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VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

Maminka,

slovo, které v sobû skr˘vá nûhu, porozumûní a lásku.
Je to Ïena, které vdûãíme za to nejcennûj‰í, co máme
– za svÛj Ïivot.

Jí patfií dík za kaÏdodenní péãi, pozornost a lásku.
Îivot je jako houpaãka – neustále nahoru a dolÛ, ale je krásné vûdût, Ïe máme nûko-
ho, kdo s námi proÏívá vzlety i pády.

V‰em mámám, matkám, mamkám, maminám, mamãám i mamineãkám
pfiejeme k jejich svátku hodnû zdraví, ‰tûstí a trpûlivosti,
bez níÏ bychom jen tûÏko dospûli.
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JUBILANTI V KVùTNU
Ha‰ková  Emilie
Starostová Libu‰e
Kraisingerová Eleonora
Rudolf  Franti‰ek
Malinovsk˘ Jaroslav
Bednáfi Augustin
Klausová Hana
Buchar Miloslav
Polák Rudolf
Hladká Ludmila

Vysu‰ilová BoÏena
Slánská Kiliána
âorÀák Juraj
Beãicová Miroslava
Drábek Václav
Vávrová  Jana
Dostálová Jifiina
Prokopová  Kvûta
Lomová Zdena

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. 
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za únor a bfiezen 2011

Rada mûsta:

28. bfiezna
– Seznámila se s dal‰ím postupem pro zápis objektÛ ãistírny odpadních vod na

mûsto Klecany.
– Vzala na vûdomí souhlas s uÏíváním stavby Oprava a revitalizace pfiívozu Kle-

cánky.
– Vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby na území mûsta Klecany

za únor 2011, která bude zvefiejnûna na úfiední desce mûsta.
– Seznámila se s oznámením o vefiejném projednání návrhu Zásad územního roz-

voje Stfiedoãeského kraje vãetnû vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území,
které se koná 2. 5. 2011 od 10 hodin v Top Hotelu Praha. Návrh zásad bude zve-
fiejnûn na webov˘ch stránkách Stfiedoãeského kraje a k nahlédnutí na odboru regi-
onálního rozvoje KÚ. Rada povûfií stavební komisi projednáním návrhu. 

– Odsouhlasila podpis darovací smlouvy ve v˘‰i 500 korun s Centrem pro zdravot-
nû postiÏené Stfiedoãeského kraje.

– Schválila obchodní vefiejnou soutûÏ a vzor nájemní smlouvy na pronájem stánku
s obãerstvením (buÀky) v lokalitû Pfiívoz, která bude zvefiejnûna k podání návrhÛ
do 18. 4. 2011.

4. dubna
– Seznámila se s dal‰ím postupem pro zápis objektÛ âOV na mûsto Klecany: 12. 4.

podepí‰e starosta mûsta I. Kurhajec a fieditel VÚSS Praha Ing. Kudrliãka u notáfiky
JUDr. Hájkové osvûdãení o vlastnictví stavby formou notáfiského zápisu. Rada
povûfiila starostu pokraãováním jednání.

– Projednala dva návrhy na nav˘‰ení kapacity ve ‰kolní jídelnû Z· Klecany a vybra-
la nabídku spoleãnosti MB-Sving s. r. o. jako v˘hodnûj‰í. Pfiedá ke schválení
finanãnímu v˘boru a zastupitelstvu mûsta.

– Schválila aktualizovan˘ seznam ãlenÛ komisí: pfiestupkové, sociální, kulturní, sta-
vební a územnû plánovací, likvidaãní, Ïivotního prostfiedí, redakãní rady Zpravo-
daje, pro dotace a fondy EU, povodÀové a letopisecké. Seznam bude zvefiejnûn na
internetov˘ch stránkách mûsta.

– Schválila program a termín zasedání zastupitelstva 28. 4. 2011 od 18.15 hodin.
– Vzala na vûdomí zápis o odevzdání a pfievzetí dokonãen˘ch staveb nebo ucele-

n˘ch ãástí stavby Komunikace do Klecánek z 31. 3. 2011.
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11. dubna
– Seznámila se se zápisem stavební komise, která se se‰la nad dvûma návrhy dostav-

by a revitalizace domu ãp. 349 v Klecanech. Nad návrhy se sejdou ãlenové rady
mûsta s obyvateli uvedeného domu 20. dubna.

– Schvaluje cenovou nabídku arch. L. Balleka na projekt rekonstrukce hfii‰tû v M·
Klecany ve v˘‰i 27 tis. korun bez DPH. Realizace projektu v r. 2012.

– Seznámila se s návrhy usnesení k urãení pravomocí k rozpoãtov˘m opatfiením.
Navrhuje zv˘‰it pravomoc v rozhodování rady na ãástku 200 tis. korun. Pfiedklá-
dá zastupitelstvu mûsta ke schválení.

– Schválila poÏadavek M. Pitauera na ukonãení nájemní smlouvy na plo‰e pro ple-
chovou garáÏ parc. ã. 196 v Klecanech na Sídli‰ti.

– Souhlasí s konáním fiezbáfiské akce Klecansk˘ masakr motorovou pilou, kterou
pofiádá o. s. Humbuk 20. –22. kvûtna v Klecánkách u jezu.

– D. Dvofiák se nezúãastní zasedání rady 18. dubna, kdy dojde k otvírání obálek na
pronájem prostor u pfiívozu v Klecánkách, z dÛvodu stfietu zájmu. 

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

Zdena Lomová

18. dubna
– Provedla hodnocení nabídek v rámci obchodní vefiejné soutûÏe pro uzavfiení

smlouvy na pronájem stánku s obãerstvením v lokalitû ,,Pfiívoz’’ Po prostudování
nabídek 6 úãastníkÛ vybrala za vítûznou nabídku Daniela Dvofiáka ã.j. 579111.

– Schvaluje uspofiádání akce v areálu b˘valé stfielnice u Dolních kasáren v noci ze
dne 30. 4. –1. 5. 2011 s Ïivou hudbou do 24 hodin. Za akci zodpovídá Radek
Simulík a Matûj ·tûpánek.

– Odsouhlasila podpis mandátní smlouvy ã. MS 01/2011 s Lubo‰em JeÏkem pro-
jekce a inÏen˘ring na odbornou a technickou pomoc pfii pasportizaci, resp.
zmûnû úãelu uÏívání staveb v areálu b˘val˘ch Dolních kasáren v Klecanech. 

– Schválila cenovou nabídku Richarda Paxy – Bitumizol na opravu v˘tlukÛ ve
vozovkách v ulicích Klecan.

– Vzala na vûdomí zvefiejnûní v˘zvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace
vefiejné zakázky na stavební práce „Revitalizace námûstí V. B. Tfiebízského v Kle-
canech“. V˘zva byla zvefiejnûna aÏ po oznámení Úfiadu regionální rady regionu
soudrÏnosti Stfiední âechy o v˘sledku pfiedbûÏné kontroly zadávací dokumentace
na podlimitní vefiejnou zakázku daného projektu.

– Schválila poplatek za vyhotovení kopie dokladÛ a dokumentace pfiíruãní spisov-
ny Stavebního úfiadu Klecany ve formátu A4 za 15,– Kã/stránka, A3 za 30,– Kã/
stránka.

--rr-
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LÁSKY OTCE VLASTI
Letos 14. kvûtna uplyne 695 let od narození syna Eli‰ky Pfiemyslovny a Jana Lucem-
burského, Václava. V roce 1323 je mal˘ Václav poslán na vychování k francouz-
skému královskému dvoru, kde pfii bifimování pfiijímá jméno Karel. Na ãesk˘ trÛn
usedá v roce 1347 jiÏ jako Karel IV. 

Popisovat Ïivotopis Karla IV. by, vzhledem k souãasné dostupnosti informací,
bylo no‰ením dfiíví do lesa. VyuÏijme v‰ak kvûtna, kter˘ je oznaãován jako mûsíc
lásky a podívejme se na Karla IV. z tohoto pohledu. 

MoÏná nûkoho pfiekvapí úryvek z díla Historia Bohemica italského humanisty A.
S. Piccolominiho (pozdûj‰ího papeÏe Piuse II.), kter˘ mladá léta Karlova zhodnotil
takto: „choval se nevázanû, poskvrnil nemálo cizích lÛÏek a nezdrÏel se ani po otco-
v˘ch v˘tkách“.

Ve sv˘ch pamûtech Karel napsal, Ïe ho v záletech zastavil aÏ sugestivní sen. Dnes
jiÏ jen tûÏko posoudíme, zda to byl opravdu sen, nebo tíha zodpovûdnosti ãi ãtyfii
Karlovy manÏelky.

Z nichÏ první byla, s Karlem stejnû stará, Blanka z Valois, která na svého, v té
dobû je‰tû ne právû vûrného manÏela, trpûlivû ãekala v lucemburském hrabství. Na
Karlovu omluvu je tfieba uvést, Ïe prvnû byl oÏenûn v 7 letech. Jejich manÏelství
bylo naplnûno aÏ v r. 1335, kdy se narodila první Karlova dcera Markéta. V r. 1342
se je‰tû narodí dal‰í dcera Katefiina, av‰ak Blanka z Valois umírá jiÏ v r. 1348.
Státnické povinnosti a stále nenarozen˘ syn nedovolují Karlovi dlouhé truchlení,
a proto se v bfieznu 1349 Ïení s dvacetiletou Annou Falckou. Z tohoto manÏelství se
17. ledna 1350 narodí touÏebnû oãekávan˘ syn, kter˘ dostává jméno Václav. Ten
v‰ak v roce 1351 umírá a 13 mûsícÛ po nûm umírá pfii porodu mrtvého dítûte i Anna
Falcká. Karel v‰ak ve své sÀatkové státotvorné diplomacii nezaváhá a uchází se, ve
sv˘ch 37 letech, o ruku dûdiãky svídnického vévodství Annu, kterou pÛvodnû vybral
jako manÏelku pro svého syna, kter˘ v‰ak zemfiel. Opût tûÏko soudit, zda se v pfií-
padû tohoto manÏelství jednalo o opravdovou lásku nebo o vhodné diplomatické
tahy, ale pravdou je, Ïe Annu bere Karel na v‰echny své cesty do cizích zemí a je
to právû Anna Svídnická, kdo stojí po Karlovû boku pfii císafiské korunovaci. V létû
1357 je jiÏ zfiejmé, Ïe je tehdy osmnáctiletá Anna tûhotná. V bfieznu následujícího
roku se v‰ak ke královû lítosti narodí zase „jen“ holãiãka. Dostává jméno Eli‰ka.
O dva roky pozdûji se témûfi pûtaãtyfiicetilet˘ Karel doãká dûdice – syna Václava,
budoucího ãeského krále Václava IV. V roce 1362 umírá pfii porodu svého tfietího
dítûte také Anna Svídnická. MoÏná se v tomto pfiípadû jednalo o nefal‰ovanou lásku,
aã to byl pÛvodnû sÀatek z rozumu. Karel totiÏ po smrti Anny truchlí nesrovnatelnû
déle, neÏ tomu bylo ve dvou pfiedchozích pfiípadech. Av‰ak tehdej‰í napjatá poli-
tická situace si Ïádá nov˘ mírotvorn˘ krok. Ze strany Karla je jím sÀatek s ‰estnácti-
letou vnuãkou polského krále Kazimíra III. AlÏbûtou Pomofianskou. Je to ona AlÏbû-
ta Pomofianská, o níÏ se traduje, Ïe mûla v rukou takovou sílu, Ïe dokázala zlomit
ãerstvû ukovanou podkovu i jiné Ïelezné pfiedmûty. Byla rovnûÏ velmi úspû‰ná pfii
rození dûtí. Porodila Karlovi celkem 6 potomkÛ, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je Zikmund
Lucembursk˘. Poslední KarlÛv potomek Jindfiich narozen˘ v r. 1377 umírá jiÏ
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r. 1378. V tomto roce 29. listopadu, tfii hodiny po západu slunce uzavfiel svou Ïivot-
ní pouÈ také Karel IV. 

Na závûr by bylo na místû uvést citát o lásce. Tûch existuje jistû bezpoãet, av‰ak
ve vztahu k takové osobnosti na‰ich dûjin, jakou byl Karel IV., se vhodná slova hle-
dají jen velmi tûÏko. PomiÀme tedy pro tuto chvíli politické, zakladatelské i míro-
tvorné zásluhy tohoto panovníka a pfiipomeÀme si, Ïe proÏíval a ztrácel své velké
i malé lásky jiÏ jako chlapec a pozdûji jako zral˘ muÏ. A právû tyto zvraty v lidsk˘ch
osudech dokázal jedinou vûtou vyjádfiit o mnohá staletí pozdûji Jack Kerouac, kter˘
fiekl: „Z chlapce nedûlá muÏe ani tak láska sama, jako její ztráta.“ 

JH

NASTÁVÁ âAS MU·KÁTÒ
Na‰li bychom jen málo oken, které nûkdy
nebyly ozdobeny mu‰káty, nebo-li
pelargoniemi. Jsou to typicky venkovské
kvûtiny, které v nás vyvolávají pfiedstavu
krásného léta, stráveného na chalupû nebo
na venkovû u babiãky.

První zmínky o mu‰kátech jsou z r. 1631,
kdy anglick˘ dvorní zahradník John Trades-
cant pfiivezl pelargonie z mysu Dobré nadû-
je do Velké Británie. Dal‰í odrÛdy byly
vy‰lechtûny v Anglii aÏ v 18. století. V souãasné dobû rod Pelargonium zahrnuje pfii-
bliÏnû 230 druhÛ. Nejzákladnûj‰í ãlenûní mu‰kátÛ je do 4 skupin: pfievislé, vzpfií-
mené, anglické a vonící. Listy pelargónií obsahují éterické oleje a vydávají rÛznou
vÛni, napfi. voní po rÛÏích, citrónech nejãastûji v‰ak mají vÛni kofienitou.

Pro v‰echny druhy platí, Ïe sná‰ejí lépe sucho neÏ pfiemokfiení. Jsou svûtlomilné
a teplomilné. Velmi dobfie se jim dafií na pfiímém slunci, sná‰í ale i pfiechodné zastí-
nûní. Pfii del‰ím zastínûní se mu‰káty „vytahují“, jsou zesláblé, velmi málo kvetou
a jsou náchylné k rÛzn˘m chorobám. 

Mu‰káty pûstujeme vût‰inou v balkonov˘ch truhlících a nejvhodnûj‰í a také nej-
jednodu‰‰í je pro pûstování pouÏít jiÏ hotov˘ substrát pro mu‰káty nebo pro balko-
nové rostliny. Pro pfiihnojení mu‰kátÛ lze pouÏít kapalná, nebo rozpustná hnojiva,
kde pomûr základních Ïivin NPK je 8-5-6.

V kvûtomluvû pelargónie znamená „skloÀ se ke mnû“. Ale v kaÏdodenním reál-
ném Ïivotû kvûty mu‰kátÛ znamenají krásn˘ a uklidÀující pohled, evokující v nás
pocit domova.

JH
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DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
Klecany 14.4.2011

VáÏení obãané,

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe ãerná zvûfi se nám po Praze a okolních obcích pfiiblí-
Ïila i v Klecanech aÏ k samotn˘m prvním obydlen˘m domÛm, vzniká urãité nebez-
peãí pro na‰e obyvatele. Z tohoto dÛvodu povaÏuji za vhodné upozornit obãany na
rizika pfii setkání s touto jinak plachou zvûfií.

Nebezpeãí vzniká v pfiípadû náhlého vyru‰ení zalehlé zvûfie, pokud tato nemá
moÏnost volného úniku. Zejména v dobû selat mÛÏe b˘t bachynû (matka) velmi
agresivní a ohroÏená selata zarputile brání  proti komukoli a ãemukoli, od  lidí, psÛ
aÏ po napfi. auta. Je znám pfiípad, kdy lidé po odchycení selete se s ním schovali do
vozidla, které bachynû po‰kodila a nûjakou dobu nenechala odjet. U volnû bûhají-
cího psa pfii napadení selete, které zakviãí, je pes (i velk˘) po okamÏitém napadení
bachyní témûfi bez ‰ance. A to i v tûsné blízkosti jeho pána, nebo i dal‰ích lidí, které
bachynû mÛÏe téÏ napadnout.

Pro obãany doporuãení: choìte pouze po cestách a své psy mûjte na vodítku, tak
jak ostatnû v obci ukládá vyhlá‰ka a v honitbû zákon. Mûjte na pamûti, Ïe zde urãi-
té riziko mÛÏe b˘t, které ale kaÏd˘ mÛÏe vhodn˘m pfiístupem minimalizovat.

Trnka Bohumil
mysl. stráÏ MS Zdiby – Klecany

Vinice – cesta do Klecánek 14. 4. 2011
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DNY, KTERÉ STOJÍ ZA POV·IMNUTÍ
1. kvûten – Svátek práce
3. kvûten – Den slunce
4. kvûten – Den hasiãÛ
5. kvûten – Kvûtnové povstání ãeského lidu – 5. 5. 1945 zaãalo v Praze bojem

o âeskoslovensk˘ rozhlas 
6. kvûten – Americká armáda pod vedením generála Pattona osvobodila v roce

1945 mûsto PlzeÀ
8. kvûten – Den vítûzství – 66. v˘roãí osvobození âeskoslovenska za 2. svûtové

války 
– Svátek matek

15. kvûten – Den rodin
16. kvûten v roce 1868 – PoloÏen základní kámen Národního divadla
27. kvûten – 1942 – Jozef Gabãík a Jan Kubi‰ provedli atentát na Reinharda

Heydricha
31. kvûten – daÀ z nemovitosti

splatnost celé danû (poplatníci s v˘‰í danû do 5 000 Kã vãetnû)
splatnost 1. splátky danû (poplatníci s daní vy‰‰í neÏ 5 000 Kã
s v˘jimkou poplatníkÛ provozujících zemûdûlskou v˘robu a chov
ryb)

OâKOVÁNÍ PSÒ A KOâEK
Ve stfiedu 11.5.2011 v 19.00 hod. probûhne na námûstí V. B. Tfiebízského povinné
oãkování psÛ a koãek proti vzteklinû a ostatním virózám (odãervení, odble‰ení).
Vezmûte oãkovací prÛkaz a náhubek. V Klecánkách probûhne oãkování u autobu-
sové zastávky asi o hodinu pozdûji. 

MVDr. Sedláãková Irena
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POZVÁNKY
Vysvûcení kfiíÏe Na KfiíÏku
ProhlíÏíte-li si sbírku star˘ch fotografií  Klecan, které shromáÏdil  Miroslav Melí‰ek,
neubráníte se nostalgii. ProhlíÏi-li si ji nûkter˘ z na‰ich mlad˘ch muÏÛ (napfi. z obã.
sdruÏení Humbuk), je témûfi jisté, Ïe bude pfiem˘‰let, jak napravit nebo obnovit to,
co památného v minul˘ch desetiletích zmizelo.  Nejinak tomu bylo s pohlednicí
skály nad klecáneck˘m zdymadlem. OdjakÏiva se tam fiíká Na KfiíÏku, aãkoli ho
tam dneska nenajdete. Popravdû, tak tomu bylo aÏ do leto‰ních Velikonoc. PouÏi-
tím dfieva z kácen˘ch akátÛ pod kostelem a truhláfisk˘m opracováním vznikl tfií-
metrov˘ kfiíÏ, kter˘ byl pfied nûkolika dny zasazen na místo pÛvodního, zmizelého.
Rádi by ho pfiedstavili vefiejnosti. PoÏádali pana faráfie, aby se ujal svûcení kfiíÏe.
Dojde k tomu v nedûli  8. kvûtna v 19 hodin. Kdo nezná cestu, mÛÏe se pfiipojit
k úãastníkÛm pravidelného májového koncertu v klecanském kostele, kter˘ zaãíná
v 17 hodin. 

pk

Májov˘ koncert
V nedûli 8. kvûtna se uÏ tradiãnû koná v klecanském kostele Panny Marie slavnost-
ní koncert k v˘roãí konce druhé svûtové války. Vystoupí na nûm Vinohradsk˘ sym-
fonick˘ orchestr pod vedením Ivana Bou‰ka. Program bude uvefiejnûn na plakátech.
Zaãátek v 17 hodin.

Zdena Tomá‰ová

Vzpomínkové shromáÏdûní
V sobotu 7. 5. 2011 od 18 hodin se koná u pomníku na námûstí Tfiebízského u pfií-
leÏitosti v˘roãí konce II. svûtové války vzpomínkové shromáÏdûní. 

Jana Klausová
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KLECAN·TÍ DIVADELNÍ OCHOTNÍCI – V
V roce 1942 byl pfii Obci BaráãníkÛ ustaven dramatick˘ odbor s vlastní správou:
soused Vysu‰il ve funkci ‰vandymistra jmenoval do v˘boru tohoto odboru ãleny – J.
Moce, V. Filingera, A. Gruncla, J. Pilce, A. Buchala, J. Majera, M. Nováka, K. Tröb-
ra, F. Novotného a souãasnû oznámil, Ïe do dramatického odboru budou pfiijímáni
i neãlenové Obce Baráãnické. Navzdory tûÏké dobû stfiídalo jedno pfiedstavení
druhé. Hrálo se v Klecanech, v Pfiemy‰lení i ve VeltûÏi.

Dramatick˘ v˘bor se usnesl, Ïe bude z kaÏdého divadelního pfiedstavení odevz-
dávat Obci BaráãníkÛ 20 % z ãistého zisku. Tato ãástka ãinila úhrnem 4 642,50 K.

To, Ïe práce s lidmi není jednoduchá v Ïádné dobû, svûdãí i následující v˘Àatek
z vystoupení místorychtáfie K. Tröbera z 10. 1. 1943: „Musíme si pfiiznati, Ïe na poli
kulturním jsme uãinili veliké pokroky, a to v˘stavbou stálého jevi‰tû a ãilou prací
na‰eho dramatického odboru. Co se t˘ãe celé pfiestavby, stalo se tak pfiímo neoce-
nitelnou zásluhou nûkolika jednotlivcÛ a na‰eho krãmáfie, ktefií pfiinesli kaÏdou
potfiebnou, byÈ i sebetûÏ‰í obûÈ. ZájemcÛ bylo celkem dosti. Tito v‰ak vût‰inou dáva-
li k dispozici rozum, za kter˘ se v‰ak nedalo nic pofiíditi. Na‰li se i úplnû neteãní ãle-
nové, ktefií naopak zpÛsobem naprosto nebaráãnick˘m odsuzovali snahu druh˘ch.
V dÛsledku toho pfiicházíme k názoru, Ïe jest tfieba si uvûdomiti, jakou ãinnost má
ná‰ spolek vlastnû vyvíjeti a jaké jsou na‰e povinnosti vÛãi spolku.“

Zajímav˘ je také pfiehled ãinnosti dramatického odboru, z nûhoÏ mÛÏeme zjistit
název divadelního pfiedstavení, poãet pfiedstavení a zisk:

divadelní hra – název pfiedstavení zisk (K)

Právo na hfiích 2x 628,4

Na trní ustláno 2x 477,–

Prodan˘ dûdeãek 2x 747,–

Dûdictví 2x 297,–

Sleãna Marie 3x –

HospÛdka u Mark˘ty 4x 1578,2

Celkem bylo v roce 1943 uspofiádáno 47 rÛzn˘ch podnikÛ – divadel, koncertÛ
a kabaretÛ. Zápis v tehdej‰í kronice nezapomíná ani na ty, bez nichÏ by nemohlo
divadlo fungovat: „Jest tfieba se starati o úpravu sálu, Ïidlí… Je nutné pfiipravit
i vstupenky – ty se pfiedkládají nejdfiíve obecnímu úfiadu k orazítkování, neboÈ
z divadla se platí dávka.“

A na závûr této kapitoly je‰tû zafiehtání úfiedního ‰imla: „Îádost o povolení hry se
pfiedkládá 6 t˘dnÛ pfiedem Kuratoriu pro v˘chovu mládeÏe, okresnímu úfiadu, kde je
Ïádost dále pfiedkládána zemskému úfiadu a sluÏbû osvûtové.“ 

JH
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LOUTKOVÉ DIVADLO UKONâILO SEZÓNU
Na‰e loutkové divadlo Klecánek sehrálo
v sezónû 2010/2011 pût pohádek pro men‰í
dûti. V‰echna pfiedstavení v Mûstské kni-
hovnû byla velmi dobfie nav‰tívena. Díky
zprávû v Na‰em regionu k nám pfiijely rodi-
ny i ze vzdálenûj‰ích míst, napfi. z Mratína.
Pfiíbûh Perníkové chaloupky proÏívalo s Jeníãkem a Mafienkou tfiicet dûtí s poãetn˘m
doprovodem dospûl˘ch. Dal‰í pohádky byly: Kouzelné dudy, Princeznina tfii pfiání,
Ka‰párek malífiem v draãí sluji, Jak princ Jaroslav vyzrál na draka. V této sezónû
v souboru pravidelnû úãinkovali Jana Klausová, Zdena Lomová, Irena Nováková,
Pavel Kune‰ a Milan Îalud. Hudební doprovod obstarali Aniãka a Jifií Koktanovi.
Spolehlivou pofiadatelkou a komentátorkou dûje byla Jana Kunrtová s maÀáskem
Klecánkem. Dûkujeme Mûstskému úfiadu a paním knihovnicím za podporu pfii pofiá-
dání pfiedstavení.V˘tûÏek z dobrovolného vstupného rozdûlíme mezi klecansk˘ klub
rodiãÛ a dûtí Klíãek a V˘bor dobré vÛle Olgy Havlové.

Zdena Lomová

PODùKOVÁNÍ
Îáci 9. tfiídy Základní ‰koly v Klecanech s paní uãitelkou ·tembergovou se zúãast-
nili jarních prací na farní zahradû a v jejím okolí. Pfii‰li si pfiivydûlat na bohat‰í roz-
louãení se ‰kolou. âistili dvÛr a pfiíkop u silnice, hrabali trávu a odváÏeli ji na koleã-
kách na hromady. Nûktefií pracovali stejnû usilovnû jako paní uãitelka s paní
Lomovou. Byla to práce velmi potfiebná a jistû mûli nakonec v‰ichni dobr˘ pocit.

Pavel Kune‰

KONDOLENCE
VáÏení spoluobãané.

Pfiijmûte, prosím, upfiímné podûkování za osobní i písemné projevy soustrasti
k úmrtí manÏelky Mileny.

Dûkuji i za Va‰i úãast a kvûtinové dary pfii posledním rozlouãení, které se kona-
lo 11.dubna t.r. 

Ing. Jan Novotn˘ s rodinou
Moc dûkuji
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE ...

V˘let do Hrusic za kocourkem Mike‰em

Dne 13. 4. jsme první tfiídy a dyslektická tfiída nav‰tívily s cestovní kanceláfií CK2
slavné Hrusice, rodi‰tû Josefa Lady. S touto cestovní kanceláfií máme jiÏ bohaté zku-
‰enosti, a tak jsme se tû‰ili, co nás ãeká. BohuÏel obloha se na nás od rána pûknû
mraãila a nepfiíznivá pfiedpovûì se do puntíku splnila.

Program zaãal tradiãnû jiÏ v autobuse, soutûÏemi s obrázky Josefa Lady. Po pfií-
jezdu do Hrusic jsme mûli procházku vesniãkou po nejv˘znamnûj‰ích místech. Hru-
sice se nacházejí 22 km od Prahy, nedaleko dálnice D1 na sjezdu u Miro‰ovic. Pro
velkou nepfiízeÀ poãasí jsme museli procházku trochu zkrátit a tû‰ili jsme se do
tepla. Je to vlastnû letní vilka rodiny Ladov˘ch, postavená J. Ladou ve 30. letech 20.
století. V 60 letech vûnovala paní Alena Ladová tento objekt státu, aby tu mohlo b˘t
zfiízeno muzeum Josefa Lady. V památníku nás provázela prÛvodkynû v kost˘mu sle-
piãky, seznámila nás s bohat˘m Ïivotem J. Lady, mohli jsme si prohlédnout obráz-
ky a knihy tohoto ãeského malífie a spisovatele. Na konci prohlídky si dûti mohly
koupit upomínkové pfiedmûty s ladovsk˘mi motivy, pohlednice, pfiívûsky atd.

U vchodu pro nás byly pfiipravené dvû májky, které si dûti zdobily barevn˘mi
stuÏkami. ·koda jen, Ïe k nám bylo poãasí tak nemilosrdné, dûtem to v‰ak nezkazi-
lo náladu a v‰e sná‰ely velmi stateãnû. Na zpáteãní cestû jsme odpoãívali a sledo-
vali milé loutkové pohádky s velikonoãní tématikou. Sladká odmûna také dûti nemi-
nula, kaÏd˘ totiÏ dostal krásn˘ ladovsk˘ kalendáfi s ãokoládou. Na obrázky z této
akce se mÛÏete podívat na webové stránky na‰í ‰koly do deníkÛ tfiíd.

Monika Valentová

Sobotní oslava na‰ich 1. kulatin

My, dûti ze tfiídy 4.A, jsme v sobotu 9.4. 2011 oslavily druhou ãástí své 10. naroze-
niny spolu s tfiídní uãitelkou, na‰imi rodiãi, prarodiãi, sourozenci a kamarády.

Nejdfiíve jsme se v‰ichni se‰li u pfiívozu v Klecánkách a ten nás pfievezl na dru-
hou stranu Vltavy. Potom jsme pokraãovali po sv˘ch vzhÛru na námûstí k hotelu
Academic v Roztokách u Prahy, kde se v‰e odehrávalo v prostorné místnosti u bow-
lingov˘ch drah.

V první ãásti programu jsme si pfiipravili pro pfiítomné vystoupení s písniãkami,
pfiedvedli tanec „letkiss“ a s ním odtanãili - „odskákali“ do hlavní ãásti programu -
na hodinov˘ bowling. Nûktefií jsme zkou‰eli „koulet“ poprvé a moc nás to bavilo,
protoÏe jsme hráli ve skupinkách se sv˘mi rodiãi. Nevadí, Ïe vítûz není znám. Pfie-
dev‰ím totiÏ ‰lo o pobavení a hru aÏ do poslední kuÏelky. V prÛbûhu celé se‰losti
jsme mohli sledovat na projektovém plátnû na‰e fotosnímky z rÛzn˘ch tfiídních akcí.

A co jsme je‰tû v hotelu nav‰tívili? Kdo mûl zájem, ode‰el potom na hodinu a pÛl
do stfie‰ního krytého bazénu. A na úpln˘ závûr jsme mûli moÏnost si odpoãinout
chvilku v saunû. 
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Bylo to super!
Dûkujeme moc za pfievoz panu Vladimíru Brzybohatému a pfiedev‰ím sv˘m blíz-

k˘m, Ïe s námi v‰emi zaÏili odpoledne plné zábavy a nov˘ch záÏitkÛ.

Zuzana Kul‰trunková a Ïáci tfiídy 4.A

Náv‰tûva Úfiadu práce

Ve stfiedu 13. dubna se na‰i osmáci vypravili na Úfiad práce. MoÏná vás napadne,
co tam takhle brzy? V rámci pfiedmûtu Volba povolání jsme vyuÏili nabídky exkur-
ze. Na osmáky kromû ‰ikovné paní lektorky ãekal hodinu a pÛl dlouh˘ zajímav˘
program. Odmûnou za jejich práci pak byla zastávka na nûco dobrého v Mac
Donaldu. A jestli si to zaslouÏili? Posuìte sami.
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SAGA AFRIKA

V pátek 8. dubna na‰i ‰kolu nav‰tívili dva obãané Jihoafrické republiky s pofiadem
Saga Afrika. Zajímav˘m vyprávûním pfiiblíÏili dûtem Ïivot na ãerném kontinentu
a samozfiejmû odpovídali dûtem
na zvídavé otázky. A co dûti nej-
více zajímalo? Asi úplnû v‰ech-
no, ale nejvíce je zajímala afric-
ká ‰kola. A nestaãily se divit,
kdyÏ se dovûdûly, Ïe v africké
tfiídû se uãí 60 i více dûtí, Ïe se
uãí ráno a potom aÏ pozdû odpo-
ledne. Myslím, Ïe mnozí byli
rádi, Ïe chodí do ‰koly
v âechách. 

Na závûr celého povídání pfii-
‰lo také zkou‰ení a odmûny za
správné odpovûdi. A protoÏe
k Africe neodmyslitelnû patfií
bubnování a zpûv, dostaly dûti
do rukou bubínky a spoleãnû
s obûma ãernochy si zabubnova-
ly a zazpívaly. 
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Náv‰tûva Mûstské knihovny

Ve ãtvrtek 14.4.2011 se Ïáci 5.A a dyslektické tfiídy zúãastnili exkurze do Mûstské
knihovny v Praze 1, Mariánské námûstí.Vûnovala se jim pracovnice dûtského oddû-
lení. Na‰i Ïáci si celou knihovnu prohlédli, zjistili, Ïe náv‰tûva knihovny nemusí
jenom znamenat vypÛjãení knih, ale Ïe knihovna nabízí spoustu dal‰ích moÏností,
napfi. pÛjãuje ãasopisy, odbornou literaturu, hudební nosiãe, partitury, které je
moÏné si v knihovnû pfiehrát. Dále pofiádá besedy, kulturní pofiady, promítá filmy,
má internetové oddûlení atd. Îáci si mohli prolistovat a zaãíst se do zajímav˘ch
knih, mohli si zahrát spoleãenské hry i poslechnout si hudbu. Spousta z nich velice
ráda ãte a knihy si pÛjãuje. Exkurze se ÏákÛm velmi líbila. Na zpáteãní cestû je‰tû
nav‰tívili velikonoãnû vyzdobené Václavské námûstí.

Jana ·iklová

Velikonoce na zámku 

Ve stfiedu 13. dubna 2011 nav‰tívila III.A a III.B zámek LouãeÀ. Poãasí nám pfiíli‰
nepfiálo, pfiesto jsme s radostí probûhli travnat˘ i svûteln˘ labyrint a také jsme úspû‰-
nû na‰li cestu z buxusového bludi‰tû.

Pfii prohlídce velikonoãnû nazdobeného zámku jsme se trochu ohfiáli. Paní knûÏ-
na nám vyprávûla o tom, jak se na zámku Ïilo, stolovalo, objevili jsme tajné zámec-
ké chodby, posedûli u honosnû prostfieného stolu v zámecké jídelnû. V hudebním
salónku nám na klavír zahrál Vojta ·ediv˘. KnûÏna obohatila svÛj v˘klad o líãení sta-
r˘ch velikonoãních tradic a v jedné z komnat jsme nahlédli pod ‰ikovné ruce, které
zdobily perníãky a velikonoãní vajíãka. 

Na závûr nûkefií z nás zabloudili v nejvût‰ím, tisovém bludi‰ti, ale nakonec v‰ich-
ni na‰li cestu ven a mohli jsme vyrazit na cestu domÛ. Najdete i Vy tu správnou
cestu????

Alena Vulterinová
a Katka Srbová, tfi. uã.
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Matematick˘ klokan 2011

Jako kaÏdoroãnû se na‰e základní ‰kola zapojila do fie‰ení mezinárodní matematic-
ké soutûÏe Matematick˘ klokan. Tato soutûÏ vznikla v roce 1980 v Austrálii a od
roku 1991 se roz‰ífiila i do Evropy. Îáci jsou rozdûleni do ãtyfi kategorií – Cvrãek
(2. a 3. tfiída), Klokánek (4. a 5. tfiída), Benjamin (6. a 7. tfiída) a Kadet (8. a 9. tfiída).
Testové úlohy jsou rozdûleny do tfií skupin podle obtíÏnosti a jsou zamûfieny zejmé-
na na logiku. 

Ve ‰kolním kole zaznamenali velmi pûkné v˘sledky – Joná‰ Vlasák a Matûj Bláha
v kategorii Cvrãek a Lucie Walzová v kategorii Klokánek. Joná‰ Vlasák dosáhl v˘bor-
ného 2. místa z 1418 úãastníkÛ v rámci okresu Praha – v˘chod. Blahopfiejeme.

Lucie Pechová 

Náv‰tûva divadla

V polovinû dubna si Ïáci ãtvrt˘ch tfiíd a ‰esté tfiídy Z· Klecany udûlali v˘let do diva-
dla U HasiãÛ. Nav‰tívili pfiedstavení Labutí princezna s hudbou P.I. âajkovského.
Pohádka byla napsána na motivy baletu Labutí jezero. Také se zde hodnû tanãilo
a pfiedstavení bylo zpestfieno i parodick˘mi prvky. Pfiesto, Ïe se nûkter˘m ÏákÛm na
balet pfiíli‰ nechtûlo, odcházeli spokojeni. Po pfiedstavení si dûti za‰ly je‰tû na veli-
konoãní trhy na námûstí Míru a prohlédly si velikonoãní v˘robky a nakoupily
maminkám, tatínkÛm i sourozencÛm dáreãky.

Hanka Johanisová

Dopravní soutûÏ

Ve ãtvrtek 14. 4. se nûkolik ÏákÛ na‰í ‰koly zúãastnilo okresního kola Dopravní sou-
tûÏe v âelákovicích. Obhájit druhá místa z loÀského roku se druÏstvÛm sice nepo-
dafiilo, ale pfiesto chválím K. Savkovou, E. Lemberkovou, D. Parkána a E. Dzemia-
nenka z kategorie mlad‰ích ÏákÛ, ktefií obsadili pûkné 4. místo. Dûkuji také za
reprezentaci ‰koly D. Prosserové, N. Kot˘nkové , J. Stanislavovi a L. K˘blovi. Toto
druÏstvo obsadilo v kategorii star‰ích ÏákÛ 5. místo. V obou kategoriích soutûÏilo
12 druÏstev, takÏe umístûní je pro nás úspûchem. Letos soutûÏícím pfiipadala nej-
tûÏ‰í jízda zruãnosti a nûktefií mûli také problémy pfii jízdû na dopravním hfii‰ti.
Dopravní testy a otázky ze zdravovûdy zvládli dobfie. Dûkuji také K. Mervartové,
která s námi na soutûÏ jela jako náhradnice a pomáhala druÏstvu star‰ích pfii pfiesu-
nech na jednotlivá stanovi‰tû.

Eva StaÀková

klec05  4.5.2011 12:47  Stránka 17



Klecansk˘ zpravodaj • kvûten 2011

ZPRÁVIâKY Z M·
Mûsíc duben se u nás ve ‰koliãce nesl ve znamení jara, krásného poãasí a Veliko-
noc. Právû krásné poãasí nám dovolilo trávit mnohem více ãasu venku. Tradiãnû
k nám zavítalo divadlo s poutav˘m pfiedstavením, rozlouãili jsme se zimou, se‰li
jsme se na velikonoãním jarmarku a dílnû a pobavili jsme se na ãarodûjnickém sletu. 

Velikonoãní jarmark

Ve ãtvrtek 14. 4. 2011 probûhl v prosto-
rách ‰kolky velikonoãní jarmark s v˘tvar-
nou dílnou. Na jarmarku bylo moÏné
zakoupit vûnce, zdobené kvûtináãe, dal‰í
drobnosti na velikonoãní v˘zdobu a per-
níãky. V dílniãce si dûti vyrábûly dekora-
ce rÛzn˘mi v˘tvarn˘mi technikami, zdo-
bily vajíãka i perníãky. Perníãky v‰ak
vût‰inou ihned po nazdobení skonãily
v mal˘ch bfií‰kách. 

Dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m za nákupy i za pfiíjemnou tvÛrãí atmosféru na
dílnû. V‰echny získané finanãní prostfiedky z této akce budou pouÏity na nákup
v˘tvarn˘ch pomÛcek do matefiské ‰koly. 

Zvlá‰tní podûkování: dûkujeme p. kuchafikám za upeãení perníku a za uvafiení dob-
rého ãaje, rodinû Kuãerov˘ch za proutky a pletení pomlázek, p. Janû ·Èastné za upe-
ãení perníãkÛ na zdobení, p. Ivanû Castleberry za nazdobené perníãky k prodeji. 

Vyná‰ení Morany

V pátek 15. dubna jsme se definitivnû rozlouãili se zimou. Dûti ze v‰ech tfiíd se
vypravily k Pfiemy‰lenskému rybníku, kde si spoleãnû zazpívaly písniãku a fiíkadlem
vyhánûly zimu. Nakonec jsme Moranu v rybníce utopili. Doufejme, Ïe uÏ se jaro
ujme vlády a budeme mít jenom krásné proslunûné dny. 

Kolektiv M·
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VELIKONOâNÍ JARMARK
V sobotu  16. dubna se konal v Klecanech Velikonoãní jarmark. Poãasí se vydafiilo
a je proto ‰koda, Ïe nedorazily slibované kolotoãe, pfiestoÏe nám bylo slíbeno, Ïe
urãitû pfiijedou. Pfies nûkolik urgencí pfiivezl pan Bare‰ na poslední chvíli alespoÀ
skákadlo a trampolínu. Nepfiijelo ani 5 stánkafiÛ s velikonoãním zboÏím. Je to oprav-
du ‰koda, protoÏe se tak na námûstí  krãilo jen 6 stánkÛ a v autobusové zastávce
knihy. V zasedací místnosti ale bylo plno, tady si kaÏd˘ mohl vyrobit pûknou  deko-
raci, ozdobit perníãky, namalovat kraslici, uplést ko‰íãek, pracovat s hlínou, udûlat
patchworkovou kraslici, vyrobit si pomocí vitráÏe ozdobu nebo si koupit hezkou
ozdobu na ‰aty. 

V 16. hodin nám Klaun Pepíno pfiedvedl plno zvífiátek z balónkÛ a nakonec cvi-
ãení s Ïiv˘mi pejsky. 

Od 19. hodin byla v Dolních kasárnách Velikonoãní veselice, kde k tanci a posle-
chu hrála skupina Mona. Se‰lo se nás tam kolem 70 a myslím si, Ïe se kaÏd˘ dobfie
pobavil. Doufám, Ïe se nás na pfií‰tí akci sejde více.

Jana Klausová
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P¤I·LO NÁM E-MAILEM:
Tento e-mail pfii‰el s dovûtkem: „Po‰li to Ïenám, které jsou schopny to unést a
muÏÛm, ktefií si to s poÏitkem pfieãtou!“

PROâ JSOU MUÎI ·ËASTNùJ·Í?

☛ Cel˘ Ïivot jim zÛstane jedno pfiíjmení.
☛ GaráÏ mají celou pro sebe.
☛ Jejich svatební pfiípravy se dûjí samy od sebe.
☛ âokoláda je pro nû jen jedním druhem svaãiny. 
☛ Nemohou nikdy otûhotnût.
☛ Do vodního zábavního parku si mohou vzít bílé triãko.
☛ Automechanici jim fiíkají pravdu.
☛ Svût je pro nû jeden velk˘ pisoár.
☛ Nikdy nemusí jet na dal‰í benzínku, protoÏe záchod na téhle je hroznû ‰pinav˘.
☛ Nikdy nemusí pfiem˘‰let o tom, kter˘m smûrem se utahuje matiãka.
☛ Vrásky pfiidávají na charakteru.
☛ Dámské svatební ‰aty 10 000,–; pronájem smokingu 1000,-.
☛ Lidé jim nikdy nezírají na hrudník, kdyÏ s nimi mluví.
☛ Nové boty je netlaãí, nemrzaãí a nedûlají puch˘fie na nohách.
☛ Pofiád stejná nálada.
☛ V pohodû si otevfiou v‰echny sklenice, které potfiebují.
☛ Dostane se jim ocenûní i jen za tro‰ku ohleduplnosti.
☛ Spodní prádlo pro nû stojí 90 korun za 3 kusy.
☛ Tfii páry bot je víc neÏ dost.
☛ Nikdy jim na vefiejnosti nepadá ramínko.
☛ Prostû nevidí, Ïe mají zmaãkané obleãení.
☛ KaÏdá vûc na obliãeji má svou pÛvodní barvu.
☛ Stejn˘ úães jim vydrÏí roky, ne-li desetiletí.
☛ Holit si musí jen obliãej a krk.
☛ Cel˘ Ïivot si mohou hrát s hraãkami.
☛ Mohou nosit kraÈasy bez ohledu na to, jak vypadají jejich nohy.
☛ Mohou si „upravovat“ nehty zavíracím noÏem.
☛ Mohou si vybrat, jestli chtûjí nebo nechtûjí nosit knír.
☛ Dárky pro 20 pfiíbuzn˘ch nakoupí za 25 minut 24. prosince dopoledne.

Není proto divu, Ïe muÏi mají dÛvod b˘t ‰Èastnûj‰í.
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY
V˘sledky dubnov˘ch zápasÛ

MuÏi A:
TJ SOKOL KLECANY „A“ - SK PETROVICE U SEDLâAN 1 :2 
gól: David Filinger

TUCHLOVICE - TJ SOKOL KLECANY „A“ 2 :4
góly: 2 David Filinger, Lubomír Remenec, Luká‰ Rybeck˘

TATRAN SEDLâANY - TJ SOKOL KLECANY „A“ 5 :2
góly: Luká‰ Rybeck˘, Lubo‰ Remenec

TJ SOKOL KLECANY „A“ - SK LHOTA 2 :1
góly: David Filinger, Luká‰ Rybeck˘

MuÏi B:
1.FC LÍBEZNICE „A“ - TJ SOKOL KLECANY „B“ 5:0
TJ SOKOL KLECANY „B“ - JISKRA KOJETICE 3:1
SOKOL ZÁPY „B“ - TJ SOKOL KLECANY „B“ 2:1
TJ SOKOL KLECANY „B“ - SK ZÁLUÎÍ „A“ 0:2
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Dorost:
SOKOL ·KVOREC - TJ SOKOL KLECANY 1:3
TJ SOKOL KLECANY - SLAVIA LOU≈OVICE 3:1
SOKOL MUKA¤OV - TJ SOKOL KLECANY 1:2
TJ SOKOL KLECANY - SK STRÁNâICE 1:3

Îáci:
TJ SOKOL KLECANY - SOKOL Mù·ICE 1:4
SOKOL P¤EDBOJ - TJ SOKOL KLECANY 0:9

Pfiípravka:
TJ SOKOL KLECANY - SK ÚVALY 2:5
AERO ODOLENÁ VODA - TJ SOKOL KLECANY 2:2

Rozpis zápasÛ A muÏstva – kvûten

KLECANY – NOV¯ KNÍN 7. 5. 2011 17:00 HOD SOBOTA
NELAHOZEVES – KLECANY 14. 5. 2011 17:00 HOD SOBOTA
KLECANY – DOKSY 21. 5. 2011 17:00 HOD SOBOTA
HVOZDNICE – KLECANY 28. 5. 2011 10:30 HOD SOBOTA
KLECANY – DOB¤ICHOVICE 4. 6. 2011 17:00 HOD SOBOTA

SRDEâNù VÁS ZVEME NA DOMÁCÍ I VENKOVNÍ UTKÁNÍ V·ECH NA·ICH
MUÎSTEV. INFORMACE O TERMÍNECH ZÁPASÒ, ZMùNÁCH A ODJEZDECH
AUTOBUSÒ NALEZNETE NA OBVYKL¯CH INFORMAâNÍCH MÍSTECH.

D.H.

Pedikúra v pohodlí Vašeho domova

Nabízím základní mokrou pedikúru, která obsahuje: 
✔ lázeň nohou
✔ odstranění tvrdé kůže
✔ ošetření a úprava nehtů vč. odlakování 

a lakování, ošetření zarostlých nehtů a kuřích ok
✔ uvolňující masáž plosek nohou.

Za zákazníky docházím.
Cena jednoho ošetření Kč 200,–          
Objednávky na tel. čísle: 731 584 648 – p. Simona Kunková
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