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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 duben a kvûten 2011

Z usnesení ze zasedání zastupitelstva mûsta Klecany 28. 4. 2011

âlenové zastupitelstva projednali rozsáhl˘ program. Mimo jiné: smûnu pozemkÛ
mezi mûstem Klecany a obcí Vodochody, rozpoãtové opatfiení ã. 1/2011, kompe-
tence rady mûsta, celoroãní hospodafiení mûsta a závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2010
vãetnû zprávy o v˘sledku hospodafiení za uveden˘ rok, smûnu pozemkÛ v areálu
klecanské ãistírny odpadních vod a dal‰í odkupy a prodeje pozemkÛ. Schválili obec-
nû závazné vyhlá‰ky ã. 1/2011 o místních poplatcích v upraveném znûní a ã. 2/2011
poÏární fiád v upraveném znûní. UloÏili vedení mûsta pfiedloÏit do pfií‰tího zasedání
rozpoãtov˘ v˘hled na léta 2011 – 2013 a místostarostovi L. Nûmeãkovi pfiedloÏit do
pfií‰tího zasedání pfiehled ãerpání fondu kultury, sportu a volného ãasu.

Rada mûsta:

9. kvûtna
– Vzala na vûdomí zvefiejnûní prodlouÏení termínu V˘zvy k podání nabídek a pro-

kázání kvalifikace vefiejné zakázky na stavební práce Revitalizace námûstí V. B.
Tfiebízského v Klecanech.

– Schválila v˘bûr zhotovitele stavby Nástavba domu ãp. 349 k realizaci pÛdní
nástavby a revitalizaci domu, a to firmu Jana Suchomela. Tímto se pfiipojila k sou-
hlasu ostatních spoluvlastníkÛ domu. Právní zástupce mûsta vypracuje smlouvu
o v˘stavbû. 

– Projednala Zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby za bfiezen 2011.
– Vzala na vûdomí rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odbor Ïivotního prostfiedí,

kter˘m se povoluje vypou‰tûní pfieãi‰tûn˘ch mûstsk˘ch odpadních vod z praÏské
ústfiední ãistírny odpadních vod do Vltavy po dobu postupn˘ch odstávek jednot-
liv˘ch dosazovacích nádrÏí – pfii jejich opravách – po dobu maximálnû ‰esti mûsí-
cÛ.

– Schválila finanãní pfiíspûvek 15 000 korun na pofiádání dûtského dne v Klecanech,
kter˘ se koná 6. ãervna od 13.30 hodin na fotbalovém hfii‰ti TJ Sokol Klecany.
Akci zaji‰Èuje Andrea Ko‰Èálová a Stanislava BaÏantová.

– Schválila podpis mandátní smlouvy s Ing. Evou Patákovou – Terstav na povolení
stavby a související úkony pro stavbu Zfiízení cyklostezky v Klecanech. Schválila
také podpis smlouvy o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene a souhlasu
se zfiízením stavby mezi Lesy âR s. p. a mûstem Klecany, která spoãívá v právu
zfiídit a provozovat na parcele ã. 234/27 v k. ú. Klecany cyklostezku.
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– Vzala na vûdomí rozpis Farní charity Neratovice na peãovatelskou sluÏbu v Kle-
canech za duben 2011.

– Schválila men‰í opravu laku hasiãského vozu Tatra 138. 
– Schválila nákup a instalaci zmûkãovaãe vody do jídelny Z· Klecany.

Plné znûní usnesení naleznete na webov˘ch stránkách mûsta Klecany:

www.mu-klecany.cz

nebo si mÛÏete vyÏádat informace na Mûstském úfiadû.
Zdena Lomová

NA SKÁLE NAD JEZEM MÁME NOV¯ K¤ÍÎ
V minulém ãísle Klecanského zpravodaje byla uvefiejnûna pozvánka na „Vysvûcení
kfiíÏe Na KfiíÏku“. Na webov˘ch stránkách www.klecany.cz jsme si mohli pfieãíst
ãlánek D. ·ebka, doplnûn˘ dobov˘mi fotografiemi. Do podoby dobové fotografie
byla hezky vpravena i souãasnost zachycující hlavní aktéry této události – J. Busche,
J. Holuba, M. Benáka a L. Lopatáfie. Jmenovaní pánové se postarali o to, Ïe Na
Vlasini, kde se lidovû fiíkalo „u kfiíÏe“ opût stojí kfiíÏ. A to ne ledajak˘. Je to kfiíÏ
z akátového dfieva, tedy ze dfieva velmi tvrdého a odolného. Také rozmûry kfiíÏe jsou
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dosti úctyhodné. Úctyhodná je i vynaloÏená fyzická práce. VÏdyÈ jenom dopravit
tento kfiíÏ do míst pomûrnû nepfiístupn˘ch, poté ho ukotvit a vytvofiit kamennou
základnu nebylo nic jednoduchého. 

Historie se v‰ak zpravidla neptá na námahu, ale zab˘vá se pfiedev‰ím v˘sledky.
A ty jsou v tomto pfiípadû vidût z daleka. 

O vysvûcení nového kfiíÏe byl poÏádán páter P. Kune‰, kter˘ pfii pfiíleÏitosti svû-
cení promluvil o v˘znamu kfiíÏe z hlediska historického i lidského. Klenota pak pfii
této pfiíleÏitosti zazpívala Chorál Svat˘ Václave.

VraÈme se, ale je‰tû k ãlánku D. ·ebka, ve kterém se také mÛÏeme dozvûdût
o povûstech, jeÏ jsou s tímto místem spojeny. Také já jsem od své babiãky o tûchto
zkazkách sl˘chala, av‰ak skuteãnost je o nûco prozaiãtûj‰í. Z dÛvodu ucelení zna-
lostí o místû, v nûmÏ Ïijeme, si dovolím doplnit v‰echny dosud uvefiejnûné infor-
mace je‰tû jednou informací, a to pfiísnû technickou. 

Na místû, kde byl 8. 5. 2011 vztyãen kfiíÏ, se nachází zhu‰Èovací bod polohové-
ho bodového pole. Tento mûfiick˘ bod je veden v databázi Zemûmûfiického úfiadu
a má ãíslo 233. V dobû pfied cca 40 lety se zde nacházela dfievûná mûfiická vûÏ
umístûná na vyzdûném podstavci, v jehoÏ stfiedu byl osazen mûfiick˘ znak. Bûhu
ãasu a nenechavcÛ v‰ak tato mûfiická signalizace neodolala a tak nejprve lehla
popelem dfievûná konstrukce vûÏe a pozdûji do‰lo i ke zniãení zdûného podstavce.
Nevím, s jakou pfiesností autofii díla osadili do soufiadnic Y=742726,08
a X=1033768,23 ná‰ nov˘ kfiíÏ. Jedno je v‰ak jisté, pokud by ani tento kfiíÏ, navzdo-
ry vysvûcení a tedy BoÏí ochrany, neodolal ãemukoliv a komukoliv, budeme pfiesnû
vûdût, kde byl umístûn.   

A Ïe se v tomto pfiípadû nejedná pouze o povûru, dokazuje v˘fiez z geodetick˘ch
údajÛ zhu‰Èovacího bodu ã. 233.

Jitka Homoláãová
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JOSEF KOÎÍ·EK, UâITEL, BÁSNÍK A P¤ÍTEL DùTÍ
V kaplance na klecanské fafie visí zarámovaná fotografie starého pána. Pfiedstavuje
pana uãitele KoÏí‰ka, kter˘ na na‰í ‰kole uãil od r. 1885 do r. 1895. Letos uplyne od
narození spisovatele a pedagoga Josefa KoÏí‰ka 150 let. Podle jeho slabikáfie Pou-
pata se uãily dûti v âechách a na Moravû tfiicet pût let, od r. 1913, kdy vy‰lo první
vydání, do r. 1948. Nová metoda znamenala velk˘ pfierod v uãení ãtení: Dûti se
uãily ãíst nejprve velká tiskací písmena, pak teprve malá. Dodnes si také mnozí z nás
pamatují básniãku Polámal se mraveneãek nebo písniãku BûÏí li‰ka k Táboru. Ty
a mnoho dal‰ích básniãek, fiíkadel a písniãek napsal právû on.

KdyÏ byl na klecanské ‰kole fiídícím uãitelem Jifií Vlk, nastoupil sem r. 1885 mlad˘
uãitel Josef KoÏí‰ek. Uãil zde deset let a oÏenil se tu s Marií Tichou, dcerou rolníka
z Ho‰tic. Velmi si pfiál dostat se do Klecan a osobnû poznat tehdy populárního spi-
sovatele Václava Bene‰e Tfiebízského, zdej‰ího kaplana. To se mu sice nepodafiilo,
Bene‰ zemfiel o rok dfiív, ale jeho památka tu byla velmi Ïivá. Îáci Václava Bene‰e,
i KoÏí‰kova Ïena Marie, uchovávali kníÏky s jeho vûnováním jako vzácnost. Také
Josef KoÏí‰ek se vûnoval literatufie, psal básnû, ale pouze pro dûti. Následoval tím
Josefa Václava Sládka a stal se pfiedchÛdcem Franti‰ka Hrubína: „Pfii tvofiení básní
vidûl jsem vedle sebe dûti a sly‰el jsem je hovofiit,“ fiekl sám o sobû. 

Narodil se 6. ãervence 1861 v LuÏanech u Pfie‰tic, v poãetné rodinû rolníka. Nav-
‰tûvoval gymnázium v Plzni a chtûl se stát uãitelem. Po maturitû tedy nastoupil do
4. roãníku âeského ústavu vzdûlávání uãitelÛ v Pfiíbrami a r. 1881 zde maturoval.
Prvním pÛsobi‰tûm pomocného uãitele KoÏí‰ka byl Mûãín u Pfie‰tic, druh˘m Tfiebo-
radice u âakovic, kde se po zkou‰ce pfied zku‰ební komisí stal „samostatn˘m uãite-
lem zpÛsobil˘m k vyuãování na ‰kolách obecn˘ch“. Poté byl ustanoven uãitelem
v Klecanech. ProÏil tu radostné i smutné chvíle. Jeho první dítû, synáãek, zemfielo
a pochovali ho u klecanského kostela.

Po desetiletém pÛsobení zde byl KoÏí‰ek jmenován fiídícím uãitelem s definitivou
v Zápech u Brand˘sa nad Labem. Tam se mu podafiilo dokonãit 23leté úsilí o posta-
vení nové ‰koly. Tato léta patfiila k jeho nejplodnûj‰ímu literárnímu období. MnoÏ-
ství pfiíspûvkÛ bylo oti‰tûno v Malém ãtenáfii, Kvûtech mládeÏe, âeské mládeÏi
a fiada jich vy‰la kniÏnû. Vedle ver‰Û pro dûti psal také odbornû pedagogické ãlán-
ky. 

Po roce 1901 se autor odmlãel a vûnoval se pouze pfiípravû díla, které hluboko
zasáhlo do v˘voje na‰í ‰koly v nejdÛleÏitûj‰ím uãebním pfiedmûtu – jazyku vyuão-
vacím. ·lo sice jen o slabikáfi, první ãítanku mal˘ch, jeÏ dostala jméno Poupata, ale
ve skuteãnosti znamenala tato práce poãátek novodobé reformy.

K neuvûfiitelné zmûnû v poklidném Ïivotû Josefa KoÏí‰ka do‰lo za 1. svûtové
války. B˘val˘ zápsk˘ – a také zdibsk˘ – uãitel Vojta Bene‰ (bratr pozdûj‰ího prezi-
denta republiky Edvarda Bene‰e a sociálnû demokratick˘ politik), kter˘ uÏ pfied vál-
kou Ïil nûjakou dobu v cizinû, se rozhodl podpofiit protirakousk˘ odboj profesora
Masaryka. Ten uÏ byl v Americe a Vojta Bene‰ odjel za ním, aby mu pomohl získá-
vat dobrovolníky do armády. Cestou poslal z Holandska na dopisnici pozdrav
svému kolegovi a pfiíteli KoÏí‰kovi. To se stalo v záfií roku 1915.
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Rakouská policie reagovala tak, Ïe mezi jin˘mi lidmi byl z nespolehlivosti pode-
zírán i KoÏí‰ek. Kladli mu za vinu protistátní provinûní, následovaly ãasté policejní
prohlídky u nûj v bytû. Kromû dopisnice se sice nena‰lo nic jiného, ale pfiesto byl
pan fiídící v˘nosem c. k. Zemské ‰kolní rady z listopadu 1916 pfieloÏen jakoby do
vyhnanství do Horní Nové Vsi u Nové Paky.

KoÏí‰ek se bránil této nespravedlnosti. To bylo za války tûÏké, a tak v únoru 1917
musel na pfiikázané místo nastoupit a rodinu nechat v Zápech. V Nové Vsi byl totiÏ
vlhk˘ a plesniv˘ byt. Na‰tûstí pan starosta, kter˘ souãasnû vedl hostinec, nabídl Jose-
fu KoÏí‰kovi ubytování. Cestu k srdci zdej‰ích obãanÛ si KoÏí‰ek na‰el velmi brzy:
Za nepfiízniv˘ch váleãn˘ch pomûrÛ, kdy v horské obci chybûly základní potraviny,
dostal na starost zásobování obce a vedení obecní kuchynû. Poãínal si pfii tom spra-
vedlivû. Svoji rodinu v Zápech nav‰tûvoval kaÏd˘ch ãtrnáct dní. 

·kolní rada v Zápech pro nûj hned hledala pomoc a uÏ po pÛl roce, na schÛzi
7. fiíjna 1917, se jednomyslnû usnesla, Ïe poÏádá âesk˘ svaz poslaneck˘ ve Vídni,
aby sv˘m vlivem pÛsobil k pfieloÏení KoÏí‰ka z trestné stanice zpût na ‰kolu do Záp.
Zákrok se neminul dobr˘m úãinkem! A tak se stalo, Ïe se KoÏí‰ek 1. kvûtna 1918
vrátil na zápskou ‰kolu. Uvítání bylo ohromné! Slavnost byla dojemná! V Zápech
byl pak KoÏí‰ek uÏ jen krátce: 1. prosince 1919 ho povolává ministerstvo ‰kolství
a národní osvûty do „knihskladu“, pozdûj‰ího Státního nakladatelství, kde se stává
fieditelem literárního oddûlení a kde pÛsobí aÏ do odchodu na penzi v roce 1927.
I zde, v Ostrovní ulici na Novém Mûstû praÏském, dovede KoÏí‰ek kaÏdému pora-
dit, je klidn˘m a dobr˘m organizátorem. 

V posledních letech se KoÏí‰kova rodina stûhuje do Úval u Prahy. Pan fiídící tam
v zahrádce pûstuje krásné rÛÏe. A na zahrádce mezi rÛÏemi také umírá v den sv˘ch
72. narozenin, 6. ãervence 1933.

V˘znam Josefa KoÏí‰ka tkví v tom, Ïe jako zku‰en˘ pedagog ve svém díle umnû
skloubil ãtivost a srozumitelnost pfiíbûhu s nenásilnou v˘chovnou tendencí. 

Na adresu rodiãÛ Josef KoÏí‰ek fiekl: „Nestaãí jen, abyste své dûti milovali. Vy se
musíte snaÏit, abyste jim rozumûli! Zacházejte s nimi pozornû! Zkrá‰líte jim jejich
dûtství tím, Ïe sami budete dobr˘mi a ãist˘mi lidmi.“

Zdena Lomová

Probuzení

Zdálo se mi o sluníãku,
jak jde na svût boÏí.
A to pr˘ se má matiãka
naklonila k loÏi.

Zdálo se mi o vûtérku,
jak si hraje s klásky.
A to pr˘ mnû má matiãka
pohladila vlásky.

Zdálo se mi o jahÛdce,
jak se na mû smála.
A to pr˘ mnû má matiãka
políbení dala.

Zdálo se mi, jak andílek
se mnou k ráji chvátá.
A to si mû k srdci vine
má matiãka zlatá.
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Polámal se mraveneãek

Polámal se mraveneãek – 
ví to celá obora! –
o pÛlnoci zavolali
mravenãího doktora.

Doktor klepe na srdíãko,
potom pí‰e recepis:
„Tfiikrát dennû prá‰ek cukru,
bude chlapík jako rys.“

Dali prá‰ky podle rady,
mraveneãek stÛnû dál,
cel˘ den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.

âtyfii stáli u post˘lky,
pát˘ tû‰il: „Neplakej!
Zafoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej.“

Zafoukal mu na ramínko,
pohladil ho na ãele,
hop! A zdrav˘ mraveneãek
ráno skáãe z postele.

Ná‰ kocourek

Ná‰ kocourek bûlovousek –
je ho je‰tû mal˘ kousek,
ale práci v‰ude shání
od rána aÏ do klekání.

Venku leze po jabloni,
doma zase klubko honí.
U stodÛlky loví klásek,
pak se chytá za ocásek.

Jde-li moucha po v˘sluní,
ná‰ kocourek hned je u ní.
A kde pavouk nitky souká,
kocourek se aspoÀ kouká.

Pohne-li se kvítek bled˘,
kocourek jde na v˘zvûdy,
i tu záfii rosn˘ch kapek
rád by lapil do sv˘ch tlapek.

Na slunci i na podstfie‰í
cel˘ den ho nûco tû‰í,
po práci a po robotû
ti‰e spinká v staré botû.

Sluníãko

Vyjdi, vyjdi, sluníãko,
na to na‰e políãko!
Vyjdi sobû na kopeãek,
uvidí‰ tam pût oveãek
a jednoho berana
se zlat˘ma rohama.



Klecansk˘ zpravodaj • ãerven 2011

KOMÍNY A JEJICH ÚDRÎBA
Pfii samotném uÏívání topidel bychom nemûli zapomenout na dodrÏování nûkoli-
ka bezpeãnostních zásad.
– Nesmírnû dÛleÏité je nechat si pravidelnû ãistit komín a kontrolovat jeho tech-

nick˘ stav. Neãistoty v komínû totiÏ mohou snadno zpÛsobit velké nepfiíjemnos-
ti, aÈ jiÏ dlouhodobé Ïhnutí a následn˘ otevfien˘ poÏár nebo otravu lidí jedova-
t˘m oxidem uhelnat˘m. Pro je‰tû pfiijatelné zaji‰tûní bezpeãnosti byste mûli
provést ãi‰tûní a kontroly komínÛ a topidel alespoÀ pfied zaãátkem topné sezó-
ny a po jejím skonãení.

– Aãkoliv ãi‰tûní vlastních komínÛ lze teoreticky provádût svépomocí, lep‰í je se
spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by mûli provést revizi komínu i v pfiípa-
dû, Ïe se chystáte ke komínu pfiipojit jak˘koliv spotfiebiã, nebo hodláte zmûnit
druh paliva. O provedení ãi‰tûní vydá kominík doklad.

– Komíny a koufiovody s pfiipojen˘mi tepeln˘mi spotfiebiãi se musí udrÏovat v fiád-
ném stavebnû technickém stavu, tj. komínov˘ plá‰È by mûl b˘t udrÏován celist-
v˘ a neprody‰n˘, i star‰í komín by mûl b˘t fiádnû vyspárován a pokud moÏno
omítnut. Dbejte na fiádné zaústûní koufiovodu do komína, dodrÏujte návody
a technické podmínky stanovené v˘robcem tepeln˘ch spotfiebiãÛ. I v pfiípadû
komína mÛÏe mít zanedbání neblahé následky. ·patné (netûsné) zaústûní koufio-
vodu do komínového tûlesa mÛÏe díky nekontrolovatelnému uvolÀování zplodin
zpÛsobit váÏné po‰kození zdraví.

– Zásada bezpeãné vzdálenosti platí také pro komínové tûleso, hofilavé látky by od
nûj mûly b˘t v pÛdních prostorách vzdáleny nejménû 1 metr – riziko zvy‰ují
zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k nûmu tûsnû
pfiiléhat Ïádné hofilavé stavební prvky (napfi. trám). PoÏáry ãasto vznikají napfií-
klad Ïhnutím trámÛ zazdûn˘ch v komínû (obvyklé zejména u star‰ích staveb).

– Pamatujte, Ïe za nezávadn˘ stav komínÛ nese odpovûdnost správce nebo maji-
tel objektu, ne kominík.

V pfiípadû vzniku poÏáru sazí v komínû urychlenû odstraÀte ve‰ker˘ hofilav˘
materiál z blízkosti komínového tûlesa. Zavolejte hasiãe na linku 150 nebo 112.
PoÏár sazí v komínû nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo
dokonce v˘buchu. Do pfiíjezdu hasiãÛ se mÛÏete pokusit zkrotit plameny pomocí
vhazování písku vymetacími dvífiky nebo ze stfiechy do komína.

I kdyÏ se vám podafií oheÀ uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhra-
du zpÛsobené ‰kody u poji‰Èovny, mûli byste zavolat hasiãe-vy‰etfiovatele. Pama-
tujte, Ïe ãas vûnovan˘ pozornému dodrÏování pravidel bezpeãného nakládání
s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. DÛsledná preventivní opatfiení
ochrání zdraví va‰e i va‰ich dûtí a zabezpeãí vá‰ majetek pfied poÏáry.

Prevence je jednoduchá: pravidelné kontroly komínÛ, pravidelné kontroly topi-
del, zejména plynov˘ch zafiízení, na trhu lze rovnûÏ zakoupit CO alarmy, které
dokáÏí upozornit na nebezpeãnou hladinu tohoto jedovatého plynu v ovzdu‰í.
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Dále je potfieba vûdût Ïe:
– za sezónní provoz se povaÏuje provoz spalinové cesty pro spotfiebiã paliv po

dobu nepfiesahující v souãtu 6 mûsícÛ v kalendáfiním roce,
– u jednovrstvého (nevyvloÏkovaného) zdûného komína pro spotfiebiãe na plynná

paliva se lhÛty kontrol a ãi‰tûní fiídí lhÛtami kontrol a ãi‰tûní spotfiebiãe na pevná
paliva,

– pfii kontrolách a ãi‰tûní 2x roãnû se tyto ãinnosti provádí v pfiimûfien˘ch ãasov˘ch
odstupech, pfiiãemÏ mezi jednotliv˘mi kontrolami nebo ãi‰tûními nesmí uply-
nout doba krat‰í 6 mûsícÛ,

– pfii kontrolách a ãi‰tûní 3x roãnû se tyto ãinnosti provádí v pfiimûfien˘ch ãasov˘ch
odstupech, pfiiãemÏ mezi jednotliv˘mi kontrolami nebo ãi‰tûními nesmí uply-
nout doba krat‰í 4 mûsícÛ,

– pojistn˘ (rezervní) komín pouÏívan˘ pro odvod spalin ze spotfiebiãe na pevná
paliva v pfiípadech, kdy nelze zajistit topení jin˘m zpÛsobem, se kontroluje
a v pfiípadû potfieby i ãistí nejménû 1x za rok,

– spalinová cesta urãená pro odvod spalin ze spotfiebiãe na pevná paliva slouÏící-
ho v Ïivnostenské provozovnû k pfiípravû pokrmÛ se kontroluje a ãistí nejménû
2x za dva mûsíce,

– ve stavbû pro rodinnou rekreaci se kontrola a ãi‰tûní spalinové cesty provádí
nejménû 1x za rok.

LhÛty kontrol a ãi‰tûní spalinové cesty od 1. 1. 2011

V˘kon Palivo

pfiípojného âinnost Pevné
spotfiebiãe Celoroãní Sezónní Kapalné Plynné
paliv provoz provoz

âi‰tûní spalinov˘ch 3x 2x 3x 1x
cest

Do 50kW Kontrola spalinov˘ch 1x 1x 1x
vãetnû cest

V˘bûr pevn˘ch
(tuh˘ch) zneãi‰Èujících 1x 1x 1x

ãástí a kondenzátu

Kontrola a ãi‰tûní 1x 1x 1x
spalinov˘ch cest

Nad V˘bûr pevn˘ch
50 kW (tuh˘ch) zneãi‰Èujících 2x 1x 1x

ãástí a kondenzátu

âi‰tûní spotfiebiãe paliv 2x Nejménû podle
návodu v˘robce
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KAM NA V¯LET V âERVNU
Ani jsme se nestaãili rozkoukat a uÏ se
zase blíÏí léto, prázdniny a s nimi spojené
cestování, v˘lety a dobrodruÏství. Pokusí-
me se vám touto rubrikou usnadnit rozho-
dování, kam vyrazit, aÈ jiÏ o víkendu nebo
o dovolené. Ale protoÏe je momentálnû
tzv. IN toulat se po âechách, nepfiekroãí-
me s na‰imi námûty hranice zemû. A kam
se vydáme nejdfiíve?

Do zoologick˘ch zahrad, kter˘ch nemáme, vzhledem k rozloze na‰í zemû, právû
málo. Zaãnûme v Praze Tróji. Tato ZOO chová více neÏ 4 300 zvífiat v 665 druzích.
Chloubou této zahrady jsou novû vytváfiené pavilony jako Africk˘ dÛm, Indonéská
dÏungle apod. O pár let star‰í je ZOO v Plzni (zaloÏená v r. 1926). Ve spoleãném
areálu tady najdete i botanickou zahradu a DinoPark. Úplnû nejstar‰í zoologická
zahrada na na‰em území je v Liberci. ZaloÏena byla v r. 1919 a její raritou je chov
bíl˘ch tygrÛ indick˘ch. Na severu je‰tû zÛstaneme, a to v Zooparku v Chomutovû,
kter˘ se rozkládá na 112 ha a pfied 11 lety zde bylo otevfieno Eurosafari, kde pfieva-
Ïují zvífiata pÛvodem z Evropy. Více neÏ 200 druhÛ zvífiat chovají také v ZOO v Ústí
nad Labem. Pojedeme-li smûrem na v˘chod, mÛÏeme nav‰tívit na‰e nejznámûj‰í
Africké safari v ZOO DvÛr Králové nad Labem. Areál ZOO Le‰ná u Zlína je zají-
mav˘ sv˘m ãlenûním do zoogeografick˘ch oblastí. Na chov na‰ich i exotick˘ch hos-
podáfisk˘ch zvífiat je zamûfiena ZOO ve Vy‰kovû. Velk˘m lákadlem pro dûti je zde
nejvût‰í DinoPark u nás. Zoologick˘mi zahradami se také mohou pochlubit mûsta
Hodonín, Brno, Olomouc a Ostrava. Poslední zoologickou zahradou, na kterou
bychom vás rádi upozornili je ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, která se roz-
prostírá v krásném prostfiedí na bfiehu Munického rybníka a v jejíÏ bezprostfiední
blízkosti se nachází Národní zemûdûlské muzeum se sbírkami historick˘ch lovec-
k˘ch zbraní, expozicí o Ïivotû lesa, pûstování lesních porostÛ, v˘voji tûÏby a dopra-
vy dfieva, ãetné lovecké a myslivecké exponáty a unikátní trofeje jelenovit˘ch. Pro-
hlídku uzavírá expozice o v˘voji rybáfiství a jihoãeského rybníkáfiství.

JH

INZERCE

Prodám mezonetov˘ byt 5+1, 133m2, Klecany, OV, cihlov˘ dÛm, klidné místo s ve‰kerou obãan-
skou vybaveností v tûsné blízkosti matefiské a základní ‰koly v lokalitû zvané Na sídli‰ti. Rek. bytu:
pl. okna, parkety, zdûné jádro, ‰tuky, ve‰keré rozvody a nové radiátory. Vestavba kolaudace 2008:
okna zn. Velux, pl. podlahy, obloÏkové zárubnû. Rek. domu: nová stfiecha, zateplení boãních stûn
a vstupní dvefie. Dispozice bytu v 1. podlaÏí: ob˘vací pokoj, pracovna, kuchyÀ, koupelna a wc,
pfiedsíÀ, 2. podlaÏí: dvû loÏnice, dûtsk˘ pokoj, koupelna a wc, dvû ‰atny a úloÏné prostory. V cenû
bytu je kuch. linka na míru vãetnû spotfiebiãÛ zn. Fagor, sklep 2,2 m2, hypotéka je moÏná, k nastû-
hování po dohodû. Cena k jednání 5,1 mil. Tel.: 605 405 405
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DNY, KTERÉ STOJÍ ZA POV·IMNUTÍ
1. ãerven – Mezinárodní den dûtí
5. ãerven – Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí
8. ãerven – Mezinárodní den oceánÛ
9. ãerven – v 1934 se na filmovém plátnû poprvé objevila postaviãka Kaãera

Donalda
10. ãerven – v r. 1348 byl poloÏen základní kámen hradu Karl‰tejn

v r. 1942 byla nacisty vyhlazena obec Lidice
11. ãerven – v r. 1881 poprvé otevfieno Národní divadlo premiérou Smetanovy

Libu‰e
14. ãerven – svûtov˘ den dárcÛ krve
19. ãerven – Den otcÛ
21. ãerven – v r. 1991 âeskoslovensko opustil poslední transport se sovûtsk˘mi

vojáky a techniky
23. ãerven – Svatojánská noc

Mezinárodní olympijsk˘ den
24. ãerven – nacisty vyhlazena osada LeÏáky
27. ãerven – svûtov˘ den rybáfiství
28. ãerven – v r. 1914 atentát na Franti‰ka Ferdinanda v Sarajevu
30. ãerven – v r. 1905 pfiedstavil Albert Einstein teorii relativity

– poslední ‰kolní den r. 2010/2011

DVA KVùTNOVÉ KONCERTY
V nedûli 8. kvûtna se v klecanském kostele Panny Marie konal uÏ tradiãní májov˘
koncert. Pofiádala jej kulturní komise mûsta a fik farnost. Vystoupil na nûm Vino-
hradsk˘ symfonick˘ orchestr fiízen˘ dirigentem Milanem Bou‰kem. Pfiednesl pfiede-
hru k Wagnerovû opefie Mistfii pûvci norimber‰tí a Adagio z Mozartova koncertu pro
klarinet a orchestr A-dur. Sólo na klarinet zahrál Robert Pacourek. Závûr patfiil zají-
mavû znûjícím Elgarov˘m Variacím Enigma a pfiídavek filmové hudbû z Války svûtÛ.
Koncert byl krásn˘. Posluchaãi zaplnili kostel.

Uãitelé na‰í ZU· Klecany hráli pro vefiejnost 11. kvûtna v sále ‰koly. Zaujali nás
v‰ichni úãinkující – Karel Nov˘ (lesní roh), Petr Michalec (klarinet), Filipp Subbotin
a Jana Ryabinina (ãtyfiruãní klavír), klavíristky Adelina RÛÏiãková a Silvie Náhlá,
houslistka Ludmila ·tûtinová i zpûvaãky Ivana Portlová a Daniela âermáková.
Zaznûla hudba klasická, ale závûr patfiil jazzov˘m skladbám, které pfiednesli Jan
Ale‰ (klavír), Tomá‰ Piala (bicí) a Pavel Kopeck˘ (el. kytara). Ty se doãkaly velkého
ohlasu zejména u mlad˘ch posluchaãÛ. Vedení ‰koly se podafiilo vytvofiit pro
náv‰tûvníky pfiíjemné prostfiedí i mimo koncertní sál. Koncert potvrdil velmi dobrou
úroveÀ základních umûleck˘ch ‰kol v âeské republice.

Zdena Lomová
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KLECAN·TÍ DIVADELNÍ OCHOTNÍCI – VI
Celkové napûtí doby se zaãalo pravdûpodobnû projevovat i mezi ochotníky. Rok
1944 se nesl v duchu sporÛ a pÛtek mezi ãleny Sportovního klubu a ãleny Obce
BaráãníkÛ. I pfies to se v‰ak nûjaké kusy nastudovávaly, av‰ak do‰lo k zásahu teh-
dej‰ích úfiadÛ. âinnost dramatického odboru byla zastavena proto, Ïe jeho ãlenové
se nezúãastnili pfiedná‰ky, kterou pofiádala „Liga proti bol‰evizmu“ na téma âe‰i
a dne‰ní boj. Vyfiãeno bylo také podezfiení, Ïe ãlenové mezi sebou pfiechovávají
„bol‰evické buÀky“.

Navzdory v‰em nesnázím, vnitfiním i zpÛsoben˘m úfiady, se v r. 1944 (bûhem
pouh˘ch 5 mûsícÛ) odehrálo 15 divadelních pfiedstavení s v˘tûÏkem 3 585,– K.

Dne 3. fiíjna 1944 se konalo poslední sedûní Obce BaráãníkÛ, o nûmÏ kronikáfi
napsal. „…a potom jiÏ i tato ãinnost spolková utichla – to jiÏ spûly události váleãné
ke svému konci“. 

Následuje tento zápis: „BohuÏel ty koneãné váleãné události byly pro nás nejhor‰í
a nejbolestnûj‰í. Na‰e Obec utrpûla nejtûÏ‰í ránu, a to smrtí Karla Tröbera. Soused
K. Tröber byl pro svoji ilegální vlasteneckou ãinnost dne 9. srpna 1944 okupanty
zatãen a uvûznûn na Pankráci. Nic nepomohly Ïádosti a vliv nûkter˘ch jeho pfiátel
u nûmeck˘ch úfiadÛ a prosby jeho rodiny, aby byl osvobozen. 5. ledna 1945 – krát-
kou dobu pfied osvobozením vlasti – byl Nûmci po krutém muãení popraven. Tak
skonãil svÛj Ïivot jeden z nejlep‰ích ãlenÛ na‰í Obce, vzorn˘ otec rodiny a neú-
navn˘ bojovník za osvobození svojí vlasti. V na‰í obci mu bude zachována vûãná
památka! Takto ne‰Èastnû konãí rok 1944 a rovnûÏ i ãinnost Obce.“

K definitivnímu ukonãení sporÛ i dramatick˘ch událostí roku 1944 do‰lo 21. kvût-
na, kdy byly oba sály obsazeny nûmeck˘mi vojáky, a divadelní ãinnost byla ukon-
ãena. Sály pak byly po odchodu nûmecké armády obsazeny vojáky italsk˘mi, jejichÏ
úkolem byla úprava leti‰tû pro fií‰skou brannou moc.

JH

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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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE ...

Po stopách Kry‰tofa Kolumba

Dne 2.kvûtna odjely tfiídy 3.A a 3.B se sv˘mi tfiídními uãitelkami na plavbu po sto-
pách Kry‰tofa Kolumba. Nelekejte se ! Tak daleko se pfieci jen nevypravily. Cílem
jejich cesty byl hotel Jasmín ve Vítkovicích v Krkono‰ích. Je‰tû pfied nalodûním do
kajut se námofiníci rozdûlili do pûti posádek, jejichÏ názvy si sami urãili. TakÏe
s námi pluli : Poseidoni, Vodní draci, KrakeÀáci, Îraloci a âerná perla. Bûhem
t˘denní plavby musely jednotlivé posádky plnit rozliãné úkoly od poznávání cizo-
krajného kofiení, lu‰tûní záhadn˘ch ‰ifer a dopisÛ, zdolávání rozboufieného mofie
(hotelov˘ bazén ), prozkoumávání okolí ve dne i za svitu svíãek aÏ po peãliv˘ úklid
sv˘ch kajut. Na plnûní úkolÛ spravedlivû dohlíÏely admirálky Alena, Katka a Gábi-
na, která pfiipravovala v podpalubí úÏasné diskotéky a nauãila námofiníky spoustu
nov˘ch písní a tancÛ. PfiestoÏe posádky musely pfiekonávat velmi ‰patné povûtr-
nostní podmínky (mráz, sníh a dé‰È), plavba probûhla úspû‰nû a v‰ichni námofiníci
splnili své úkoly na v˘bornou. Vraceli se domÛ unaveni, ale se spoustou nov˘ch
záÏitkÛ a vûdomostí.

Alena Vulterinová a Katka Srbová, tfiídní uãitelky 

Nûkolik námofinick˘ch postfiehÛ :

KdyÏ jsme pfiijeli k hotelu Jasmín, zjistil jsem, Ïe hotel je luxusní. Líbily se mi túry
do vysok˘ch hor, byly sice obtíÏné, ale pfiesto jsem je zvládl. Nejlep‰í byla noãní
bojovka, házená, ping-pong, plaveck˘ bazén. KaÏd˘ den jsem se bavil víc a víc.

Matyá‰ 3.B

V Krkono‰ích se mi moc líbilo, aÏ na o‰klivé poãasí, které nás provázelo témûfi cel˘
t˘den. V úter˘ jsme zahájili plavbu Kry‰tofa Kolumba, lu‰tili jsme dvû ‰ifry: jednu
hodnû tûÏkou a druhou pfií‰ernû lehkou.

Martin 3.A

·kola v pfiírodû byla úÏasná. KdyÏ jsme ve‰li do pokojÛ, fiekli jsme si: „Jé, to je pará-
da“. Jídlo bylo v˘borné, zvlá‰tû ranní ‰védské stoly. Túry byly téÏ prima, hodnû se
mi líbil v˘stup po velké sjezdovce.

Eva 3.A

Moc se mi líbilo, Ïe jsme mûli hodnû akcí. Také jsem byla ráda, Ïe dobfie vafiili
a velmi mû bavily diskotéky.

Laura 3.B

Na ‰kole v pfiírodû se mi móóóc líbilo. KdyÏ jsme ‰li na túry, byla jsem nûkdy ud˘-
chaná a vzadu a jindy zase naopak vpfiedu. Na diskotékách nás Gábina nauãila
rÛzné tance, které si neustále pfiipomínáme o pfiestávkách ve ‰kole.

Lucka 3.B
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V kajutách jsme museli mít uklizeno, jinak jsme dostali prase.
Eli‰ka 3.A

KdyÏ jsme hráli fotbal, kamarád Vojta vystfielil tak, Ïe se trefil do basketbalového
ko‰e hned nad bránou.

Dominik 3.B

Mûli jsme také bojovku, já jsem se bála, ale Eva se bála urãitû daleko víc. Nevím,
kdy nás paní uãitelka vzbudila, asi aÏ o pÛlnoci.

Aniãka 3.A

Moc se mi v Krkono‰ích líbilo a chtûla bych tam jet je‰tû jednou – no moÏná i více-
krát.

Eli‰ka 3.B

Poznáte, koho jsme vidûli na v˘stavû?

Ona je dáma v rÛÏov˘ch ‰atech, se Ïlutou ma‰lí mezi ou‰ky a ráda peãe buchty
a koláãe pro své tfii kamarády.

On moudr˘, vzdûlan˘ kocoufií vûdec pfiichází stále s nov˘mi vynálezy. Pomáhá
jimi z nesnází statnému, nebojácnému prasátku a tro‰inku vystra‰enému zajíci se
sportovním duchem v tûle.

UÏ urãitû víte. UÏili jsme si v˘stavu komiks ãasopisu âtyfilístek v Muzeu hlavního
mûsta a odcházeli spokojeni. Dûti si vyzkou‰ely, jak nelehkou práci má od roku
1969 v˘tvarník Jaroslav Nûmeãek a scénáristka Ljuba ·típlová.

Nakonec mûly dûti jednou vûtou charakterizovat hlavní hrdiny. Jak se jim to
povedlo, posuìte sami.

Fifinka (Kája): „ Ahoj kamarádi, já uÏ budu muset jít vyprat prádlo, tak ahoj!“
My‰pulín (Tomá‰): „Vynalezl jsem nov˘ stroj na jídlo!“
Bobík (Natálka): „ Jdu posilovat, ale nejdfiív se najím. ProtoÏe koláãe od Fifinky

jsou nejlep‰í!“
Pinìa (Mí‰a): „ Zase jsem vyhrál v bûhu!“
Fifinka (Kry‰tof): „ Ráda uklízím a vafiím, i kdyÏ je toho na mne moc.“
My‰pulín (Aniãka L.): „ Koneãnû jsem vynalezl létající kufr!“
Bobík (Vaneska): „ Dnes si dám bábovku, Fifinko!“
Pinìa (Jeny): „ ·koda, Ïe dnes nejsou závody.“

Panu Jaroslavu Nûmeãkovi, Ljubû ·típlové a organizátorÛm v˘stavy dáváme jed-
niãku s hvûzdiãkou dvakrát podtrÏenou!

Katefiina Knorová a druháci



14 /15

Nota D

Jako kaÏdoroãnû jsme se vypravili i letos na soutûÏ v sólovém zpûvu Nota D. I leto‰-
ní jubilejní 10. roãník probûhl na Gymnáziu Antonína Dvofiáka v Kralupech nad
Vltavou 10. kvûtna. Zastoupení jsme mûli ve dvou kategoriích. V kategorii nejmlad-
‰ích zpûvákÛ (1.- 5. tfiída) si zazpívali Daniel Kadlec (5.tfiída) a Sylvie Kadlec (2.
tfiída). Sv˘mi písniãkami si vyzpívali shodnû 2. místa. Letos poprvé si na pûvecké
soutûÏi zazpívala Kaãka Kubi‰ová ze 6.tfiídy v kategorii mlad‰ích zpûvákÛ. K jejím
písniãkám jsme letos vymysleli i dal‰í doprovod kromû klavíru – na buben skvûle
bubnoval Marek Chocholka ze 7. tfiídy, pfiedehry i dohry na flétnu zvládl v˘bornû
Daniel Kadlec. Kaãka se bohuÏel v silné konkurenci star‰ích dûvãat neprosadila (
udûlují se pouze první 3 místa), ale vÛbec ji to neodradilo a pfií‰tí rok to zkusí znova.
V‰em tfiem soutûÏícím dûkujeme.

Vy‰ehrad znám˘ i neznám˘

Za na‰í historií i povûstmi se na Vy‰ehrad vypravila ve ãtvrtek 19. kvûtna 6.A. Na
cestu nám svítilo sluníãko a na Vy‰ehradû uÏ na nás ãekal mlad˘ sympatick˘ prÛ-
vodce. ProtoÏe to byl student ze Slovenska, absolvovaly dûti v˘klad ve sloven‰tinû,
samozfiejmû s pfiekladem neznám˘ch slov do ãe‰tiny. Na zaãátku procházky dosta-
ly dûti pracovní listy, do kter˘ch vypisovaly rÛzné „vy‰ehradské objevy“. Napfiíklad
jména postav ze star˘ch ãesk˘ch povûstí, názvy soch, jména slavn˘ch osobností
z vy‰ehradského hfibitova nebo jak se jmenovaly mince raÏené v tehdej‰í mincovnû.
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Jedním z úkolÛ byla také dramatizace povûsti, a tak v parku najednou oral Pfiemysl
oráã, ·emík skákal s Horymírem a Libu‰e vidûla mûsto veliké. Procházku jsme ukon-
ãili u sochy svatého Václava a pfiipomnûli si jeho Ïivot i smrt rukou jeho bratra Bole-
slava. No a nebyl by to správn˘ v˘let, kdyby na konci chybûla sladká teãka, tento-
krát v podobû zmrzliny.

Témûfi v‰echny dûti byly na Vy‰ehradû poprvé a byly pfiekvapeny, jak hezké, klid-
né a pfiíjemné místo se uprostfied na‰í metropole nachází.

Dagmar Rauschová

V˘let do Jizersk˘ch hor

Dûti ze ãtvrt˘ch tfiíd Z· Klecany se koneãnû doãkaly. Odjely na vícedenní ‰kolní
v˘let do Pfiíchovic v Jizersk˘ch horách. Ubytovaly se v Pardubick˘ch chatách, upro-
stfied krásnû zelen˘ch luk. Za ãtyfii dny v˘letu toho dûti stihly opravdu hodnû. Nav-
‰tívily rozhlednu ·tûpánka, jely vláãkem po ozubnicové trati do Harrachova a absol-
vovaly exkurzi ve sklárnách (zde nakoupily i dáreãky domÛ). Prohlédly si i muzeum
skla a Mumlavské vodopády. Dále nav‰tívily muzeum vojenské techniky, opékaly
bufity, mûly diskotéku a cel˘ program byl proloÏen soutûÏemi. Po celou dobu bylo
krásné poãasí a v‰ichni si v˘let opravdu uÏili. 

Hanka Johanisová

Tfiídní v˘let 7.A

16. kvûtna jel kaÏd˘ ze své vesnice do Klecan, kde jsme mûli v 9 hodin sraz s paní
uãitelkou. Toto pondûlí jsme totiÏ odjíÏdûli na ãtyfidenní tfiídní v˘let do LouÀovic
pod Blaníkem. Z Klecan jsme odjeli autobusem do Kobylis a odtud na Roztyly. Tam
jsme nastoupili do autobusu do Bene‰ova, kde jsme pfiestoupili na autobus do Lou-
Àovic. I kdyÏ to vypadá, Ïe jsme cestovali dlouho, za hodinu a pÛl jsme byli na
místû. Ubytovali jsme se ve zdûném domku , kter˘ mûla na‰e tfiída jen pro sebe,
a prohlédli si cel˘ areál rekreaãního stfiediska. V areálu byla hfii‰tû na nohejbal, bas-
ketbal a pfiehazovanou. Kluci bûhem pobytu nejvíc hráli fotbal a v‰ichni dohroma-
dy jsme kaÏd˘ den hráli pfiehazovanou. 

Marek a Matûj se nechali zlákat fiekou Blanicí, která protékala areálem, a vlezli
do vody jako první. Také v‰ichni ostatní potom prozkoumávali fieku a její bfiehy, kde
nacházely slávky a dal‰í vodní potvÛrky. 

Nejúspû‰nûj‰í akcí byl celodenní v˘let do Tábora. V historickém centru mûsta
jsme ‰li do podzemí, do muzea a vy‰plhali jsme na vûÏ kostela, která byla vysoká
75 metrÛ. V Tábofie jsme se také ‰li podívat na klá‰ter v Klokotech, kde nechal Jan
ÎiÏka upálit Adamity. 

Tfietí den jsme se vydali na kozí farmu a na rozhlednu Blaník. Na farmû se nám
moc líbilo, majitel nás provedl po statku, ukázal nám nástroje, které dfiíve hospodá-
fii a hospodynû vyuÏívali, prohlédli jsme si malé králíãky, housata a setkali se s koza-
mi a kÛzlaty, které mûly takov˘ hlad, Ïe nám oÏíraly kalhoty a ta‰ky. Eli‰ka si pocho-
vala kÛzle, které jí lízalo krk a vlasy. Potom nám dal majitel ochutnat kozí mléko
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a s˘r, kter˘ sám vyrábûl. Po prohlídce farmy se nám na Blaník vÛbec nechtûlo, ale
nakonec jsme tam do‰li. Dfievûná rozhledna na Blaníku byla pûkná a vyzafiovalo z ní
teplo. Veãer jsme je‰tû absolvovali noãní hru. 
âtvrt˘ den jsme strávili dopoledne v areálu stfiediska a soutûÏili jsme v Malé olym-

piádû. I kdyÏ se nûkter˘m z nás domÛ nechtûlo, ãtyfii dny utekly jako voda v Blani-
ci a my se museli ve dvû hodiny vydat na zpáteãní cestu.

N. Kot˘nková, ·. Kejmarová, E. Siváková, P. Trojanová, M. BaÀas, J. Kum‰ta,
D. ·merda 

V˘let do Maìarska

V druhé polovinû kvûtna jsme se s Ïáky 8. a 9. tfiídy vydali na ãtyfidenní v˘let do
Budape‰ti. Na‰ím cílem bylo poznat hlavní mûsto Maìarska, ale také si uÏít pfiíjem-
nû teplé vody a atrakcí tamní plovárny. Po ubytování v hostelu blízko fietûzového
mostu pfies fieku Dunaj jsme se vydali na první prÛzkum mûsta. Na‰e první cesta
vedla kolem obdivuhodné budovy parlamentu na Markétin ostrov, kde se nachází
nejkrásnûj‰í park mûsta, zpívající fontána a také zbytky klá‰tera, ve kterém Ïila Mar-
kéta, dcera krále Bély IV. Na‰e kroky dále smûfiovaly k Rybáfiské ba‰tû a Budínské-
mu hradu, odkud se nám po setmûní naskytl nezapomenuteln˘ pohled na osvûtlené
mûsto. Následující dva dny jsme strávili na plovárnû Pallatinus, kde jsme si uÏívali
na tobogánech, v umûl˘ch vlnách, ale pfiedev‰ím v bazénu, jehoÏ voda mûla teplo-
tu 32°C. Veãery jsme vûnovali dal‰ímu poznávání tohoto pfiekrásného mûsta, které
po setmûní oÏívalo. Nemohli jsme vynechat ani nákup suven˘rÛ a dárkÛ, a proto
jsme pfied odjezdem nav‰tívili nejvût‰í a nejhezãí z trÏnic hlavního mûsta. DomÛ
jsme se vrátili unavení, ale plní záÏitkÛ.

Bronislava Bendová
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ZPRÁVIâKY Z M·
V kvûtnu jsme kromû bûÏného programu absolvovali celo‰kolkov˘ v˘let do Star˘ch
HradÛ na pohádkov˘ hrad a ãást dûtí se odjela rekreovat do Krkono‰. V ãervnu si
jistojistû budeme uÏívat co nejvíce zahradu M· a hlavnû sprchovací hadici, se kte-
rou si dûti uÏívají spoustu legrace.

âarodûjnick˘ slet

Po uzávûrce minulého ãísla probûhl v dubnu na zahradû M· velk˘ ãarodûjnick˘ slet.
Dûti plnily na zahradû ãarodûjnické úkoly (let na ko‰tûti, lovení drahokamÛ, chytá-
ní havûti, prolézání pavuãiny atd.), za které získávaly „jagáty“ a za ty si mohly
v krámku u baby Jagy koupit v‰emoÏné sladkosti. Po skonãení soutûÏí se vût‰ina pfií-
tomn˘ch se‰la u táboráku, probûhlo i opékání bufitíkÛ a nûkteré rodiãe a dûti jsme
museli doslova „vymést“ ze zahrádky, protoÏe se jim nechtûlo domÛ. Dûkujeme
v‰em, ktefií pfii‰li v kost˘mech i bez a spoleãnû s námi si uÏili bezvadné odpoledne. 

(Fotografie na 3. stranû obálky)

Staré Hrady

4. 5. jsme zaplnili dva autobusy a vydali se smûrem do Star˘ch HradÛ na pohádko-
v˘ hrad. Hned po pfiíjezdu jsme se rozdûlili do dvou skupin. První skupinu prová-
zela po celé dopoledne hodná ãarodûjnice a druhou skupinu provázel tajemn˘ tem-
pláfi. Prohlédli jsme si pohádkovou pÛdu, kde bydlí ãarodûjnice, vidûli jsme
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pekelnou kuchyni i pekelnou ‰kolu, vodní království, ledové království, rodinu obrÛ
a spoustu skfiítkÛ, trpaslíkÛ a dal‰ích pohádkov˘ch bytostí. Mohli jsme si vyzkou‰et
i let na ko‰tûti a na závûr celého v˘letu jsme se pomazlili s Ïiv˘mi zvífiátky. Na v˘le-
tû jsme mûli sluneãné poãasí, které umocnilo krásn˘ záÏitek. RodiãÛm mal˘ch i vel-
k˘ch dûtí mÛÏeme v˘let do Star˘ch HradÛ doporuãit. V˘let se dá spojit s náv‰tûvou
zámku, pivovaru nebo stfiedovûké hospody v Dûtenicích, ãi s náv‰tûvou Jiãína. Urãi-
tû nebudete litovat. 

·kolka v pfiírodû

V t˘dnu od 9. 5. do 13. 5. 2011 vyjely na‰e nejstar‰í dûti, p. uãitelky Alena, Petra,
SoÀa a zdravotní sestfiiãka Karolína na ‰kolku v pfiírodû do Malé Úpy do chaty Rusal-
ka. Poãasí bylo cel˘ t˘den jako stvofiené pro v˘lety do okolí chaty. V‰ichni se mohli
pfiesvûdãit, Ïe i hory na jafie urãitû stojí za náv‰tûvu. Dûti hrály celot˘denní hru, plni-
ly rÛzné úkoly a na závûr t˘dne se jim ukázala na potoce i krásná Rusalka.

Kolektiv M·
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Občanské sdružení Diakonie Broumov 
ve spolupráci s městským úřadem Klecany

vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční

Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

Věci, které nám pomáhají!

Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu – i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky
a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona). Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejméně 1 m2

i poškozené! Zimní oblečení – jen nepoškozené – bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů (sportovní bundy,
kabáty). Kožené nepoškozené věci ( bundy, kabelky, peněženky, pásky). Nepoškozené záclony různých

rozměrů, larisy, vlněné deky. Plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené. Boty (pouze nové), přikrývky
pouze péřové

Předem děkujeme všem dárcům!
Nebalte prosím věci do krabic, ale do pytlů!

Věci, které opravdu brát nemůžeme!

Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé. Svetry, silonové a dederonové oblečení. Saka, uniformy, vatové
kabáty, balonové a šusťákové kabáty. Molitanové věci a jakékoliv odřezky. Péřové bundy, vatované přikrývky,
polštáře, stany, koberce, matrace. Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené a obnošené boty.
Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače). Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí

stroje,….), jízdní kola,
lampy, lustry, kufry, kočárky, školní potřeby

Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí
výrazně snižují hodnotu Vaší humanitární sbírky!

Sbírka se uskuteční
4. června 2011

čas: 8.00 – 12.00 hod
místo: Městský úřad Klecany

Bližší informace podá MěÚ tel. 284 890 064

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným
občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.

Více na www: diakoniebroumov.org 
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KLECANSK¯ MASAKR II
Druh˘ roãník fiezbování „Klecansk˘ masakr II“ se uskuteãnil 21. –22. 5. 2011 v Kle-
cánkách u jezu. Pfiíchozí diváci se mohli v sobotu projet na ‰lapacích autech Berg-
teamu a dûti skákaly na trampolínû.

Vznikla díla 5 fiezbáfiÛ: „OheÀ a voda“ (Jan Busch), „Vejce“ (Jan Holub), „Had“,
„Milenci“, „Lavice“ (Petr Îemliãka), „Pan Vorlíãek“ (Martin ZadraÏil), „Kostky“ (Jan
Tomá‰). 

V‰echna díla nezÛstanou vystavena v Klecánkách, ale nûkteré artefakty budou
odvezeny na jiná místa v Klecanech. Dûkujeme mûstu Klecany, Povodí Vltavy
a v‰em, ktefií pomohli pfii akci.

Krist˘na Holubová
obãanské sdruÏení Humbuk
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KLECANSKÝ  MASAKR  I I
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P¤I·LO NÁM E-MAILEM:
s dovûtkem pfiipodobnûní k fungování na‰eho národního hospodáfiství

Je lín˘ den v jednom malém mûsteãku. Slunce pálí, ulice vylidnûné.
âasy jsou nelehké, v‰ichni jsou zadluÏení.
V ten den projíÏdí mûstem bohat˘ turista. Zastaví se v hotelu, poloÏí na pult

100 eur a fiíká, Ïe si chce prohlédnout pokoje a pfiípadnû zde strávit jednu noc.
Hned, jak turista odejde na prohlídku pokojÛ, majitel sbalí 100 eur a bûÏí splatit

svÛj dluh farmáfii – dodavateli vepfiového. Farmáfi hned bûÏí zaplatit dluh dodavate-
li krmiv.

Dodavatel krmiv jde zaplatit dluh místní prostitutce, které se rovnûÏ tûÏce dotkla
hospodáfiská krize a zaãala poskytovat své sluÏby na úvûr.

Prostitutka jde splatit dluh hoteliérovi za nezaplacen˘ pokoj.
Hoteliér rychle poloÏí 100 eur na pult, aby bohat˘ turista nic nezpozoroval.
Za chvíli se vrací turista a bere si zpût sv˘ch 100 eur s vyjádfiením…
„pokoje nejsou vyhovující“ a odchází.
Nikdo nic nevyprodukoval, nikdo nic nevydûlal, ale celé mûsteãko je bez dluhÛ

a vzhlíÏí do budoucna s optimismem.

SLAVNOSTI LEVÉHO A PRAVÉHO B¤EHU
Zveme vás na Slavnosti pravého a levého bfiehu 17. záfií 2011
Místo konání Klecánky a Roztoky na obou bfiezích Vltavy. 
Pestr˘ program: vystoupí napfi. Lakomé Barky, Klenota, divadlo Sklep, kapela
Toxique a mnoho dal‰ích. Velmi pestr˘ program pro dûti i dospûlé.
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JÍZDY NA ·LAPACÍCH AUTECH
KaÏdou stfiedu a ãtvrtek pofiádáme v Dolních Kasárnách v Klecanech od 16 do
18 hodin projíÏìky na ‰lapacích autech, které jsou vhodné pro dûti i pro jejich rodi-
ãe. Nosnost auta je 140 kg.

Cena je 20,– Kã/15 minut.
Pfiijìte se pfiipravit na závody, které pofiádáme kaÏd˘ mûsíc.
K dispozici je i trampolína. Cena 20,– Kã/15 minut, ale je moÏné koupit mûsíãní

permanentku za 100,– Kã.
Od 19. 6. mÛÏete pfiijít jezdit a skákat i v nedûli od 14 do 16 hodin.

OTEV¤ENÍ KAPLANKY
V sobotu 25. ãervna bude od 10 do 16 hodin pro vefiejnost otevfiena kaplanka
Václava Bene‰e Tfiebízského na klecanské fafie. 
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  Pouze v tento den, k p íležitosti Mezinárodního dne archiv , budete mít možnost poznat 

zákulisí archivu a seznámit se s  prací archivá . Dovíte se, jak a pro  se dokumenty do archivu 

dostávají, jaký je jejich další osud, jak jsou ukládány, zpracovávány a zp ístup ovány ve ejnosti. 

V badateln  archivu pro vás nachystáme ukázky vybraných nejstarších archiválií, které se již 

b žn  k nahlédnutí nep edkládají. Komentované prohlídky vybraných ástí budovy archivu jsou 

p edpokládány v 9:35, 11:00, 12:30 a 13:30. T ší se na vás archivá i, kte í vám podají výklad a 

zodpoví vaše dotazy.  

  Za kolektiv pracovník  SOkA Praha-východ R. Kolek, editel. 

Spojení: autobusy . 371, 374. Parkovat lze p ed areálem ATRIA (bývalý VÚ Tesla) 

 

http://www.soapraha.cz/praha-vychod 
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ÎIVOT V „DOMù S PEâOVATELSKOU SLUÎBOU
V KLECANECH“
Naposledy jsme vstoupili do „Domova“ a jeho okolí v únoru v dobû masopustního
veselí.

Po odchodu masek plynul dál Ïivot nájemníkÛ poklidn˘m tempem. 
Dal‰ím vyboãením ze stereotypu byly Velikonoce. Pfied jejich svátkem nav‰tívila

nûkteré obyvatelky mladá známá paní Linda z Klecánek a pfiinesla velikonoãní dárky
– kraslice v proutûném ko‰íãku s pfiáním ‰Èastn˘ch jarních svátkÛ.

Velikonoce byly obdafieny krásn˘m poãasím, které vylákalo k posezení pfied
„Domovem“ ãetné obyvatele. Slunila se paní Pokorná, paní Koktanová, paní Nová-
ková, pan Mráãek, pfiidal se pan Peroutka z domu pro vytopené, pak pfiivolal svou
paní a nakonec pfiisedly dvû v˘letnice, paní Dá‰a Pavlíková a paní Jaru‰ka Nováko-
vá. Nikomu se z pfiíjemné besedy nechtûlo. 

Na pondûlní koledu pfii‰li tfii místní koledníci: Aniãka Sluníãková a dva vnouãci
pana Materny z domu vytopen˘ch Vojta a David. Zpívali, koledovali a ode‰li
s pomlázkou z ãokoládov˘ch a perníãkov˘ch vajíãek. Více koledníkÛ ve svém okolí
nemáme a pro obyvatele obce je k nám daleko. 

Nejvût‰ím vzru‰ením bylo vyznamenání na‰í starostlivé peãovatelky paní Dá‰i
Braunové. Byla odmûnûna diplomem za svou precizní práci, organizaãní schopnos-
ti, úÏasnû lidsk˘ a vstfiícn˘ vztah k obyvatelÛm „Domova“. Je také úÏasnou spolu-
pracovnicí a s paní Vûru‰kou tvofií spolehliv˘ t˘m. Je aÏ s podivem, jak dûvãata zvlá-
dají práci nejen pro osm obyvatelÛ „Domova“, ale pro 30 dal‰ích klientÛ, kter˘m
zaji‰Èují osobní hygienu, úklid, nákup, dovoz obûdÛ, jízdy k lékafii atd. 

V na‰em „Domovû“ je v‰e udrÏováno v naprosté ãistotû, o coÏ se stará hlavnû
paní Vûru‰ka. Okolí budovy a parkovi‰tû pak udrÏuje v pofiádku pan Mráãek, oby-
vatel „Domova“. Zametá, uklízí, ãistí. Rád by také udrÏoval blízké trávníky, kdyby
bylo moÏné získat k tomu potfiebnou techniku.

Potû‰ením byla náv‰tûva pana starosty Ivo Kurhajce, kter˘ pfii‰el pogratulovat paní
Dá‰e k ocenûní od „Charity“, zúãastnil se poho‰tûní a nav‰tívil ty, kter˘m uÏ chÛze
vadí. Je obdivuhodné jak se Mûstsk˘ úfiad postaral na‰í novostavbou o staré obãany.
Ne kaÏd˘ starosta, ne v‰ichni obecní zastupitelé by to dokázali.

Jifiina Koktanová, Helena Pokorná, Milena Nováková

Pozn. red.: Dûkujeme za mil˘ pfiíspûvek a zprávy o dûní v „Domovû“ a pfiipojujeme
se ke gratulacím za ocenûní p. D. Braunové. 
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY
V˘sledky kvûtnov˘ch zápasÛ

MuÏi A:
SK SLAN¯ – TJ SOKOL KLECANY „A“ 6 :0 
TJ SOKOL KLECANY „A“ – SK NOV¯ KNÍN 3 :1
góly: 2 David Filinger,Karel PraÏák

DYNAMO NELAHOZEVES – TJ SOKOL KLECANY „A“ 1 :3
góly: 2 David Filinger, Jan Loskot

TJ SOKOL KLECANY „A“ – SK DOKSY 3 :2
góly: Martin Hebnár, Luká‰ Rybeck˘, Lubo‰ Remenec

MuÏi B:
SOKOL ·KVOREC – TJ SOKOL KLECANY „B“ 0 :0
TJ SOKOL KLECANY „B“ – SKK HOVORâOVICE 2 :0
SOKOL P¤EDBOJ – TJ SOKOL KLECANY „B“ 2 :2
TJ SOKOL KLECANY „B“ – SK ZELENEâ „B“ 4 :2

Dorost:
FK DOB¤EJOVICE – TJ SOKOL KLECANY 6 :0
SLAVOJ VELKÉ POPOVICE – TJ SOKOL KLECANY 5 :1
TJ SOKOL KLECANY – SK KOSTELEC N. â. L. 2 : 5
MNICHOVICE „B“ – TJ SOKOL KLECANY 3 :3
TJ SOKOL KLECANY – SOKOL OND¤EJOV 2 :1

Îáci:
SOKOL VELTùÎ – TJ SOKOL KLECANY 1 :5
TJ SOKOL KLECANY – VIKTORIE JIRNY 4 :0
SOKOL ·KVOREC – TJ SOKOL KLECANY 0 :10
TJ SOKOL KLECANY  – SK ÚVALY 1 :4

Pfiípravka:
TJ SOKOL KLECANY – SKK HOVORâOVICE  2 : 1
SOKOL ZÁPY – TJ SOKOL KLECANY 0 :9
TJ SOKOL KLECANY – SOKOL VELTùÎ  1 : 2
VY·EHO¤OVICE – TJ SOKOL KLECANY 1 :10 dohrávka
VIKTORIE JIRNY – TJ SOKOL KLECANY 7 :1

Rozpis zápasÛ A muÏstva – ãerven
KLECANY – DOB¤ICHOVICE 4. 6. 2011 17:00 HOD SOBOTA
VRAN¯ – KLECANY 12. 6. 2011 17:00 HOD NEDùLE
KLECANY – SP. P¤ÍBRAM 18. 6. 2011 17:00 HOD SOBOTA

ZVEME VÁS NA DOMÁCÍ I VENKOVNÍ UTKÁNÍ V·ECH NA·ICH MUÎSTEV. INFOR-
MACE  O TERMÍNECH DAL·ÍCH ZÁPASÒ NALEZNETE NA OBVYKL¯CH INFORMA-
âNÍCH MÍSTECH.

D.H.



ČARODĚJNICKÝ SLET




