat §9 odst. 1) Zákona o myslivosti ã. 449/2001 Sb. : „Je zakázáno pla‰it zvûfi jak˘m-
koliv zpÛsobem, …“ a dále §10 odst. 1): „Je zakázáno vlastníkÛm domácích zvífiat,
vãetnû zvífiat ze zájmov˘ch chovÛ a zvífiat z farmov˘ch chovÛ nechat je volnû pobí-
hat v honitbû mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“ V §14 stejného zákona –
Oprávnûní myslivecké stráÏe, odst. 1), dále v § 35 téhoÏ zákona Mysliveck˘ hospo-
dáfi je oprávnûn, odst. 3) je stanoveno: „Myslivecká stráÏ (Mysliveck˘ hospodáfi) je
oprávnûna-(n): …. e), 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; …. pokud je tato nemovitost umístûna na oploceném pozem-
ku, poãítá se tato vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnûní se nevztahuje na psy
ovãáck˘ch a loveck˘ch plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranáfiské a slu-
Ïební;….“ Znamená to tedy, Ïe pes, kter˘ se napfiíklad rozebûhne za zajícem a neu-
poslechne okamÏitû na zavolání svého vÛdce, je nezodpovûdností majitele vystaven
váÏnému nebezpeãí. ¤ada lidí namítne, Ïe oni mají pfiece dva v˘marské nebo
maìarské ohafie, labradory,… nebo jiné dnes módní lovecké plemeno. K tomu lze
odkázat na níÏe uvedené stanovisko právníka. Existuje také u nás dobfie znám˘
medializovan˘ pfiípad zastfielení volnû pobíhajícího rhodéského ridgebacka (lovec-
ké plemeno honiãÛ) myslivcem, kter˘ nebyl mysliveckou stráÏí. Rozhodnutí soudu
znûlo: fiádovû stejné (v desítkách tisíc) pokuty pro myslivce za neoprávnûn˘ odstfiel
(protoÏe nebyl mysl. stráÏí) a rovnûÏ majiteli psa za neoprávnûné volné vypu‰tûní
psa. Volné pobíhání psÛ je (pro mnohé asi pfiekvapivû) také v rozporu se zákonem
proti t˘rání zvífiat, podle kterého „…je zakázáno nechat volnû pobíhat zvífie
v zájmovém chovu.“, coÏ se vztahuje i na psy. V pfiípadû prokázání poru‰ení toho-
to ustanovení (dva svûdci, pfiítomnost obecní ãi státní policie, natoãení kamerou
nebo mobilem, fotodokumentace…) hrozí majiteli ve správním fiízení zaplacení
správního poplatku 1 500,- Kã a pokuta do 20 000,- Kã. V˘jimky jasnû vymezují
zákony a patfií mezi nû napfi. povinnost uÏivatelÛ honiteb v dostateãném poãtu drÏet
a pouÏívat lovecky upotfiebitelné psy (s pfiíslu‰n˘mi zkou‰kami z v˘konu). Ti se
pohybují v honitbách buì vlastních, nebo pronajat˘ch za úplatu na základû nájem-
ních smluv.

Stanovisko právníka k nejãastûj‰ím pfiípadÛm
„Pokud jak˘koliv pes v honitbû (ale i mimo ní) úmyslnû zaútoãí na jakoukoliv osobu,
nebo na psa, kterého tato osoba vede, mÛÏe poté pfiijít v platnost zpravidla Trestní
zákon 140/61 Sb.ve znûní 161/2006 Sb. § 13 (nutná obrana), popfi. § 14 (krajní
nouze). KaÏd˘ obãan by se mûl ve vlastním zájmu pouãit o obsahu (a nadfiazenosti
nad ostatními zákony), nastanou-li podmínky v tomto zákonû vyjmenované (napfi.
útok, hrozící ‰koda apod...). TakÏe i v pfiípadû, kdy JAK¯KOLIV PES nebo jiné zvífie
strhává zvûfi a hrozí-li vznik ‰kody, je nejenom právem ale (dle jin˘ch platn˘ch
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zákonÛ) povinností zúãastnûného obãana (nejenom myslivce) ‰kodû pfiedejít, pfii-
ãemÏ dÛsledek ãinu nesmí zpÛsobit ‰kodu vût‰í, neÏ by hrozila neãinností (viz kraj-
ní nouze). A mnozí obãané netu‰í, Ïe takov˘ tfiílet˘ chovn˘ srnec má hodnotu pfies
10 tis.Kã, zajíc se nakupuje v Maìarsku pro osvûÏení chovu za cca 350 Euro/ks....
atd.. Diskuze o právu a povinnostech majitelÛ psÛ - pokud jsou vedeny lidmi, ktefií
si za jakoukoliv cenu chtûjí prosadit jen to jejich vlastní právo (tfieba i v dobrém
úmyslu), mají v˘sledek jedin˘ - a to lidovou tvofiivost a právní chaos v diskutované
oblasti. 

Dále platí: 
1) Pro stanovení v˘‰e ‰kody v pfiípadû sporu si soud urãí pfiíslu‰ného znalce

v oboru. A toho nebude zajímat, za kolik jste koupili ‰tûnû (to se dá domluvit
s prodejcem) a co vás stál jeho v˘cvik. Urãí cenu obecnou a nic s tím nenadûlá-
te - vÏdyÈ zeptejte se pûti náhodnû vybran˘ch neznám˘ch osob na hodnotu Va‰e-
ho pejska - budete se divit. A soud také tak bude zkoumat, jak z OBECNÉHO
POVùDOMÍ je známo, jak mÛÏe (nebo musí?) osoba povinná znát v˘‰i moÏné
‰kody.

2) Aby kdokoliv pouÏíval zákonnou ochranu - pak musí dát najevo P¤EDEPSAN¯M
ZPÒSOBEM, Ïe tuto ochranu má. Policista v civilu není vefiejn˘m ãinitelem do
té doby, neÏ se svému okolí prokáÏe (prÛkazem, odznakem, uniformou atd.) zpÛ-
sobem, uveden˘m v právním pfiedpisu. DO TÉ DOBY MU ZÁKON ÎÁDNOU
OCHRANU NEP¤IZNÁVÁ. A stejnû tak: pfiíslu‰ník armády, BIS, kriminální sluÏ-
by, myslivecká stráÏ, lesní stráÏ, rybáfiská stráÏ .....a dal‰í vefiejní ãinitelé.....
A POTAÎMO DAL·Í OSOBY NEBO VùCI (napfi. PSI), ktefií poÏívají nûjakou
ochranu. A proto pfii akcích vidíte na psech deãky s ãerven˘m kfiíÏem, obojky
s nápisem policie, bílé obojky slepeck˘ch psÛ...atd. (oznaãení nemusí b˘t pfies-
né, atd. ... viz pfiíslu‰né provádûcí vyhlá‰ky). „

Závûr: lidé, ktefií si pofiizují psa, musí dobfie zváÏit nejen, které plemeno se jim líbí
a moÏnosti v rámci vlastní nemovitosti (dÛm, dvÛr, zahrada), ale také aspekty pfií-
padného pohybu mimo tyto objekty. Lovecká plemena byla ãasto po stovky let
‰lechtûna s ohledem na rozvíjení loveck˘ch schopností. Tyto vlohy lze v jedné gene-
raci utlumit, ale nikoliv odstranit. Byla by to ostatnû i ‰koda. Lovecké geny jsou
obecnû zakódované v kaÏdém psu, protoÏe pofiád zÛstává ‰elmou. Je tedy tfieba zvá-
Ïit, zda potfiebujeme hlídaãe, domácího mazlíãka, asistenãního psa ãi pomocníka
pfii lovu, a podle toho volit plemeno. Na obecní pozemky v intravilánech se vzta-
hují obecní vyhlá‰ky (vût‰inu pohyb pouze na krátkém pevném vodítku a povinnost
sbírat exkrementy). Ostatní pozemky pak mají konkrétního majitele nebo skupinu
majitelÛ a pohyb psÛ na nich je omezen republikov˘mi zákony a vyhlá‰kami. Jestli-
Ïe se na tûchto pozemcích nacházíme, nejsme doma, jsme tu na náv‰tûvû. A mûli
bychom se chovat jako slu‰ná náv‰tûva. Majitelé a nájemci pozemkÛ – zemûdûlci,
lesníci a myslivci – se pak urãitû budou chovat jako slu‰ní hostitelé. Vypustit psa
z vodítka pak mÛÏeme jen za podmínky jeho absolutní poslu‰nosti v jakékoliv situ-
aci. Tfieba i ve chvíli, kdy metr pfied ním vybûhne zajíc. A, upfiímnû fieãeno, tako-
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v˘ch psÛ je zanedbatelné procento. Platí pak otfiel˘ slovní obrat, Ïe neznalost záko-
nÛ neomlouvá…. 

Ing. Pavel âern˘
pfiedseda MS VeleÀ se sídlem v Mratínû
a pfiedseda OMS Praha – v˘chod

Zdroj: www.omsprahavychod.cz , ãlánek byl oti‰tûn s vûdomím jednatele Okresní-
ho mysliveckého spolku – Praha v˘chod

-dh-

PEJSKA¤I
Citát: „Pes má krásu bez je‰itnosti, sílu bez krutosti 
a lidské ctnosti bez lidsk˘ch nectností.“ (Lord Byron)

„Je to hrozné, v‰ude samá psí hov…..“, tak tato slova sl˘chám
ãasto od lidí v Klecanech s dovûtkem, abych nûco napsala do
zpravodaje. Odtát˘ sníh odhalil, kolik páníãkÛ po sv˘ch psech
neuklízí exkrementy, v˘kaly nebo-li hovínka. Jsou v‰ude, kam jen
ãlovûk ‰lápne a kam oko dohlédne. Pro zajímavost jsem zjistila,
Ïe 1000 pejskÛ vytvofií za rok hromádku o váze cca 6 tun. Nevím pfiesnû, kolik pej-
skÛ Ïije v Klecanech, ale jejich hromádka by asi taky byla pofiádnû velká. Já, aã jsem
se stala díky Ïadonûní sv˘ch dûtí také pejskafiem, souhlasím s lidmi, ktefií se zlobí.
UÏ jsme mnohokrát sly‰eli z rÛzn˘ch zdrojÛ, kolik infekãních zárodkÛ se mÛÏe ‰ífiit
z psích v˘kalÛ a samozfiejmû neustál˘ pohled na rÛznû barevné a tvarované hro-
mádky jistû není Ïádn˘m relaxaãním prostfiedkem, coÏ teprve, kdyÏ si onu zmiÀo-
vanou hromádku pfiineseme domÛ pûknû vtlaãenou do vzorku podráÏky sv˘ch bot.
Prosím tedy pejskafie, aby po sv˘ch psech uklízeli. K odklizení v˘kalÛ mÛÏete pou-
Ïít papírové sáãky, rozmístûné po na‰em mûstû a nebo zkrátka noste sebou v kapse
pytlík, kdyÏ jdete se sv˘m pejskem ven. Naplnûné sáãky pak mÛÏete odhodit do
odpadkov˘ch ko‰Û, které jsou v dostateãném mnoÏství rozmístûné na vefiejn˘ch pro-
stranstvích. Dá se pfiipustit a mÛÏe se stát, Ïe prostû není k dispozici Ïádn˘ prostfie-
dek k úklidu, ale mûlo by se to stávat minimálnû. Pak vûfiím, Ïe na‰e mûsto bude
opût ãisté a ne pokakané. Asi není potfieba lovit v˘kaly ze kfioví, pole a nebo zapad-
lého koutu, ale pokud pes vykoná potfiebu na vefiejném prostranství, dûtském hfii‰ti
nebo ve sportovním areálu povaÏuji za slu‰nost a ohleduplnost po psovi uklidit. 

Dal‰ím diskutovan˘m problémem je venãení psÛ bez vodítka. Zatímco v prvním
pfiípadû (sbírání exkrementÛ) je mÛj názor vyhranûn˘, u tohoto problému je mÛj
názor rozporupln˘ s poÏadavky legislativy a mysliveckého svazu. Ponechám tedy
toto téma bez komentáfie a ve zpravodaji najdete Vyhlá‰ku Mûsta Klecany fie‰ící
volné pobíhání psÛ a zajímav˘ názor a vysvûtlení daného problému od ãlena Okres-
ního mysliveckého spolku Prahy – v˘chod.

D. Horová
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SKAUTSK¯ PLES
V sobotu 26. února se jako kaÏd˘ rok konal Skautsk˘ ples tradiãnû v sokolovnû ve
VeltûÏi. Autobus zaãal sváÏet úãastníky spoleãenské akce v 18:45 hod z námûsti
Tfiebízského. JiÏ se stalo tradicí, Ïe ples zaãínal v 19:00 hodin. K poslechu a tanci
hrál aÏ do pÛlnoci orchestr pana Holuba. Pro „plesající“ bylo pfiipraveno pfiekvape-
ní v podobû pfiedtanãení mlad˘ch taneãníkÛ. Leto‰ní pfiedtanãení jsme pojali ve
stylu country a bylo moc pûkné. Velk˘m lákadlem byla velmi bohatá tombola. Nej-
dfiíve se losovala tzv. malá tombola, ve které bylo stopadesát cen a byla rozdána
v rekordním ãase po vylosování vyhrávající barvy lísku. Velká tombola obsahovala
pouze ‰estnáct cen, ale o to byly ceny zajímavûj‰í. Pro pfiedstavu, první v˘hra byla
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VALNÁ HROMADA SOKOLA, ÎUPA JUNGMANNOVA
âlenové a ãlenky Tûlocviãné jednoty Sokol Klecany, Ïupa Jungmannova se jako
kaÏd˘m rokem se‰li na v˘roãní schÛzi-valné hromadû 17. února t. r. ve Sportklubu.
Hodnotili loÀsk˘ rok, kdy byla aktivní pfiedev‰ím tzv. Vûrná garda. 

Sokolky spolu s ãlenkami Klenoty pfiedvedly pfii pfiíleÏitosti vzpomínky na konec
2. svûtové války, která se tradiãnû koná na námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského,
nûkolik tancÛ z âeské besedy. Ve ‰kolním roce cviãily star‰í Ïeny kaÏd˘ t˘den
v tûlocviãnû. A cviãily také mlad‰í Ïákynû. ProtoÏe jim v‰ak onemocnûla cviãitelka,
jejich cviãení se na podzim jiÏ nekonalo. Sokolské loutkové divadlo Klecánek sehrá-
lo pût pfiedstavení pro men‰í dûti. „Byli jsme aktivní také pfii v‰ech akcích, pofiáda-
n˘ch mûstem Klecany,“ zaznûlo ve zprávû o ãinnosti, „napfiíklad pfii Dnu SdruÏení
obcí Dolního Povltaví, pfii rekonstrukci pamûtní místnosti-kaplanky na fafie, pfii dvou
pofiadech na poãest V. Hálka a K. H. Máchy. Na‰e ãlenka vystupovala ve dvou pfied-
staveních klecanského divadelního souboru a zúãastnili jsme se také vlastivûdn˘ch
zájezdÛ do Dolínku a do Litomûfiic.“ Nov˘mi ãleny TJ se stalo ‰est muÏÛ–florbalis-
tÛ. 

A jak˘ mají sokolové program na leto‰ní rok? Na podzim chtûjí nûkolika akcemi
vzpomenout 20. v˘roãí obnovení ãinnosti Sokola v roce 1991. Tûlocviãná jednota
Sokol byla v Klecanech zaloÏena jiÏ v r. 1907. V závûru setkání byla starostkou opût
zvolena Jifiina Srbová.

Zdena Lomová

k˘ta, druhá cena paleta cementu a jako tfietí cena byla hodinová masáÏ v thajské res-
tauraci v ¤eÏi. Po vyhlá‰ení velké tomboly nastoupil DJ se svou aparaturou a do ãas-
n˘ch ranních hodin hrál ty nejlep‰í hity. Ples byl ukonãen okolo tfietí hodiny ranní.

I pfiesto, Ïe v‰echna místa v sále nebyla obsazena, ples byl dal‰í pûknou klecan-
skou akcí a atmosféra byla skvûlá.

L. Vojtûchovsk˘
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CO ZBYLO PO . SVùTOVÉ VÁLCE V NA·EM HÁJI (II)
Na Bílou sobotu byl normální pracovní den, kdy byla doruãována i po‰ta. Dostal
jsem od velitele útvaru PTN Klecany telegram „Sofort einrücken!“ (OkamÏitû naru-
kovat!). V Kladnû jsem potom vyhledal kamarády z na‰í ãety a zjistil, Ïe stejn˘ tele-
gram dostali i ostatní. Znovu jsme se zaãali radit a dohodli, Ïe se do Klecan nevrá-
tíme hned, ale aÏ v úter˘ po Velikonocích a budeme tvrdit, Ïe jsme bûhem
velikonãních svátkÛ Ïádn˘ telegram nedostali. Jak jsme se dohodli, tak jsme i jed-
nali.

V úter˘ po Velikonocích jsme brzy ráno dorazili opût pfies Prahu do Klecan, kde
nás na námûstí ãekal jiÏ Meister Zeman (velitel útvaru PTN), nechal nás nastoupit do
sevfieného útvaru a potom s námi na námûstí cviãil a prohánûl nás sem a tam,
a mezitím vÏdy s rozkazem: „ K zemi“ a „Vztyk“. Asi po dvaceti minutách nám,
nastoupen˘m v pochodovém útvaru, oznámil, Ïe veãer v 17.00 bude vyhlá‰en
nástup celého útvaru pfied budovou ‰koly ve Vodochodech, a tam nad námi v‰emi
provinil˘mi bude vynesen rozsudek o potrestání za nedovolené opu‰tûní ubytovací-
ho prostoru. A tak ve stanovenou hodinu nastoupil pfied ‰kolou ve Vodochodech
cel˘ útvar PTN do formace písmene U, na otevfienou stranu nastoupil velitel úvaru
a jeho poboãník a ten zaãal podle seznamu vyvolávat ãleny na‰eho druÏstva. 

Pamatuji se, Ïe jsem byl v pofiadí tfietí vyvolan˘. V‰ech jedenáct nás tu potom
stálo jako na popravû. Po krátkém úvodu, ve kterém na‰e jednání kvalifikoval jako
zbûhnutí od praporu (Fahnenflucht), za coÏ hrozí tûÏk˘ trest, nám velitel oznámil,
Ïe jako polehãující okolnost bere v úvahu skuteãnost, Ïe jsme se na v˘zvu vrátili
k útvaru, i kdyÏ ne ihned na rozkaz v telegramu, a jako kázeÀsk˘ trest nám ukládá
zafiazení celé ãety jako tzv. Strafkommando (trestní oddíl), které se bude kaÏd˘ den
pfii nástupu hlásit na levém kfiídle a budou mu uloÏeny ty nejtûÏ‰í a nejnebezpeã-
nûj‰í práce (ãistûní záchodÛ, práce v kamenolomu, pfiemisÈování leteck˘ch bomb,
pancéfiov˘ch pûstí – PanzerfaustÛ - a podobnû. Kromû toho vÏdy po skonãení celo-
t˘denní práce budeme pfiedání na ãetnickou stanici v Klecanech, kde budeme pfies
víkend internováni a budou nám uloÏeny dal‰í práce. Mimoto nám v‰em byl uloÏen
zákaz vycházek aÏ do konce války! Bylo to nepfiíjemné, ale trochu jsme si oddech-
li s tím, Ïe to je‰tû dobfie dopadlo.

Skuteãnû v sobotu odpoledne po Velikonocích jsme museli po skonãení práce
nastoupit opût na klecanském námûstí, kde nás velitel Zeman pfiedal veliteli ãetnic-
ké stanice. Ten také pfievzal nad námi velení a velmi ostr˘m vojensk˘m zpÛsobem
nás odvedl na dvÛr ãetnické stanice v Klecanech (budova pod farou, kde b˘val po‰-
tovní úfiad). Sotva jsme zmizeli z dohledu vefiejnosti a velitele Zemana, dal nám
pohov a velmi pfiátelsk˘m hlasem oznámil, Ïe máme b˘t ubytováni ve vlhké garáÏi
na slámû, ale ve slámû se je‰tû veãer pouze vyválíme, aby to vypadalo, Ïe jsme tam
skuteãnû spali, ale uloÏí nás v‰ech jedenáct na stráÏnici v prvním poschodí, kde
vyfasujeme koberce a deky na pfiikrytí.

Tak se také stalo, ale navíc nám ãetníci ve sluÏbû uvafiili prav˘ vojensk˘ gulá‰
a spoleãnû s nimi jsme potom poslouchali zprávy z Lond˘na. V nedûli ráno byl krás-
n˘ pfiedjarní sluneãn˘ den, velitel nám po slu‰né snídani povolil vzít si deky a zaleh-

2
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nout v sadû ãetnické stanice, kter˘ byl cel˘ ohraniãen dost vysokou kamennou zdí.
Tam jsme zalehli a brzo po ránu se jiÏ vyhfiívali na jarním sluníãku. âetli jsme si tam,
vyprávûli a dokonce tam nûkdo propa‰oval harmoniku a tak jsme se pustili do zpí-
vání trampsk˘ch a tehdy populárních písniãek vãetnû nûmeck˘ch. 

Pfied polednem se náhle za zdí ozvalo pískání a dívãí hlasy: „Kluci, jste tam?“
Vysunuli jsme se na zeì a asi tfii dûvãata nám podala velk˘ ko‰ na prádlo pln˘ opra-
vdov˘ch pochoutek. Hlavnû se jednalo o zabíjaãku, ale byly tam dokonce i láhve
protektorátního vína. Dárkyním jsme se odvdûãili tím, Ïe jsme jim zahráli a zazpí-
vali písniãky a ‰lágry podle jejich pfiání.

Krásn˘ den byl zakonãen pfied pátou hodinou nástupem s náfiadím na silnici pfied
ãetnickou stanici za úãelem ãi‰tûní kanálÛ, a to proto, Ïe nás velitel stanice infor-
moval, Ïe velitel Zeman povede ãást útvaru PTN z Vodochod na pfiedstavení do kina
v Klecanech (u restaurace 

Srdíãko) na pátou hodinu. KaÏd˘ dostal nûjak˘ nástroj a v okamÏiku, kdy se na‰i
kamarádi blíÏili v sevfieném pochodovém útvaru za zpûvu pochodov˘ch písní, jsme
pfiedstírali usilovnou práci v kanálech. Zfiejma to velitele Zemana velmi uspokojilo
a dokonce s úmûvem na nás volal: „Tak uÏ jste zkrotli?“ Sotva na‰i kamarádi zmi-
zeli v budovû kina, dostali jsme rozchod a vrátili se na ubikaci na ãetnické stanici
na veãefii a na dal‰í poslech zpráv z Lond˘na.

Ná‰ pobyt na ãetnické stanici o víkendech ve zb˘vajících t˘dnech mûsíce bfiezna
a dubna probíhal v naprosté pohodû a to aÏ do náletu 16. dubna 1945. Pokud se po
Velikonocích je‰tû nûkde pracovalo na v˘kopech a ochrann˘ch valech pro letadla,
probíhaly práce velmi pomalu a pfiíslu‰né ãety se flákaly jak jen to bylo moÏné. 

Na‰e obavy, Ïe urychlen˘m v˘kopem jsme NûmcÛm pomohli ochránit jejich leta-
dla a tím prodlouÏit válku, se po náletu 16. 4. 1945 úplnû rozplynuly, protoÏe leta-
dla odstavená do tûchto v˘kopÛ stihl stejn˘ osud, jako letadla na volné plo‰e. Úãin-
nost tûchto tzv. bunkrÛ byla také sníÏena tím, Ïe v˘kopy nebyly zapaÏeny a v mûkké
pÛdû docházelo k jejich borcení.

(konec)

POZVÁNKA NA LOUTKOVÉ P¤EDSTAVENÍ
Loutkové divadlo „Klecánek“ hraje
v sobotu 26. bfiezna 2011 
v Mûstské knihovnû Klecany
pohádku pro men‰í dûti 
„Jak princezna Janka pfiemohla draka“.
Zaãátek v 15:00 hodin.
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âÁP BÍL¯
Jaro zaãíná podle kalendáfie jarní rovnodenností,
kdy je den stejnû dlouh˘ jako noc a zaãíná se stále
více oteplovat. Pfiib˘vající svûtlo a teplo probouzí
ze zimního spánku v‰e Ïivé v pfiírodû a vracejí se
k nám i rÛzné druhy ptákÛ. V bfieznu jsou to napfi.
drozdi zpûvní, budníãci men‰í a také ãápi. 
U nás nejznámûj‰í ãáp bíl˘ (Ciconia ciconia), patfií
do fiádu brodiv˘ch, ãeledi ãápovit˘ch. Je to velk˘
pták s bíl˘m zbarvením, jen letky jsou ãerné.
Zobák a nohy má ãervené. Rozeznat samiãku od
sameãka je témûfi nemoÏné, jen sameãci b˘vají
o nûco vût‰í. Hlavní oblast v˘skytu ãápa bílého je
Evropa s v˘jimkou Francie, Itálie, Anglie a vût‰í
ãásti Skandinávie. U nás mÛÏeme ãápi vidût
v otevfiené krajinû bohaté na rybníky, baÏiny, dále
na slep˘ch ramenech fiek, a to ãastûji v níÏinách. 
KdyÏ se k nám zjara ãápi vrátí, zpravidla vyhleda-

jí své pÛvodní hnízdo, které vyspraví a pfiistaví. Pokud se pustí do stavby hnízda
nového, trvá jim jeho zbudování asi 20 dní. Do hnízda samiãka snese nejãastûji 4
bílá vejce, na kter˘ch sedí oba rodiãe stfiídavû. Mláìata se líhnou za 30 – 34 dní.
Mají ãerné zobáky a rÛÏové nohy. V˘chova mláìat nepfiesáhne 70 dní a oba rodiãe
se starají velmi peãlivû. Mláìata ãápa se v prvních t˘dnech Ïivota oz˘vají zvlá‰tním
málo hlasit˘m zvukem. Ale klapat zobákem umí uÏ od narození. Dospûlí ãápi jsou
v‰ak nûmí a pouze vydávají syãivé zvuky, ale klapání zobákem je jejich prÛvodním
znakem po cel˘ Ïivot. ·estiãlenná rodinka ãápÛ potfiebuje dennû asi 4 kg potravy.
Nejradûji mají Ïáby, my‰i, mloky, hady, je‰tûrky, ãolky, krtky, ryby, velk˘ hmyz, ale
i mladé ptáky. âápi neuãí svá mláìata létat. Ta mají létání geneticky zakódováno
natolik, Ïe se sami asi 25. den po vylíhnutí postaví v hnízdû a pozdûji, kdyÏ jsou
dostateãnû opefiení, cviãí a mávají kfiídly tak usilovnû, Ïe aÏ na místû poskakují. Pfii-
bliÏnû 60. den Ïivota vylétávají z hnízda. Mladí ãápi dospívají pohlavnû aÏ tfietím
rokem, ale není pravidlem, Ïe musí jiÏ v tomto roce zahnízdit. V letu rozpoznáme
ãápa od volavky tak, Ïe ãápi mají oproti volavce, hlavu a krk pfiímo nataÏené.
Pokud není ãáp niãím a nik˘m ohroÏován mÛÏe se doÏít i 25 let. Jeho stavy se
v poslední dobû zvy‰ují, ale jsou men‰í neÏ dfiíve. V r. 2009 u nás hnízdilo pfies 1200
párÛ a je veden mezi ohroÏen˘mi druhy. 
V posledních letech se v‰ak ãasto setkáváme s tím, Ïe se lidé snaÏí ãapí hnízda
zachovávat nebo dokonce, dojde-li napfi. ke zbourání starého vysokého komína, kde
ãápi hnízdili, postaví vhodnou konstrukci, na níÏ si mÛÏe ãapí rodinka vystavût nov˘
domov. Toto poãínání je chvályhodné a zcela na místû, protoÏe není adekvátní
náhrada za ãápa. VÏdyÈ, kdo by nám nosil chlapeãky?

JH
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Oznámení Základní školy
a Mateřské školy Klecany
Dne 6. dubna 2011 se bude konat v 17:00 hodin 
zápis do Mateřské školy v Klecanech 
na školní rok 2011/2012

Podmínky zápisu: 
zápisu se mohou zúčastnit pouze děti
– které dovrší tří let do 30. 9. 2011
– které k datu zápisu mají trvalé bydliště v Klecanech

Místo a forma zápisu 
– zápis proběhne ve třídě „JEŽEK“ formou třídní schůzky bez přítomnosti dětí.

S sebou je nutné přinést doklad prokazující adresu trvalého bydliště dítěte
(občanský průkaz, potvrzení z matriky).
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE ...
Máme rádi divadlo

V lednu odjely tfietí roãníky do Prahy za divadelním pfiedstavením „Tatínek není
k zahození“ od Arno‰ta Goldflama, které se uskuteãnilo v Divadle v Dlouhé. Dûti
zhlédly tfii pohádky.

První pohádka vyprávûla o tom, jak se tatínek a maminka seznámili. Do mûsta
pfiiletûl hrozn˘ drak a chtûl seÏrat v‰echny krasavice. Také to udûlal, ale jednu, tu
poslední, zachránil mlad˘ stateãn˘ muÏ, kter˘ draka pfiemohl. S krasavicí se pak
ihned do sebe zamilovali a vzali se a stali se z nich tatínek a maminka. A samozfiej-
mû, mûli dûti.

Ve druhé pohádce se tatínek a maminka dozvûdûli, Ïe v domû, ve kterém bydle-
li, stra‰ilo. A nejen to, stra‰idla napadla i tatínka, kter˘ se rozhodl proti nim bojovat
a s maminãinou pomocí se mu to podafiilo.

V poslední pohádce onemocnûlo dítû a nikdo, ani dr.âenûk Zdravíãko nevûdûl,
jak je léãit. Vûdûl jen, Ïe nemoc zpÛsobily bacily. Tatínek s maminkou se proto do
vûci pustili sami a vypátrali, na co se bacily chytají. V‰echny je potom polapili a uto-
pili. Tatínek si pfiitom mnoho vytrpûl, ale zato dostal vyznamenání. V‰ichni opût
oslavovali ‰ikovného a stateãného tatínka a maminka mu dala hodnû pusinek.

Celé pfiedstavení hráli dva herci s velk˘mi i mal˘mi loutkami s bohatou v˘pravou,
kde byl drak lidoÏrout, radnice, mûsto, domov, sklep, stra‰idla i sousedé a také dva psi.

V‰e bylo o tom, Ïe se tatínek a maminka mají rádi, i jejich dûti – bratr se sestrou
drÏí spolu, pfiestoÏe se nûkdy hádají a perou. Do divadelní hry byly zapojovány
i dûti z hledi‰tû, které se dobfie bavily a nûkdy i trochu bály.

Pfiedstavení doporuãujeme v‰em dûtem i jejich maminkám a tatínkÛm.

TfieÈáci a tfiídní uãitelky

2. února 2011 Ïáci 4. a 5. tfiíd Z· a M· Klecany nav‰tívili Divadlo Karla Hackera
v Praze. Na programu byl pofiad „Od Gerschwina k souãasnému muzikálu“. Îáci jeli
na toto pfiedstavení trochu s obavami, kdyÏ v hlavní roli je klavír a dva sólisté. Ale
hned po první úvodní písniãce ve‰keré obavy zmizely. Pan J. ·tágr, profesor praÏské
konzervatofie a zároveÀ zpûvák a herec muzikálÛ, se svou Ïákyní seznamovali dûti
s v˘vojem moderní hudby aÏ po souãasn˘ muzikál. V jejich podání zaznûly úÏasné
melodie pánÛ Voskovce a Wericha, Suchého a ·litra, My fair lady, Jesus Christ
Superstar, Bídníci, Evita apod. Byl to krásn˘ hudební záÏitek.

Jana ·iklová

LyÏafisk˘ v˘cvik

Letos v lednu se koneãnû po del‰í dobû podafiilo na na‰í ‰kole zorganizovat samostat-
n˘ lyÏafisk˘ v˘cvik. V sobotu 22. ledna vyráÏelo 23 ÏákÛ 5. – 9. roãníku od hfii‰tû v Kle-
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canech do JeseníkÛ. Ná‰ cíl – chatu Relaxa ve Îìárském potoce jsme spatfiili po témûfi
pûtihodinové cestû autobusem. Cestování bylo sice zdlouhavé, ale stálo za to.

Po v˘borném obûdû a polední pauze jsme se hned v sobotu vydali na svah, aby-
chom lyÏafie a snowborìáky rozdûlili do druÏstev. Vznikla tak skupina lyÏafiÛ- zaãá-
teãníkÛ, dvû skupiny pokroãilej‰ích lyÏafiÛ a skupina snowbordistÛ. Spolu s uãiteli
TV vedli skupiny je‰tû dva mladí instruktofii Vojta a Jirka. Velké pokroky zazname-
nali díky své píli a odhodlání zejména lyÏafii zaãáteãníci, ktefií se uÏ druh˘ den
vyvezli na vleku a dokázali sjíÏdût cel˘ svah. Také v‰ichni ostatní se snaÏili zdoko-
nalovat ve sv˘ch lyÏafisk˘ch a snowbordov˘ch dovednostech. Díky videozázna-
mÛm, které jsme druh˘ a poslední den pofiídili, mohli v‰ichni sledovat, jak se zlep-
‰ili a kde mají zatím rezervy. Jeden veãer jsme se prostfiednictvím filmu pouãili
o karvingovém lyÏování, poãátcích snowbordingu a vyslechli pfiedná‰ku o typech
lyÏí, snowbordÛ a bezpeãnosti. ProtoÏe uÏ jsme ná‰ kopec znali zpamûti, jeli jsme
je‰tû poslední dva dny vyzkou‰et svahy ve vût‰ím lyÏafiském stfiedisku Karlov.

Kromû lyÏování ãekaly úãastníky kurzu i dal‰í aktivity – noãní hra na pa‰eráky
a policisty, veãerní soutûÏ zamûfiená na znalosti pohádek a veãerníãkÛ , náv‰tûva
bazénu v chatû Orientka a nûkolik diskoték. Bûhem celého pobytu vládla mezi
v‰emi úãastníky pohoda a nûktefií si pfiáli prodlouÏit si kurz je‰tû o t˘den.UÏ tu ale
byl pátek 28.ledna a nás ãekal odjezd zpátky domÛ.

Doufám, Ïe tento lyÏafisk˘ kurz zahájí tradici lyÏafisk˘ch v˘cvikÛ, které by na‰e
‰kola mohla kaÏdoroãnû pofiádat.

Eva StaÀková 

Zimní laÈka

Dne 3.2. se v na‰í Základní ‰kole konala soutûÏ ve skoku do v˘‰ky. Tato soutûÏ se
pofiádá uÏ druh˘m rokem. Skoku do v˘‰ky se zúãastnili Ïáci druhého stupnû od ‰esté
do deváté tfiídy. V‰e zaãalo po velké pfiestávce v 10:00 hod. ve ‰kolní tûlocviãnû,
kde celá soutûÏ probíhala. Nejdfiíve pan fieditel upfiesnil pravidla soutûÏe a soutûÏí-
cí se rozdûlili na ãtyfii kategorie, a to na mlad‰í Ïákynû, mlad‰í Ïáky, star‰í Ïákynû
a star‰í Ïáky. Skákat se mohlo jak˘mkoli stylem, pouze se musela pfieskoãit laÈka,
aniÏ by spadla. KaÏd˘ soutûÏící mûl moÏnost opravy.

Vût‰ina ÏákÛ se na skákání tû‰ila a pfiipravovala se, pfiesto ale nûktefií mûli strach.
Po prvním skoku v‰ak zábrana odpadla a nálada byla o nûco lep‰í. Îáci mûli moÏ-
nost zjistit, co v nich je a také, zda se od minulého roku zlep‰ili. Ti, co nemohli pfied-
vést své schopnosti ve skákání, vydatnû fandili a drÏeli palce ostatním.

V kategorii mlad‰ích ÏákyÀ zvítûzila Katefiina Kubi‰ová. V kategorii mlad‰ích
ÏákÛ zvítûzil Luká‰ K˘bl. V kategorii star‰ích ÏákyÀ zvítûzila Leona Lakato‰ová
a v poslední kategorii star‰ích ÏákÛ zvítûzil Jan Hykl, kter˘ pfieskoãil v˘‰ku 145 cm,
coÏ je leto‰ní rekord. LoÀsk˘ rekord – 148 cm – se mu v‰ak pfiekonat nepodafiilo.

Úspû‰ní skokani si odnesli diplom a samozfiejmû i sladkou odmûnu.V‰e se obe‰-
lo bez úrazÛ a v‰ichni jsme si to hezky uÏili.

Markéta Knorová a Krist˘na Bukovská 9.A
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KLECAN·TÍ DIVADELNÍ OCHOTNÍCI – III
Vlastenecké dobroãinné sdruÏení Obce BaráãníkÛ Vácslava Bene‰e Tfiebízského se
sídlem v Klecanech – divadelní odbor

21. 3. 1937 bylo zaloÏeno Vlastenecké dobroãinné sdruÏení Obce BaráãníkÛ. âleno-
vé Obce BaráãníkÛ se oslovovali tetiãko a sousede. A právû tito sousedé a tetiãky hned
po zaloÏení „Obce“ vyvíjeli velmi aktivní ãinnost, do níÏ patfiilo i hraní divadla. 

6. 10. 1937 byl ustanoven pfii na‰í Obci „Zábavní v˘bor“ z dÛvodÛ tûch, ulehãi-
ti práci kon‰elstvu (Obce Baráãnické) a kvÛli lep‰ímu pfiehledu pfies ve‰keré vûci pod
toto spadající. Pfiedsedou (tzv. ‰vandymistrem) byl zvolen soused Josef Bondy, ãle-
nové v˘boru Václav Vysu‰il, Josef Moc, Jaroslav Pilc, Václav Filinger = celkem pût
ãlenÛ. Tento v˘bor je oprávnûn fiíditi ve‰keré zábavy, které kdy budou pofiádány.
Tolik dobové záznamy.

V lednu r. 1938 „Obec“ ãítala 41 ãlenÛ (na konci r. 1938 jiÏ 52 ãlenÛ). Mezi její
aktivity patfiilo uspofiádání Mikulá‰ské zábavy, Staroãesk˘ch doÏínek, Staroãeského
máje a dal‰ích.

Smutn˘m dnem byl pro Klecany 6. listopad 1938, kdy byl z moci úfiední zlikvi-
dován Dûlnick˘ tûlov˘chovn˘ klub. V‰ichni ãlenové DTJ vstoupili i se sv˘m spolko-
v˘m majetkem vãetnû divadelního, z nûhoÏ nejvût‰í hodnotu tvofiilo jevi‰tû, do
Sportovního klubu Klecany. Místem ãinnosti SK Klecany byl v té dobû hostinec
p. Corny (Rychta).

Av‰ak vraÈme se k BaráãníkÛm. Z jejich kroniky vyjímáme: Pfies v‰echny obavy
z v˘voje politické situace zaãal r. 1939 slibnû. Svûdãí o tom i hodnocení II. Staro-
ãeského bálu 11. února. Av‰ak … co následovalo pak, bylo to nejhor‰í, co snad dûji-
ny národa ãeského pamatují – 15. bfiezen 1939. Po nûm pfii‰ly zákazy, Ïádosti
o nové povolení k dal‰í ãinnosti, pfiizpÛsobování se nov˘m podmínkám. Navzdory
v‰emu se podafiilo uspofiádat 21. 5. 1939 Májovou zábavu, náv‰tûvu hrobu Václava
Bene‰e Tfiebízského na Vy‰ehradû i vzpomínku jeho ãinnosti u pomníkÛ v obci
a 20. srpna pouÈovou zábavu. 

Váleãná ma‰inérie se na plné obrátky rozjela 1. záfií 1939 a s ní pfii‰ly nové záka-
zy, nafiízení a mocenská snaha o umlãení spoleãenského Ïivota. Obec BaráãníkÛ
v‰ak dokázala pfiekonat v‰echny negativní dÛsledky doby a pokraãovala ve své ãin-
nosti, o níÏ bude fieã zase pfií‰tû.

JH

KÁCENÍ STROMÒ NA NÁMùSTÍ
Vzhledem k opakovan˘m dotazÛm ohlednû kácení stromÛ na námûstí uvefiejníme
v pfií‰tím ãísle podrobnûj‰í popis dÛvodÛ kácení a rámcovû vám sdûlíme následné
práce spojené s projektem a schválenou dotací na revitalizaci nám. Tfiebízského.
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NABÍDKA VOLNO-âASOV¯CH AKTIVIT

Fotografick˘ a pfiírodovûdecko turistick˘ krouÏek

pro dûti od 12 let a star‰í, mlad‰í po individuální dohodû, maximálnû 10–12 dûtí.
Fotografování digitální i klasickou fotografickou technikou, sw úprava fotografií,
zhotovování, tisk a vyvolávání fotografií, základy kreativní fotografie, seznámení
s technikou fotografování, náv‰tûvy fotografick˘ch v˘stav a prezentace prací ãlenÛ
krouÏku, fotografování v pfiírodû – v˘lety do pfiírody spojené s poznáváním fauny
a flóry, fotografování v ateliéru, v˘uka techniky klasické fotografie, atd.

Informativní schÛzka bude ve stfiedu 23. 2. v 16,00 h ve ‰kole. 
Pravidelné schÛzky zaãínají ve stfiedu 2.3. 2011 
v 16,00 hod. v Z· a M· v Klecanech, pavilon D, 1. patro
Cena kurzu do konce ãervna: 800 Kã
Vybavení kaÏdého Ïáka: vlastní fotoaparát – 
specifikace bude upfiesnûna na informativní schÛzce.

Kontakty pro pfiihlá‰ení a informace: 
info@pravy-hradec.cz, www.pravy-hradec.cz,
ivo.sebek@seznam.cz, tel.: 602 323 929 (Ivo ·ebek)

Kurz v taneãním stylu Hip Hop

pro v‰echny zájemce od 12 let
lektorka: Katefiina Horová
kdy: pátek 16.15–17.00 hodin
zaãínáme: 4. 3. 2011
kde: pavilon D Z· Klecany
cena: 960 Kã/12 lekcí 

Pfiihla‰ujte se, prosím, na 
info@pravy-hradec.cz nebo 
SMS 723 734 994

Do kurzÛ je moÏné se pfiihlásit kdykoliv. Cena kurzu bude upravena podle poãtu
Nav‰tíven˘ch lekcí.





MEZINÁRODNÍ DEN ÎEN
Po prvních náznacích jara pfiichází
8. bfiezen „Den Ïen“. U nás letos slavíme
kulaté v˘roãí, neboÈ pfied rovn˘mi 100
lety se v r. 1911 Ïeny se‰ly v Rakousko –
Uhersku, Nûmecku, v Americe, ve ·v˘-
carsku, v Rusku a v Dánsku a poÏadova-
ly právo na práci, na odborn˘ v˘cvik
a skoncování s diskriminací. Poprvé byl
Den Ïen navrÏen v roce 1907 ve Stutt-
gartu, kde se konal sjezd socialistek
a první shromáÏdûní za volební právo
Ïen se konalo 8. bfiezna 1908 v New
Yorku. Pofiádání mezinárodního svátku
prosadila pak nûmecká socialistka Clara
Zetkinová na první mezinárodní Ïenské
konferenci Druhé internacionály v Koda-
ni v srpnu 1910, tehdy je‰tû nemûl tento
svátek pevné datum. To se ustálilo na 8.

bfiezna aÏ po 1. svûtové válce. Od roku 1975 pak je tento den pfiipomínán jako den
mezinárodní solidarity Ïen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

V na‰ich zemích si vût‰ina lidí spojuje MDÎ s obdobím socialismu. Tento svátek
v‰ak nebyl, jak je patrné z pfiedcházejícího textu, jedním z produktÛ dfiívûj‰ího reÏi-
mu. Ten pouze vyuÏil pÛvod a podstatu vzniku tohoto svátku. V dne‰ní dobû, kdy
mají Ïeny ve spoleãnosti rovnocenné postavení s muÏi, si nedovedeme pfiedstavit,
Ïe by byla Ïenám upfiena napfi. moÏnost nav‰tûvovat urãit˘ typ ‰kol nebo Ïe by jim
nûkdo zakázal vstup do volební místnosti, úãast na politickém Ïivotû apod. V nûkte-
r˘ch ãástech svûta je v‰ak dosud rovnoprávné postavení Ïen ve spoleãnosti jakousi
science fiction. Proto má i v dne‰ní dobû Mezinárodní den Ïen svÛj v˘znam a opod-
statnûní. 

Na‰e zemû patfií k tûm ‰Èastnûj‰ím, kde Ïeny nemusí sloÏitû prosazovat svá práva.
Ale na druhou stranu je moÏná dobré silnûj‰í polovinû lidstva pfiipomenout, Ïe
v demokratick˘ch spoleãnostech, mezi nûÏ se na‰e zemû, alespoÀ podle deklamací
politikÛ, fiadí, má sice Ïena spoustu práv, ale s tím se na ni nabaluje i spousta povin-
ností. Je zcela samozfiejmé, Ïe Ïena, která je zamûstnaná a má rodinu, pracuje, dalo
by se fiíci v nepfietrÏitém provozu. Îeny mají sice zaji‰tûné právo na práci, ale nikdo
jim neubral povinnost starosti o vlastní rodinu, coÏ úplnû pfiesnû vystihla Marlén
Dietrichová, kdyÏ fiekla: „ManÏelstvím b˘vají nejvíce zklamány ty Ïeny, které se
vdaly proto, aby nemusely pracovat.“ A pro své blízké pracují rády a tak zvanû bez
nároku na honoráfi, a proto si zaslouÏí mít svÛj svátek alespoÀ jeden den v roce. 
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JAK POMOCI ÎIVOTNÍMU PROST¤EDÍ A ZÁROVE≈
CHRÁNIT ZDRAVÍ SVÉ I DRUH¯CH?
Nefunkãní elektrozafiízení nevyhazujte do komunálního odpadu nebo dokonce do
volné pfiírody. Tyto v˘robky mohou obsahovat nebezpeãné látky, které ohroÏují
Ïivotní prostfiedí a lidské zdraví. Z tohoto dÛvodu a také proto, aby bylo moÏné zaji-
stit jejich kompletní ekologické zpracování a vyuÏití, neodstraÀujte z elektrozafiíze-
ní Ïádné konstrukãní ãásti a souãástky. 

Na sbûrném dvofie v Klecanech jsou k dispozici nové kontejnery na tfiídûní elek-
trozafiízení. Do tûchto kontejnerÛ mohou obãané odkládat elektroodpad zdarma.
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL KLECANY
Jarní ãást fotbalové sezóny 2010/2011 zaãíná a my opût zveme v‰echny
fanou‰ky klecanského fotbalu k náv‰tûvû domácích i venkovních zápasÛ.
Pfiijìte podpofiit na‰e muÏstvo. Chlapi zahájili v lednu zimní pfiípravu, odehráli
nûkolik pfiípravn˘ch zápasÛ a pokusí se vylep‰it v˘sledky z podzimního ãásti.

Rozpis nejbliÏ‰ích zápasÛ muÏstvo „A“

13. 3. 2011 Nová Ves – Klecany 14:30 hod   nedûle
19. 3. 2011 Klecany – Milín 15:00 hod   sobota
26. 3. 2011 âernolice – Klecany 15:00 hod   sobota
02. 4. 2011 Klecany – Lhota 16:30 hod   sobota

Vzhledem ke zku‰enostem z minul˘ch let se mohou v závislosti na poãasí mûnit ter-
míny prvních zápasÛ. 

Aktuální informace o zápasech a o odjezdu autobusu na venkovní zápasy sleduj-
te na znám˘ch místech (nástûnka TJ Sokol Klecany, restaurace Sportklub, obchod
p. KfiíÏe na sídli‰ti).

Ostatní muÏstva zaãínají jarní kola pozdûji a termíny nebyly do uzávûrky tohoto
ãísla známy.
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P¤I·LO NÁM E-MAILEM:
O penûzích a ‰tûstí

Za peníze mÛÏete:

❖ koupit dÛm, ale ne domov

❖ koupit hodiny, ale ne ãas

❖ koupit postel, ale ne spánek

❖ koupit knihu, ale ne vûdomosti

❖ koupit léky, ale ne zdraví

❖ koupit dobré postavení, ale ne respekt

❖ koupit krev, ale ne Ïivot

❖ koupit sex, ale ne lásku

¤íká se, Ïe toto ãínské pfiísloví pfiinese ‰tûstí kaÏdému, kdo neÏije s pfiedstavou, Ïe
i ‰tûstí lze koupit.



AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ
Pfií‰tí semináfi pro dûti a dospûlé probûhne bûhem bfiezna. Datum a ãas semináfie
naleznete na webov˘ch stránkách – www.pravy-hradec.cz




