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JUBILANTI V âERVENCI A SRPNU
Peroutka Miroslav 
S˘kora Miloslav
Trnka Stanislav 
Matysová Anna 
Pínová Hana
Hronková Marie 
Pazderníková Eli‰ka 
Rejmonová Anna
Surá ZdeÀka
Hru‰ka Josef 
Novák Josef 
Lojínová BoÏena 
Jettmar Ludûk
Ondrou‰ek Franti‰ek 

Trnková Vlasta
Hladk˘ Bohumil
Nováková Eva
Blechová Kvûtoslava 
Králová BoÏena
Soukupová Jana

Líkafiová Olga
·arochová Vûra
Svoboda Franti‰ek
Vysu‰il Jifií
Smolanová ZdeÀka
Franãíková Jifiina
Doskoãilová Marie
·ebestová Anna
Îaludová Miroslava
·ubrtová BoÏena
TÛmová BoÏena
Tichá Milada
Malinovská Helga
Holíková  Eva
Ondrejková Jaroslava 

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 ãerven 2011

Rada mûsta:

1. ãervna
– Vzala na vûdomí informaci o prÛbûhu v˘bûru uchazeãÛ k podání nabídek na pro-

vedení stavebních prací, sluÏeb a dodávek k v˘zvû „Revitalizace námûstí V. Bene-
‰e Tfiebízského v Klecanech“, která probûhla 30. 5. Komise si vyÏádala doplnûní
podání u jednotliv˘ch nabídek. V˘bûr zhotovitele je stanoven na 9. 6. 2011.

– Projednala návrh pana Lubo‰e JeÏka na fie‰ení závazku ze smûnné smlouvy
(pozemky u âOV).

– Schválila konání oslav 10. v˘roãí zahájení provozu distribuãního centra Ahold
v Klecanech od 17.00 hodin dne 25. 6. do 2.00 hodin dne 26. 6. 

– Schválila rozdûlení hospodáfiského v˘sledku za rok 2010 pro Z· a M· Klecany.
– Vzala na vûdomí stanovisko Státní správy lesÛ k realizaci cyklostezky na pozem-

ku 636 v k. ú. Klecany ve vzdálenosti do 50 metrÛ od hranice lesních pozemkÛ.
Souhlas udûlil Mûstsk˘ úfiad Brand˘s nad Labem.

– Vzala na vûdomí vydání souhlasu se zfiízením I. tfiídy pro Ïáky s v˘vojov˘mi poru-
chami uãení v Z· a M· Klecany na ‰kolní rok 2011/2012. Souhlas vydal Krajsk˘
úfiad Stfiedoãeského kraje.

– Schválila pfiijetí finanãních prostfiedkÛ z dotace ROP NUTS II Stfiední âechy na
projekt víceúãelové sportovi‰tû, které má vzniknout v areálu Z· Klecany, a pode-
psání smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

– Schválila dodatek k nájemní smlouvû s firmou Woodcote a. s. o roz‰ífiení nájem-
ních prostor v areálu Dolních kasáren.

6. ãervna
Rada jednala za pfiítomnosti ãlenÛ sociální komise.
– Schválila mj. umístûní paní Evy Procházkové do Domu s peãovatelskou sluÏbou

v Klecanech.
– Projednala vyúãtování pfiíspûvku na provoz sociálních sluÏeb Charity Neratovice

v Klecanech za rok 2010.
– Vzala na vûdomí usnesení Ústavního soudu ve vûci stíÏnosti Hosanemo a. s.

a Sara CZ a. s. proti územnímu plánu mûsta Klecany, kter˘m se stíÏnost odmítá.
– Projednala pfiedloÏenou Ïádost o vybudování chodníku v ulici Dolní Kasárna

a vyvolá jednání s developerem.
– Ohradila se proti ãlánku ve 14deníku Ná‰ region ã. 11/11 s názvem Pfiívozem nejen

do práce, ve kterém jsou uvedeny chybné údaje. (Redakce poté údaje opravila.)
– Vzala na vûdomí podpis smlouvy o poskytnutí dotace k projektu víceúãelového

sportovního areálu Klecany ze 30. 5. 2011.
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13. ãervna
– Schválila podpis darovací smlouvy s o. s. Babybox pro odloÏené dûti – STATIM

pro zfiízení baby boxu v Mûstské nemocnici v Neratovicích ve v˘‰i 10 000 korun.
– Schválila odmûnu pro fieditelku ZU· Klecany z fondu odmûn ZU·.
– Vzala na vûdomí, Ïe min. vnitra se odvolalo kvÛli územnímu plánu Klecan, ale

Nejvy‰‰í správní soud toto odvolání neuznal. 
– Vzala na vûdomí oznámení odboru Ïivotního prostfiedí KU Stfiedoãeského kraje

o udûlení souhlasu k provozování zafiízení ke sbûru, v˘kupu a shromaÏìování
elektroodpadu v areálu Dolních Kasáren spoleãností Praktik systém s. r. o.

– Schválila podpis smlouvy o partnerství a spolupráci mezi mûstem Klecany a mûs-
tem Zruã nad Sázavou uzavfiené v rámci programu ROP Sâ cyklostezka Klecany
– Klecánky pfiívoz, v pfiípravné a realizaãní ãásti. 

– Rada schválila návrh a podání Ïádosti o dotaci (v rámci v˘zvy ã. 65, oblast pod-
pory) na realizaci sportovi‰È v majetku mûsta Klecany v areálu Sportklubu Kleca-
ny. Povûfiila starostu jednáním s paní Srbovou, starostkou Sokola, Îupa Jungman-
nova a panem Novákem, pfiedsedou TJ Sokol o moÏnostech a variantách doplnûní
návrhu. Pfiedá zastupitelstvu ke schválení.

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

www.mu-klecany.cz

nebo si mÛÏete vyÏádat informace na Mûstském úfiadû Klecany.
Zdena Lomová

REVITALIZACE NÁMùSTÍ V. B. T¤EBÍZSKÉHO
V KLECANECH – V¯BùR DODAVATELE STAVBY
Dne 13. 4. 2011 byla zvefiejnûna V˘zva k podání nabídek a prokázání kvalifikace
vefiejné zakázky projektu „Revitalizace námûstí V. B. Tfiebízského v Klecanech“.
Otevírání obálek s nabídkami probûhlo dne 16. 5. 2011. Nabídky podalo 8 spoleã-
ností: Konstruktis Novostav a.s.; SWIETELSKY stavební s.r.o., od‰tûpn˘ závod,
Dopravní stavby ST¤ED; SaM silnice a mosty a.s.; SLÁDEK GROUP, a.s.; S-B, s.r.o.;
HOCHTIEF CZ a.s.; Casta a.s. a Trigema Building a.s. 

Dne 21. 6. 2011 vyhodnotila komise jako nejvhodnûj‰í nabídku spoleãnosti Tri-
gema Building a.s. Nabídková cena je stanovena ve v˘‰i 9 477 903,– Kã bez DPH
a doba realizace je 62 dní. Rada mûsta rozhodnutí komise o v˘bûru nejvhodnûj‰í
nabídky schválila. K podpisu smlouvy a realizaci stavby mÛÏe dojít aÏ poté, co bude
kompletní dokumentace zadávacího fiízení a návrh smlouvy o dílo zkontrolován
poskytovatelem dotace – Úfiadem Regionální rady, oddûlením smluvních vztahÛ.

Ing. Krist˘na Holubová
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DOPORUâENÍ SENIORÒM 2
Star‰í lidé se ãasto stávají terãem zájmu kapsáfiÛ, zlodûjÛ, podvodníkÛ i násilníkÛ.
Zranitelnûj‰í jsou i v silniãním provozu. Policie âR v rámci preventivního pÛsobení
seznamuje obãany dfiíve narozené s nûkter˘mi preventivními projekty a programy.
Jedním z nich je i preventivní projekt „(Ne)Bezpeãn˘ vûk“, kter˘ je právû urãen seni-
orÛm. Budeme Vám postupnû z nûj pfiedávat základní rady a doporuãení, jak pfied-
cházet rizikov˘m situacím a moÏnému nebezpeãí. 

KdyÏ víte, co Vás mÛÏe ohrozit, máte vût‰í ‰anci se nebezpeãí bránit.

3. Jak se vyhnout podvodu

• Podvodníci vyuÏívají rÛzné záminky a lsti, aby se dostali k va‰im penûzÛm. Chtû-
jí vniknout do va‰eho bytu, a pokud z vás nevylákají peníze pfiímo, ovládají fiadu
zpÛsobÛ jak vás okrást. 

• NedÛvûfiujte neznám˘m lidem, nikoho cizího nevpou‰tûjte do svého bytu.

• Nikdy hned neotvírejte dvefie, nevíte-li, kdo je za nimi.

• Pofiiìte si panoramatické kukátko, které vám umoÏní dobfie si náv‰tûvníka pro-
hlédnout. Instalujte si na dvefie bezpeãnostní fietízek, kter˘ udrÏí dvefie jen poo-
tevfiené, a tak mÛÏete nûkteré vûci vyfiídit bezpeãnûji.

• Zvoní-li opraváfi, pracovník úfiadu ãi jin˘ch sluÏeb (odeãet plynu apod.) nechte si
pfiedloÏit jeho sluÏební prÛkaz, nebo je‰tû lépe zavolejte na úfiad nebo instituci,
na kterou se pracovník odvolává. V pfiípadû jak˘chkoliv pochybností trvejte na
tom, Ïe o nabízenou sluÏbu nestojíte.

• Nepodléhejte lákavé vidinû snadného zbohatnutí. Podomní nabídky v˘her v lote-
rii nebo v˘hodn˘ch koupí odmítejte – v naprosté vût‰inû jde o podvod.

• UdrÏujte dobré vztahy se sousedy v domû a ve va‰em okolí. Napi‰te si jejich tele-
fonní ãísla, v pfiípadû potfieby b˘vá jejich pomoc nejrychlej‰í.

• DÛleÏitá telefonní ãísla (policie, lékafi, hasiãi aj.) mûjte viditelnû blízko telefonu,
abyste mohli co nejrychleji pfiivolat pomoc.

• Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ, natoÏ cizích lidí, k pod-
pisu závaÏn˘ch dokumentÛ napfi. k pfievedení bytu, domu nebo chaty nebo
poskytnutí penûÏních pÛjãek. V‰e si v klidu a peãlivû promyslete.

• ZávaÏná rozhodnutí o va‰em majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit
od dal‰ích vûrohodn˘ch osob. Vût‰ina institucí a nevládních organizací, která
poskytuje pomoc seniorÛm, nabízí i bezplatnou právní poradnu.

nprap. Zdenûk Chalupa – tiskov˘ mluvãí PâR Praha-venkov
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STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PRAHA – V¯CHOD
USPO¤ÁDAL DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í

V sobotu 4. ãervna jsme mûli moÏnost u pfiíleÏitosti Mezinárodní-
ho dne archivÛ nahlédnout do zákulisí Okresního archivu Praha –
v˘chod, kter˘ sídlí v b˘valém areálu VÚ Tesla Pfiemy‰lení. Ve sta-
noven˘ch ãasech se konaly komentované prohlídky prostor, pfii
nichÏ si náv‰tûvníci archivu prohlédli i prostory, které by jim za
bûÏného provozu zÛstaly nepfiístupné. Pracovníci archivu pod

vedením pana fieditele Mgr. R. Kolka, velmi ochotnû odpovídali na v‰echny dotazy
a pomáhali náv‰tûvníkÛm v orientaci mezi nepfiebern˘m mnoÏstvím svazkÛ archi-
válií. K nahlédnutí byly rovnûÏ velmi staré archiválie, které se z dÛvodu jejich ochra-
ny resp. záchrany bûÏnû k nahlédnutí nepfiedkládají. Popsat alespoÀ zhruba rozsah
archivních fondÛ, které jsou zde zastoupeny, by zabralo nûkolik stránek. V badatel-
nû archivu mají náv‰tûvníci k dispozici 16 míst a archiváfie ochotné vÏdy pomoci.
Pro zájemce o sluÏby archivu uvádíme, Ïe úfiední hodiny, kdy je moÏné vyuÏít
archivních sluÏeb, jsou pondûlí a stfieda od 8.00 do 17.00 hod. Za v‰echny spoko-
jené náv‰tûvníky dne otevfien˘ch dvefií, bychom rádi podûkovali pracovníkÛm archi-
vu a budeme se tû‰it na dal‰í podobné akce. Jen doufáme, Ïe s podobn˘m nápadem,
uspofiádat den otevfien˘ch dvefií, nepfiijde nûkteré z nápravn˘ch zafiízení.

JH

KOMINÍCI
Na základû poÏadavku ãtenáfiÛ klecanského zpravodaje, ktefií reagovali  na ãlánek
o komínech zvefiejnûn˘ v ãervnovém ãísle, uvádíme alespoÀ dva kontakty na komi-
níky v na‰em blízkém okolí. 

Jifií Hamernik
Kominík 
Provádíme kominické práce, revize spalinov˘ch cest, stavba vícevrstv˘ch odkoufiení. 
Adresa: Maxe ·vabinského 110, 250 01 Brand˘s nad Labem – Stará Boleslav 
Telefon: +420 602 281 287

Vladislav Mafiík
Kominictví 
Nabídka kominick˘ch prací vãetnû vloÏkování, stavby vícevrstv˘ch komínÛ a revi-
ze koufiov˘ch cest a komínÛ. 
Adresa: Pakomûfiická 77, 250 65 Líbeznice 
Telefon: +420 602 202 919
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VETERAN RALLYE
Od ranních hodin se na námûstí V.B. Tfiebízského zaãala sjíÏdût historická vozidla.
Se‰lo se celkem 78 soutûÏících vozidel. Z toho 6 velocipedÛ, 27 motocyklÛ a 45
automobilÛ. Úãastníci pfiijeli ze v‰ech koutÛ celé na‰í republiky, ti nejvzdálenûj‰í
pfiijeli po ose aÏ z Chebu. Nejstar‰ími vozidly leto‰ního roãníku byly automobily
Cadillac La Sale pana Václava Macháãka a Whippet Jifiího Vody, oba vyrobené
v roce 1927, nejstar‰ím motocyklem a vÛbec nejstar‰ím vozidlem, které jelo celou
traÈ, která byla letos dlouhá 52 km, byl stroj znaãky Campion z roku 1919. VÛbec
poprvé v historii Klecanské veteran rallye bylo moÏné letos na startu vidût automo-
bil slavné znaãky Rolls Royce, typ 20/25 vyroben˘ v roce 1933, kter˘ nám pfiivezl
ukázat pan Jan Hron. Tento vÛz byl pofiadateli vyhlá‰en jako nejzajímavûj‰í auto-
mobil. Dále pofiadatelé ohodnotili motocykl znaãky Calthorpe Ivory 500, také vyro-
ben˘ v roce 1933. Motocykl této ne pfiíli‰ známé anglické znaãky, která zanikla pfied
druhou svûtovou válkou, pfiesto Ïe jiÏ ve dvacát˘ch letech minulého století vyrábû-
la velice v˘konné ãtyfitaktní motory OHV. DivákÛm se, v jejich anketû, opût nejvíce
líbil nejdel‰í motocykl, kter˘ mÛÏe vozit 3 osoby, âehie – Böhmerland 600 OHV
sport pana ZdeÀka Novotného a v automobilech se diváci nejvíce zhlédli v Cadilla-
cu La Sale pana Václava Macháãka. I letos se soutûÏilo mimo hlavní ceny i o nejlé-
pe umístûn˘ vÛz znaãky AERO, na jehoÏ ocenûní pfiispívala spoleãnost AERO Vodo-
chody a.s. a AERO CAR CLUB Praha. Proto u startu bylo moÏné vidût pfiedsedu ACC
Praha a b˘valého Presidenta Asociace historick˘ch vozidel âR pana Jifiího Zítka,
kter˘ pfii‰el dohlédnout na ãleny svého klubu a podpofiit na‰i, jiÏ vyhlá‰enou akci.
Aerovek se letos sjelo celkem 8 z 10ti pfiihlá‰en˘ch. BohuÏel jedna z nich pûtistov-
ka cink cink pana Becka nedojela vlastní silou pro poruchu zapalování. Klecanská
veteran rallye by se jiÏ neobe‰la bez v˘stavy a jízdy dûtsk˘ch historick˘ch koãárkÛ,
kterou pod vedením Mgr. NadûÏdy âerné pfiipravilo Regionální Muzeum Mûlník.
Mûli jsme moÏnost shlédnout jízdu koãárkÛ, dámy tlaãící koãárky byly samozfiejmû
obleãeny do dobového obleãení odpovídající roku v˘roby koãárku, to v‰e s boha-
t˘m komentáfiem Nadi âerné. Po jízdû koãárkÛ následovala pfiedvádûcí jízda histo-
rick˘ch velocipedÛ a vysok˘ch kol, tuto jízdu slovem doprovodil ãlen âeského

Klubu VelocipedistÛ
1880, pan Pavel ·tû-
pán. V‰e bylo dopl-
nûno nûkolika melo-
diemi z fla‰inetu,
jehoÏ klikou toãil pan
Oldfiich Kodeda.
V sanitním voze spo-
leãnosti Pragomedika
Plus a.s., bylo moÏné
si nechat provûfiit
svÛj zdravotní stav.
Zdravotníci provádûli
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mûfiení krevního tlaku, zji‰tûní celkového
mnoÏství tuku v tûle, mûfiení hladiny choles-
terolu, cukru a triglyceridÛ v krvi. Bûhem
celého dopoledne této bezplatné sluÏby vyu-
Ïilo 86 náv‰tûvníkÛ akce. 

První vozidlo vyrazilo na traÈ soutûÏe
chvíli pfied polednem. Celou soutûÏ odstar-
toval startovacím praporkem pan Jens Beck-
häuser, majitel spoleãnosti BECK Internatio-
nal, která dala vûcné ceny pro vítûze
soutûÏe. SoutûÏící bûhem své jízdy plnili po
trati celkem 13 soutûÏních úkolÛ, umístû-
n˘ch v obcích, jimiÏ se projíÏdûlo. Podle
v˘sledku tûchto úkolÛ se celá soutûÏ vyhodnocuje. JiÏ patnáct let v˘sledky zodpo-
vûdnû zpracovává pan Petr Mervart, kter˘ cel˘ den pozoruje jen ãísla a skuteãn˘
prÛbûh soutûÏe vût‰inou zná jen z fotografií. Za to mu patfií ná‰ velik˘ dík. Po odstar-
tování posledního vozidla z námûstí jsme se v‰ichni pfiesunuli do prostoru b˘valé
vojenské stfielnice, kde pokraãoval doprovodn˘ program vystoupením hudebních
skupin, seskokem 12 ti para‰utistÛ, ktefií pfiilákali velik˘ poãet divákÛ. Po nich násle-
dovala skateboardová exhibice v „U“ rampû. Odpoledne pozvolna pfie‰lo ve veãer-
ní zábavu doplnûnou vystoupením kouzelníka Vítka RabiÀáka a pfieru‰enou noãním
ohÀostrojem na hudbu. Ale zpût k vlastní jízdû historick˘ch vozidel. V odpoledních
hodinách se soutûÏící posádky sjely opût do Klecan, tentokrát jiÏ do prostoru Dol-
ních Kasáren. Zde po ukonãení a vyhodnocení soutûÏe do‰lo k pfiedávání cen nejen
vítûzÛm, ale i v‰em zúãastnûn˘m soutûÏícím. Na stupních nejvy‰‰ích stanuli v kate-
gorii auto pan Vít âermák s Tatrou 57 A z roku 1936, v motocyklech zvítûzil stejnû
jako loni pan Jifií Bálek na stroji BMW R5 z roku 1936, z velocipedistÛ se nejlépe
umístil Petr âist˘ na kole znaãky Ogar z roku 1930. Tûmto tfiem vítûzÛm pfiedal ceny
osobnû pan Jens Beckhäuser , byl to t˘denní zájezd pro dvû osoby do Istanbulu. Nej-
lépe umístûnou Ïenou ze sedmi Ïen fiidiãek, se stala paní Marie Wohlmuthová na
motocyklu M 72 se sidecarem z roku 1952. Nejlépe umístûn˘m vÛzem znaãky
AERO se stal vÛz AERO 30 S z roku 1936 pana Miroslava Ferkla, ãlena ACC Praha.
Cenu divákÛ za nejlep‰í dobové obleãení získala posádka „tyrolsk˘ch“ manÏelÛ
Pavezov˘ch s vozem KDF . Posádka na‰ich klecansk˘ch hasiãÛ s Tatrou 805, fiíze-
nou panem Václavem ·evãíkem, skonãila na 30. místû v kategorii auto. Sice nevy-
hráli, ale osmsetpûtku mûli urãitû ze v‰ech nejhezãí. Absolutním vítûzem XV. roãní-
ku Klecanské veteran rallye 2011 se stal pan Vítûzslav Stejskal s vozem ·koda
Oktavia, vyroben˘m v roce 1961. Klidn˘ prÛbûh vlastní jízdy historick˘ch vozidel
zaji‰Èovalo 42 pofiadatelÛ, které bylo moÏno vidût na startu, na trati, v cíli a v‰ude
tam kde bylo tfieba. Dûkujeme v‰em pofiadatelÛm za zaji‰tûní klidného prÛbûhu celé
akce, v‰em partnerÛm za finanãní a materiální pomoc, úãastníkÛm za to, Ïe pfiijeli
se sv˘mi krásn˘mi vozidly v tak hojném poãtu, a v‰em divákÛm za podporu akce
svou úãastí a potleskem. 

Alena a Láìa Nûmeãkovi. 
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DRUHÁ NÍZKOPRAHOVÁ AKADEMIE 
PRAVÉHO HRADCE POD PATRONACÍ 
KLECANSKÉHO BÍLÉHO KOSA

Bíl˘ kos je pták, kterého pozorní obyvatelé Klecan obãas zahlédnou. Pod jeho
patronací se uskuteãnila jiÏ Druhá nízkoprahová akademie Pravého Hradce. Tro-
chu to vypadalo, Ïe leto‰ní zimu musel strávit v tepl˘ch krajinách, protoÏe na závû-
reãné pfiehlídce aktivit a kurzÛ tohoto obãanského sdruÏení propojil ãeské a afric-
ké umûní.

Po páteãní dûsivé pfiedpovûdi poãasí na sobotu jsme se rozhodli pfiesunout na‰i
akademii z námûstí do Prozatímní kápliãky v Dolních Kasárnách. Udûlali jsme
dobfie, venku bylo na ãerven nezvykle nevlídno, chladno a vûtrno. V sále bylo dost
místa pro úãinkující, diváky i obvyklé v˘tvarné dílny. Ze sportovní ãásti akademie
dûti vyuÏily jen trampolínu, která v‰ak byla obsazená dlouho po skonãení progra-
mu.

Diváky pfiivítaly a programem provázely dvû „Lakomé Barky“, Krist˘na Polanská
a Andrea Winterová. Podûkovaly v‰em, ktefií ãinnost Pravého Hradce podporují:
mûstu Klecany, Ministerstvu práce a sociálních vûcí, nadaci VIA, Po‰tovní spofiitel-
nû, T-Mobilu, grafickému ateliéru CreativeHeroes, divadélku Klecánek a soukro-
m˘m dárcÛm. Podûkovaly také Základní a matefiské ‰kole v Klecanech za to, Ïe
s Prav˘m Hradcem dûlí o své tfiídy.

Úvod patfiil Klenotû za doprovodu dud Pavla Kune‰e, dámsk˘ pûveck˘ sbor zaz-
píval nejznámûj‰í ãeské lidové písnû a k tûm se rádi pfiidali i diváci. V estrádním
duchu navázali malí kouzelníci z krouÏku, kter˘ vedou pánové Jifií ·trejbar a Vítek
RabiÀák. V prÛbûhu roku se uãí hlavnû mikromagii, men‰ím kouzlÛm ke stolu pro
nûkolik divákÛ. Tentokrát v‰ak Adriana Vilímová, Eli‰ka Miãánová, Monika ·trej-
barová, Eva ·ilhavecká a Joná‰ Vlasák pfiedvedli nûkolik jevi‰tních trikÛ. Nechybû-
lo udivené vydechnutí sálu nad jejich ‰ikovností, ale zejména zaujali suverénním
vystupováním na pódiu, kde pÛsobili jako doma. 

Úãastníci programu Laurus hráli na klavír, posluchaãi mûli moÏnost sly‰et rÛzné
Ïánry od lidové písnû po jazzovou skladbu. Krátká vystoupení AlenyPilnáãkové,
Rebeky Chomátové, Terezy Hlavové, Jan Bene‰e udrÏela koncentraci publika a pro
odpolední program byla umûleck˘m pfiínosem. Následné prudké zahfiátí publika
zajistily Africké tance pod vedením Andrey Mouchové. Byly prvním z vrcholÛ aka-
demie, taneãnice sv˘m v˘konem strhly obecenstvo, které mnohdy netu‰ilo, Ïe Ïiv˘
hudební doprovod bubnovaly jejich dospûlé dcery. 

Nejmlad‰ími úãinkujícími byly dûti z Klubu rodiãÛ a dûtí Klíãek, vystupovaly
i dvouleté! Pfiedvedly ukázku hodin zpívání s Annou âervenkovou, dûti stateãnû
pfiekonaly rozpaky z publika a podporovány sv˘mi rodiãi pfiedvedly, Ïe do klubíku
nechodí nadarmo. Dvû rÛzné vûkové kategorie cviãily s Pavlou Kfiemenovou a na
jejich v˘konu bylo znát, Ïe cviãí s nad‰ením. Stejnû tak dûti od dvou let a od ãtyfi
let pfiedvedly hodinu rytmiky s Katefiinou Tomá‰ovou a promûÀovaly se ochotnû
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pfied cel˘m sálem nejen ve veselé trpaslíky. Lidové tance letos vystupovaly poprvé,
profesionálnû veden˘ krouÏek taneãní pedagoÏkou Katefiinou Horovou vypadal
v jednotn˘ch stylizovan˘ch „polokrojích“ roztomile.Klíãek organizuje i zumbu pro
Ïeny a opût se ukázalo, Ïe tanec v podání nad‰en˘ch amatérÛ je divácky velmi
úspû‰né vystoupení. Matky, které cviãí pro zlep‰ení vlastní kondice s Pavlínou
Mutínskou, sv˘m tancem nadchly publikum. Pod kfiídla bílého kosa se schovaly
i dvû odváÏné sólové mladé taneãnice, Monika ·trejbarová a Eva ·ilhavecká, které
se nenechaly rozpt˘lit spontánnû se pfiidávajícími batolaty. 

Velk˘m záÏitkem byla hostující skupina BaToCu, bubeníci, na kter˘ch je na
první pohled vidût, Ïe mají africké rytmy doslova v krvi, taneãnice, které sice vypa-
daly evrop‰tûji, ale jejich projev byl pfiesvûdãiv˘, Ïiveln˘ rytmus, kter˘ vám rezo-
nuje cel˘m tûlem. Celé vystoupení neponechalo navzdory poãasí nikoho chlad-
n˘m. Je nutné ale dodat, Ïe klecanské africké taneãnice obstály ve srovnání
s profesionály na v˘bornou, radostn˘ a energizující v˘raz mûly úplnû stejn˘. Závûr
akademie patfiil dal‰í novince leto‰ního roku, kurzu bubeníkÛ pro dospûlé. Podafii-
lo se jim ukázat, Ïe bubnování na etno nástroje nemusí b˘t jen meditaãní ãinnost
alternativnû zamûfien˘ch jedincÛ, ale také v˘bornou zábavou, moÏností se hudeb-
nû vyjádfiit a pfiitom spolupracovat s ostatními. Akademie se letos vydafiila, nejen,
Ïe úãastníci jednotliv˘ch kurzÛ dokázali, Ïe jejich snaÏení má v˘sledky, ale pro
fiadu seniorÛ se odpoledne stalo hodnotn˘m kulturním záÏitkem. A zejména bíl˘
kos pfiitáhl velké mnoÏství divákÛ k velkolepé spoleãenské akci, o které uÏ není
pochyb, Ïe se stala klecanskou tradicí. Dokázal, Ïe spontánní nad‰ení je v oãích
divákÛ stejnû cenné jako profesionální umûní. 

Anna âervenková,
vedoucí Klíãku

Slovo pfiedsedkynû:
Na závûr ‰kolního roku, v jehoÏ prÛbûhu se nám podafiilo roz‰ífiit nabídku Pravého
Hradce a zejména klubu rodiãÛ a dûtí Klíãek, musím podûkovat v‰em lektorkám,
lektorÛm a dobrovolníkÛm za dobrou práci a rodiãÛm s dûtmi za radost, se kterou
na‰e schÛzky a kurzy nav‰tûvují. Jsme vdûãni vedení mûsta i soukrom˘m dárcÛm
za finanãní podporu a dûkujeme klecanské ‰kole za ochotu podûlit se s námi o své
volné prostory. Stejnû tak nás potû‰í krabice vanilkov˘ch rohlíãkÛ, lineckého cuk-
roví nebo perníãkÛ vûnované dûtem od srdce.

Tû‰ím se, Ïe i v pfií‰tím roce se budeme setkávat s dûtmi, rodiãi i prarodiãi
a budeme si spoleãnû hrát, uãit se, tvofiit i sportovat.

ZdeÀka Tomá‰ová,
pfiedsedkynû obãanského sdruÏení Prav˘ Hradec.

Za fotografie z Akademie Pravého Hradce dûkujeme p. Martinu Lemonovi
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DNY, KTERÉ STOJÍ ZA POV·IMNUTÍ
1. ãervenec – 1991 – v Praze bylo podepsáno ukonãení platnosti Var‰avské

smlouvy. 
2006 – v âeské republice zaãaly první páry osob stejného pohlaví
uzavírat registrované partnerství. 

4. ãervenec – 1776 – Americk˘ kongres schválil Prohlá‰ení nezávislosti, ãímÏ
vznikly Spojené státy americké. Tento den je slaven jako státní svá-
tek USA.

5. ãervenec – Den slovansk˘ch vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje.
1990 – Prezidentem byl zvolen Václav Havel. 
1994 – V Praze byl zahájen XII. v‰esokolsk˘ slet.

6. ãervenec – Den upálení mistra Jana Husa
13. ãervenec – 1922 – V obecn˘ch ‰kolách byly mezi povinné pfiedmûty zafiazeny

obãanská nauka a ruãní práce a pro dívky téÏ tûlocvik a nauka o
domácím hospodáfiství.

18. ãervenec – 1891 – Byl zahájen provoz první elektrické tramvaje na území
âeska – KfiiÏíkovy Elektrické dráhy na Letné v Praze.

20. ãervenec – 1969 – na Mûsíc dosedl pfiistávací modul Apolla 11, Neil Armstrong
a Buzz Aldrin se stali prvními lidmi, ktefií se procházeli na jiném
vesmírném tûlese.

23. ãervenec – 1998 – Rozsáhlé záplavy, které byly dÛsledkem pfiívalov˘ch de‰ÈÛ,
postihly ãásti okresÛ Rychnov nad KnûÏnou a Hradec Králové.
7 obãanÛ zahynulo.

30. ãervence – 1971 – Franti‰ek Venclovsk˘ jako první âech pfieplaval kanál La
Manche za 15 h 26 min.

31. ãervenec – 1954 – byl uskuteãnûn prvov˘stup na druhou nejvy‰‰í horu svûta, K2.

1. srpen – 1907 – Zaãal první skautsk˘ tábor (povaÏováno za poãátek skautin-
gu).

7. srpen – 2002 – Zaãala nejniãivûj‰í povodeÀ v novodob˘ch ãesk˘ch dûji-
nách.

9. srpna – 1945 – Druhá svûtová válka: Atomová bomba Fat Man byla svrÏe-
na na japonské mûsto Nagasaki. Zemfielo kolem 70 000 lidí. 

11. srpen – 1805 – byla zavedena povinná ‰kolní docházka pro dûti od 6 do 12 let.
14. srpen – 1974 – Zcela vyhofiel VeletrÏní palác v Praze, jedna z nejv˘znam-

nûj‰ích funkcionalistick˘ch staveb.
21. srpen – 1968 – vojensk˘ zásah armád pûti státÛ Var‰avské smlouvy v âes-

koslovensku. 
31. srpen – 1888 – v Lond˘nû zaãal fiádit Jack Rozparovaã.

-dh-

Pozn. red.: V této rubrice nejsme schopni otisknout a pfiipomínat v‰echna historic-
ká data, mezinárodní dny apod.
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OZNÁMENÍ NA·Í FARNOSTI
V ãervenci a srpnu se budou konat v na‰í farnosti m‰e pouze jednou t˘dnû.

V Klecanech vÏdy v sobotu v 16.30 hodin – s v˘jimkou sobot: 
2. ãervence, 30. ãervence, 13. srpna a 27. srpna. 

V Líbeznicích v nedûli v 10 hodin po v‰echny nedûle.
V Odolena Vodû v 8 hodin po v‰echny nedûle.

Prázdninové poutû:
Panenské BfieÏany – kostel sv. Anny- v sobotu 23. ãervence ve 14 hodin
Veliká Ves – kostel sv. Vavfiince – v nedûli 7. srpna v 8 hodin

Po prázdninách nastanou v nedûlním pofiádku tyto dvû zmûny: 
Od 11. záfií bude v Klecanech m‰e v nedûli v 10 hodin a v Líbeznicích v 8 hodin. 

Pavel Kune‰, tel.: 284 681 777

P¤I·LO NÁM E-MAILEM:
a kdyÏ uÏ je konec ‰kolního roku vzpomeÀme „starého dobrého“ Pepíãka

Pepíãek se ptá Mafienky: „Mafienko, chce‰ si hrát na doktora?“
Mafienka: „Chci.“
Pepíãek: „Tak mi dej tfiicet korun!“

P¤ÁNÍ A PODùKOVÁNÍ
Pfiejeme uãitelÛm Z· a M· Klecany, ZU· Klecany a dûtem pûkné prázdniny po
nároãném ‰kolním roce. ObãanÛm mûsta, redakãní radû a pracovníkÛm MûÚ pfie-
jeme pûknou dovolenou, skautÛm  vydafien˘ tábor a v‰em ‰Èastn˘ návrat z prázdni-
nov˘ch cest.

Touto cestou také dûkujeme v‰em, ktefií se podílí na kulturnû spoleãenském a spor-
tovním Ïivotû v na‰em mûstû. Dûkujeme pofiadatelÛm a organizátorÛm 15. kle-
canské Veterán rallye, Dûtského dne na fotbalovém hfii‰ti, Nízkoprahové akademie
PH, Obãanskému sdruÏení Humbuk za ¤ezbování, TJ Sokol Klecany za udrÏení
krajské A tfiídy a dále dûkujeme v‰em obãanÛm za o‰acení pro Diakonii Broumov.

Vedení mûsta
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DùTSK¯ DEN 2011
V pûknou sluneãnou nedûli 5. 6. se na
fotbalovém hfii‰ti TJ Sokola Klecany
uskuteãnil v pofiadí jiÏ 5. roãník Dûtské-
ho dne. I tentokrát byly na hfii‰ti
nachystány rÛzné disciplíny (napfi. hod
ko‰tûtem, hledání pfiedmûtu poslepu,
vû‰ní prádla, stfielba z luku i ku‰e, háze-
ní krouÏkÛ, pfiekáÏková dráha, stfielba na
branku…) . Díky spolupofiadatelství Z·
Klecany bylo disciplín více a podafiilo se
v‰echny obsadit dobrovolníky, ktefií se
trpûlivû v‰em dûtem pfii soutûÏení vûno-
vali.  Celkem na zápis k soutûÏím dorazilo rekordních 160 dûtí ve vûku od 3 do 14
let. Za splnûné úkoly pak dostaly malé dáreãky. Jako doprovodn˘ program byla pfii-
pravena obfií nafukovací skluzavka, ‰lapací autíãka Berg teamu a malování na obli-
ãej bylo souãástí kosmetického stánku Oriflame. Klecan‰tí dobrovolní hasiãi pfied-
vedli historické Tatry 805 (proslavenou cestovateli Hanzelkou a Zikmundem) a 138,
kterou si nejeden dne‰ní dospûlák pamatuje z pískovi‰tû v oranÏové barvû jako sklá-
pûãku. Díky veliteli SDH Zdiby a stráÏníkovi OP Zdiby v jedné osobû panu Bc.
Du‰anovi Soukupovi a muÏstvu hasiãÛ ze Zdib a Neratovic se k závûru dûtského dne
mohli v‰echny dûti vydovádût v pûnû, která postupnû zaplnila celou plochu hfii‰tû
za brankou. OsvûÏení vodním dûlem z hasiãské stfiíkaãky bylo závûreãnou teãkou
vydafieného dûtského dne. Velké podûkování patfií v‰em dobrovolníkÛm a pofiada-
teli – mûstu Klecany za finanãní a technickou podporu.

-tb-
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ÎIVOT V „DOMù S PEâOVATELSKOU SLUÎBOU
V KLECANECH“
Jarní program obyvatel „Domu“ pokraãoval v kvûtnu a ãervnu. 

Na 11. V. 2011 zorganizovala neratovická ústfiedna peãovatelské sluÏby „Charita“
spoleãenské setkání obyvatelÛ tûchto „DomÛ“. Z Klecan se pfiihlásila paní Koktano-
vá a dal‰í klientka peãovatelské sluÏby paní Vítová ze sídli‰tû. V obci Odolena Voda
pfiistoupila dal‰í klientka a v tomto sloÏení dojela posádka do kulturního stfiediska
„Charity“ v Obfiíství. V‰em se dostalo poho‰tûní a moÏnosti vidût kulturní program
místních ‰kol i najatého hudebníka. Pfii odchodu dostaly babiãky ozdobné háãko-
vané pol‰táfie, které vyrobily jiné babiãky.

KdyÏ pominuly dny zmrzl˘ch muÏÛ, pfiijel do „Domu“ pan Martin Lemon ze
zahradnictví v ¤eÏi a pfiivezl darem ozdobné kvûtiny do na‰ich oken. Sám je zasa-
dil a pfiispûl tím ke zkrá‰lení prostfiedí, ve kterém Ïijeme. Velmi mu za projevenou
obûtavost dûkujeme.

Dne 2. VI. 2011 se konala vzpomínková slavnost pfiipomínající práci a v˘znam
Josefa KoÏí‰ka, ãeského pedagoga, známého u nej‰ir‰í vefiejnosti jako autora dûtské
poezie a autora populárního slabikáfie „Poupata“, z nûhoÏ ãetla ve‰kerá star‰í gene-
race. JelikoÏ pracoval i v Klecanech, probûhlo na MûÚ shromáÏdûní k uctûní jeho

památky. Vystoupili dospûlí i dût‰tí umûlci
s kouzeln˘m programem. Na nûm byla
úchvatná spolupráce ochotnick˘ch umû-
leck˘ch skupin se Ïáky místní ‰koly, vede-
n˘mi obûtav˘mi pracovnicemi ‰koly. Spo-
lupráce pfiispûla k propagaci Ïivota obce
a její ‰koly – zvlá‰tû na poli spoleãenského
Ïivota. Za ná‰ „DÛm“ se zúãastnila jen
jedna osoba, které zajistila dopravu rodina. 

V sobotu 12.VI. 2011 se uskuteãnila
slavná pfiehlídka motorov˘ch veteránÛ,
spojená s rozsáhl˘m kulturním a zábavn˘m
programem, kter˘ se roz‰ífiil aÏ do Dolních
Kasáren. Slavnosti se osobnû zúãastnil oby-
vatel „Domu“ pan ·Èastn˘ a vrátil se
nad‰en. Obyvatelé „Domu“ mohli dlouho
sly‰et hudbu a veãer sledovat barevn˘
ohÀostroj, kter˘ tvofiil nádherné obrazce. 

Dal‰í sobota 18. VI. 2011, pfiinesla moÏ-
nost sledovat celoodpolední program „Pra-
vého Hradce“ s hudbou, písnûmi a tancem.
Vystupovaly malé i vût‰í dûti, nûkteré roz-
tomilé, jiné uÏ umûlecky vyspûlej‰í, vystu-
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povali dospûlí, v‰ichni skvûlí. ProtoÏe se akademie konala v kulturním domû v Dol-
ních Kasárnách, mohli se zúãastnit i tfii obyvatelé na‰eho „Domu“, ktefií byli schop-
ni chÛze. Pro nechodící babiãky poslali organizátofii akademie dáreãek v podobû
perníkové figurky bílého kosa. Toto spoleãenské odpoledne pfiineslo setkání ãetn˘ch
obyvatel obce, znám˘ch i nov˘ch tváfií a pfiispûlo k pocitu sounáleÏitosti obyvatel.
Jen více spoleãensk˘ch setkání!

J. Koktanová, H. Pokorná, M. Nováková

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI LEV¯ A PRAV¯ B¤EH
Zveme vás na Svatováclavské slavnosti 17. záfií 2011.
Místo konání Klecánky a Roztoky na obou bfiezích Vltavy. 
Dopoledne se uskuteãn cyklistick˘ závod do vrchu. 
Od 14:00 bohat˘ program v Klecánkách.
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KLECAN·TÍ DIVADELNÍ OCHOTNÍCI – VII, VIII
O pokraãování klecanského divadelnictví se doãteme ve II. knize kronik, kde je uve-
deno: „Lidové divadlo v Klecanech vzniklo v r. 1945 slouãením divadelních krouÏ-
kÛ Sportovního klubu, BaráãníkÛ a Sokola. Lidové divadlo do svého názvu pfiijalo
jméno spisovatele V. B. Tfiebízského. Tomuto novû vzniklému lidovému divadlu
Tfiebízsk˘, byl pfiedán ve‰ker˘ majetek zanikl˘ch divadelních souborÛ Sportovního
klubu, Obce BaráãníkÛ i TJ Sokola.“ 

Jako zahajující pfiedstavení byla ve dnech 8. a 9. prosince 1945 sehrána Jirásko-
va Lucerna. V únoru dal‰ího roku následovalo pfiedstavení hry „Zelené království“,
v nûmÏ pod reÏijním vedením J. Moce úãinkovali V. Strnad, J. Topiã, J. ·erhant, B.
Pe‰ková, V. Lojínová, M. Petáková a J. Fiala. Bûhem roku 1946 byly dále uvedeny
hry Dûvãe od âerchova, Maryna ze ml˘na, Matka, ·evci, Srdce, Emánek to zafiídí
a Podvodnice. V letech 1947 a 1948 se stfiídala pfiedstavení divadelních her s rÛz-
n˘mi kulturními pásmy (Beseda národních písní a tancÛ, Vzpomínkov˘ veãer na
ãeského lidového písniãkáfie Karla Ha‰lera, atd.). V˘konn˘ v˘bor Ústfiedí matice
divadelního ochotnictva ãeského v Praze udûlil ãestné uznání Josefu Mocovi za
úspû‰nou práci na poli lidového divadelnictví ochotnického. 

Na podzim r. 1950 pfii‰li do Klecan vojáci âSLA. ProtoÏe dosud nemûly dostavû-
ny ubytovací prostory, byly k jejich ubytování vyuÏity sály hostincÛ. Tím skonãila
i moÏnost dal‰ích divadelních pfiedstavení. Jedin˘m vût‰ím prostorem pro shromáÏ-
dûní obãanÛ zÛstal v té dobû sál kina „Legie“. 

V úplném závûru na‰eho vzpomínání se vraÈme k zápisÛm z r. 1948, které popi-
sují jednu událost, která se stala v zákulisí ochotnického dûní. Mezi poslední dva
uvedené tituly tohoto roku je vloÏen následující text: „Mezi tûmito dvûma tituly: „Za
lásku a svobodu“ a „Buì – anebo“, se odehrál tragikomick˘ osobní pfiíbûh dvou
hlavních protagonistÛ Lidového divadla Tfiebízsk˘, totiÏ mezi BoÏenou Pe‰kovou
a Josefem Mocem. Tragick˘ ãin paní BoÏeny 10. prosince 1948 obrátili obãané Kle-
can za pomoci „pfieÏiv‰ího“ Josefa Moce v komickou aktovku pod názvem „Ptáko-
fiezy“. Dále zápis pokraãuje takto: „Vûfite tedy. Nemyslete si jako já, Ïe ten pfiíbûh je
jen nepodafiená legenda. JestliÏe usly‰íte pfiíbûh o pfiezdívce Klecan, nezardívejte se
a nemyslete si nûco o v˘myslech. Tento pfiíbûh je pravdiv˘ a stal se skuteãnû L.P.
1948. Konec má v‰ak smífiliv˘. Protagonistka pfiíbûhu dostala pût let nepodmínûnû
a pracovala v cihelnû v Libãicích, kde ji za tfii a pÛl roku propustili za slu‰né cho-
vání. PostiÏen˘ hrdina pfiíbûhu nevykrvácel, dostal se k lékafii vãas a Ïil je‰tû mnohá
léta (pozn. red. zemfiel r. 1964). âasem se oba smífiili, neb byl to ãin veskrze z Ïár-
livosti lásky konan˘. 

Takto úsmûvnû konãíme ná‰ náhled do historie klecansk˘ch divadelních ochot-
níkÛ. Jejich ãinnost byla ve své dobû skuteãnû pozoruhodná a rozsáhlá. Jejich koná-
ní, vzhledem k mnoÏství nastudovan˘ch her, muselo b˘t podloÏeno obrovsk˘m
nad‰ením i láskou k divadlu.

JH
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE ...

·kolní v˘let 5.A

Dûti z páté tfiídy se vydaly na ãtyfidenní v˘let do LuÏick˘ch hor. Cílem byla Kytlice.
Ubytovány byly v chatiãkách pro dva v areálu penzionu Pod Skalou. Na celou dobu
pobytu mûly pfiipraven˘ bohat˘ sportovní program a celodenní v˘let do sklárny ve
Svojkovû, kde se vyrábûjí repliky historického skla, nav‰tívily hrad Sloup a Panskou
skálu – ãediãové varhany.

Z v˘letu si pfiivezly spoustu záÏitkÛ, dojmÛ, nov˘ch her a soutûÏí. V˘let se jim
velmi líbil.

Dûti z 5.A a tfi. uã. Jana ·iklová

V úter˘ 14. ãervna uspofiádaly dûti z 5.A pro své rodiãe kulturní veãer v restaura-
ci El Paso. V témûfi dvouhodinovém programu zazpívaly, zatanãily, zarecitovaly,
zahrály na hudební nástroje i sehrály vtipnou scénku. Nûkteré dûti se i tímto roz-
louãily s na‰í ‰kolou, protoÏe budou pokraãovat ve studiích na osmilet˘ch gymná-
ziích nebo na jin˘ch ‰kolách s jazykov˘m ãi umûleck˘m zamûfiením. Zábavn˘ veãer
se jim velmi povedl, nechybûla ani diskotéka a balón ‰tûstí, kter˘ vzlétl úplnû na
závûr. Dûtem za hezk˘ veãer dûkujeme a odcházejícím pfiejeme do dal‰ích ‰kolních
let hodnû úspûchÛ.
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V˘let do Muzea másla v Máslovicích

Dne 15. ãervna nav‰tívila první a dyslektická tfiída Muzeum másla v Máslovicích.
Po pfiíjezdu do malebnû upravené obce Máslovice se nás ochotnû ujal star‰í prÛ-

vodce v místním muzeu. Muzeum je jediné svého druhu ve stfiední Evropû. Pan prÛ-
vodce nám popsal struãnou historii obce a okolí, dûti se také dozvûdûly nûco zajíma-
vého o pûstování kávy a pak následovala samotná prohlídka zmínûného muzea.
V˘klad byl zvolen vtipnû a s ohledem na vûk a sloÏení dûtí. Dûti pak dostávaly jed-
noduché úkoly, mohly si napfiíklad vût‰inu exponátÛ prakticky vyzkou‰et a odpovídat
na jednoduché otázky. Na závûr si mohly zakoupit drobné dáreãky pro své blízké.

Po krátké svaãince jsme se vydali máslovickou nauãnou stezkou k údolí fieky Vlta-
vy k pfiívozu do Libãic. Cestou jsme minuli Dol, kde se nachází V˘zkumn˘ ústav
vãelafisk˘ a vyrábí se zde tradiãní Dolská medovina. U pfiívozu ãekalo dûti pfiíjem-
né obãerstvení u kiosku s nádhern˘m v˘hledem na fieku. âekal nás je‰tû závûreãn˘
v˘stup zpût do Máslovic a odjezd autobusem do Klecan. Dûti v‰e dobfie zvládly,
poãasí bylo nádherné a v‰e uÏ vonûlo blíÏícím se létem a prázdninami.

Monika Valentová

Podûkování

Po mnoha letech jsme letos mûli nejen zastoupení, ale i v˘borné umístûní v recitaãní
soutûÏi Seifertovy Kralupy. V kategorii 4. a 5. tfiíd získala 3. místo Ïákynû 4.A Lam-
brinka Gkouliamani. Lambrince blahopfiejeme a dûkujeme za reprezentaci ‰koly. Podû-
kování patfií téÏ p. uãitelce Kul‰trunkové, která Lambrinku na soutûÏ pfiipravovala.

Dopravní soutûÏ mladého cyklisty

Na‰e ‰kola pofiádala IV. roãník Dopravní soutûÏe mladého cyklisty. Tentokrát se
zúãastnili Ïáci od druhého do osmého roãníku. SoutûÏ probûhla ve dvou dnech.
Poãasí se nám krásnû prostfiídalo od sluníãka po dé‰È. Nás v‰ak nezastra‰ilo. KdyÏ je
dobrá vÛle, v‰e se podafií.

Dûti plnily úkoly teoretické ( testy z dopravních situací a první pomoci, v˘bavu
jízdního kola) i praktické ( jízdu kfiiÏovatkou, jízdu zruãnosti, praktickou první
pomoc). Pracovaly samostatnû i ve skupinû. Pozorovat je, jak se navzájem podpo-
rují a pomáhají si i ve chvílích, kdy se staly soupefii, bylo opravdu pfiíjemné.

Prohlásit za vítûze bylo moÏné jen tfii Ïáky z kaÏdého roãníku ãi kategorie. Ve
skuteãnosti zvítûzili v‰ichni úãastníci i organizátofii soutûÏe.
Komu se nejvíce dafiilo?

2. roãník 3. roãník
1. místo Nela Filingerová II.A 1. místo Tomá‰ Kfiemen III.B
2. místo Anna Petruchová II.A 2. místo Monika ·trejbarová III.B
3. místo Marie Podlahová II.B 3. místo Eva ·ilhavecká III.A a Kry‰tof Vinter III.B
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4. roãník 5. a 6. tfiída
1. místo Ondfiej Krpálek IV.A 1. místo Jakub Stanislav VI.A
2. místo Filip Ku‰mirek IV.A 2. místo Eli‰ka Lemberková VI.A
3. místo Vít Divi‰ IV.A 3. místo Katefiina Mervartová VI.A

7. a 8. tfiída
1. místo Natálie Kot˘nková VII.A
2. místo Barbora Kubi‰tová VII.A
3. místo Luká‰ Spilka VII.A

Podûkování patfií: vedení ‰koly za financování dopravní soutûÏe a odmûn (trika
s logem pro vítûze a reflexní pásky pro v‰echny zúãastnûné), v‰em kolegyním a kole-
gÛm za pomoc pfii pfiípravû a organizaci soutûÏe, dûvãatÛm a klukÛm z IX.A za
zvládnutí role spoluorganizátora soutûÏe, panu Nûmeãkovi za dobr˘ nápad umístit
kfiiÏovatku v Dolních kasárnách, zamûstnancÛm MÚ Klecany za odvoz a pfiívoz
dopravních znaãek a úklid plochy pro kfiiÏovatku, panu Herdiãovi za okamÏité fie‰e-
ní kaÏdého problému v kasárnách, panu Savkovi za zapÛjãení pneumatik, paní
Herinkové z ââK Mûlník za praktické rady pfii poskytování první pomoci a paní poli-
cistce por. Bc. Hanouskové a pfiíslu‰níkÛm policejního sboru Zdiby a Odolena Voda
a Cizinecké policii za velmi mil˘ pfiístup k na‰im dûtem. 

Katefiina Knorová

Druháci v âeském ráji

Byli jsme velmi nedoãkaví. Jaké to tam bude? S k˘m budu spát? Nebude se mi st˘s-
kat? A co uãení – budou i domácí úkoly? To byly nejãastûj‰í otázky, které se nám
honily hlavou.

Ale posuìte sami, co jsme díky paní uãitelce Knorové, Pacíkové a ·ebkové pro-
Ïili. Na celu dobu pobytu pro nás pfiipravily hru „Cesta do pravûku.“ Modelovali
jsme pravûká zvífiata,skládali obrázky trilobitÛ a láãkovcÛ, malovali jeskynní malby
a ãetli „Lovce mamutÛ.“ Jak se asi Ïilo pravûk˘m lidem, jsme se mohli pfiesvûdãit pfii
náv‰tûvû Bozkovsk˘ch jeskyÀ. Brrrrr, tam byla zima! Mûli je ale vyzdobené pûkn˘-
mi krápníky. Zastavili jsme se také na hofie Kozákov, vylezli na rozhlednu a zamá-
vali dominantû ãeského ráje Troskám. Vycházky do pískovcov˘ch skal provûfiily na‰i
odvahu a vytrvalost. Ve sportovních soutûÏích, nazvan˘ch „Rájsko – skokanská
olympiáda,“ slavila úspûch dûvãata, která obsadila první dvû místa.

Po celou dobu pobytu jsme se uãili vzájemné komunikaci, respektovat názory
druh˘ch, pomáhat kamarádÛm a také slu‰nému stolování a pofiádku na pokojích.

Sice se nám trochu st˘skalo, ale vût‰ina z nás by si pobyt je‰tû o nûkolik dní pro-
dlouÏila. Za na‰e vzorné chování a aktivitu pfii v‰ech spoleãn˘ch akcích nám paní
uãitelky slíbily, Ïe si pfií‰tí rok ‰kolu v pfiírodû zopakujeme. UÏ teì se na ni moc
tû‰íme!

Milada Pacíková a druháci 



Klecansk˘ zpravodaj • ãerven 2011

âerven tfietích tfiíd

BlíÏí se konec roku a ve tfietích tfiídách je jiÏ prázdninová atmosféra plná akcí a v˘le-
tÛ.

Zaãali jsme DNEM DùTÍ, kter˘ jsme oslavili v˘letem do Kbel. Velké podûkování
patfií panu ing. ·trejbarovi, kter˘ nám byl v˘teãn˘m prÛvodcem a zajistil nám pfiístup
i tam, kam se bûÏnû nepodíváte. 

Ve stfiedu 8. ãervna jsme nav‰tívili oblíbené Divadlo Karla Hackera, kde nás velmi
pobavilo a navíc i pouãilo divadelní pfiedstavení k ekologické v˘chovû ,,Jak se
zachraÀuje Zemû“. 

V úter˘ 14.ãervna jsme se louãili spoleãnû s rodiãi se ‰kolním rokem 2010/2011.
SoutûÏní t˘my sloÏené z rodiãÛ a dûtí absolvovaly velmi nároãnou a vyãerpávající
stezku klecansk˘m hájem, nazvanou ,,A JSME OPùT V HÁJI“. Podûkování patfií v‰em
rodiãÛm, ktefií se aktivnû zapojili do sportovního klání, dále paní Makoviãkové
a manÏelÛm Dvofiákov˘m, ktefií pfiispûli k pfiípravû a prÛbûhu pfiíjemného podveãe-
ra a kouzelnickému krouÏku pod vedením pana ·trejbara a taneãnicím Monãe
a Káje. 

Katka Srbová a Alena Vulterinová

Poprvé na ‰kolním v˘letû

Dne 14. ãervna vyrazila tfiída 1.A na tfiídenní v˘let do malé vesniãky Dûbolín poblíÏ
Jindfiichova Hradce v jiÏních âechách. Na‰e první cesta vedla na zámek âervená
Lhota, kde nás pfiivítala milá prÛvodkynû, která dûti zaujala sv˘m v˘kladem tak, Ïe
kladly spoustu zvídav˘ch otázek. Byla jsem py‰ná, Ïe jsou to právû moji Ïáci. Ze

zámku jsme se odjeli uby-
tovat do pfiíjemného rodin-
ného penzionu keramiãky
a v˘tvarnice Romany Hulí-
kové v Dûbolínû. Po obûdû
a odpoãinku nás uÏ oãeká-
vali na nedalekém leti‰ti
Aeroklubu JindfiichÛv Hra-
dec, kde si dûti prohlédly
letadla. Velkou atrakcí pro
dûti bylo, kdyÏ je rakousk˘
pilot pozval na hranolky.

Druh˘ den, hned po sní-
dani, jsme odjíÏdûli vla-
kem do Rodvínova na
konû. Nûktefií se projíÏìky
na koni báli, ale kdyÏ vidû-
li ostatní, jak se vesele
vezou, hned chtûli také.
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Odpoledne na nás ãekalo keramické tvofiení v podobû vyrábûní knoflíkÛ a malová-
ní na hrneãky. Dûti si s tím opravdu vyhrály a v˘sledek byl perfektní. Jsou to ‰ikul-
ky. Den jsme zakonãili opékáním bufitÛ.

V den odjezdu jsme si po snídani sbalili vûci a ‰li se vyblbnout na dûtské hfii‰tû,
kde byly pfiipravené i soutûÏe. Poslední místo, kam jsme mûli namífieno, bylo Muze-
um v Jindfiichovû Hradci. Myslím, Ïe nejvût‰í lidov˘ mechanick˘ betlém na svûtû,
Kr˘zovy jesliãky, dûti doslova uchvátil. Prohlédli jsme si i dal‰í expozice muzea:
Cechy a fiemesla, SíÀ Emy Destinnové nebo dfiívûj‰í vybavení lékáren. Horko bylo
veliké, odmûna v podobû zmrzliny byla nevyhnutelná.

Na v‰ech byla vidût únava a tû‰ení se domÛ. Poãasí nám pfiálo a v˘let se vydafiil.
Doufám, Ïe si pfií‰tí rok nûco podobného zopakujeme.

Barbora Radostová

Milí ãtenáfii,
protoÏe se o nás doãtete nûco zase aÏ v záfií, dovolte, abych vám jménem v‰ech uãi-
telÛ a pracovníkÛ ‰koly popfiála pohodové letní dny a pfiíjemnû strávenou dovole-
nou.

Dagmar Rauschová 
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ZPRÁVIâKY Z M·
Mûsíc ãerven tradiãnû vûnujeme v M· pozornost akcím, které jsou spojeny s osla-
vou Dne dûtí, pfied‰kolákÛm a hlavnû uÏ se v‰ichni tû‰íme na prázdniny. 

Barevn˘ t˘den

Na oslavu Dne dûtí jsme si ve
‰kolce uspofiádali tzv. Barevn˘
t˘den. Dûti zavolal k Pfiemy‰len-
skému rybníku Vodník Pentliãka,
kterému vítr ufoukl klobouk
s barevn˘mi pentliãkami. Popro-
sil dûti, zda by mu pentliãky
s kloboukem pomohly najít.
V pondûlí jsme tak celí v modrém
na‰li první modrou pentliãku pfii
cestû od Pfiemy‰lenského rybníka.
V úter˘ jsme se oblékli do ãerve-
ného obleãení a plnili jsme úkoly
na zahradû u Skautského srubu,
kde byla také nalezena ãervená
pentliãka. Ve stfiedu následoval
dlouh˘ v˘let do Klecánek a jízda
na pfiívozu, to byl zelen˘ den.
Dûkujeme panu pfiívozníkovi za
trpûlivost a za svezení. Ve ãtvrtek
byl ÏlutooranÏov˘ den a v pátek
den duhov˘. To jsme mûli krásn˘
karneval. Po celém t˘dnu se nám
podafiilo najít jak klobouk, tak i v‰echny barevné pentliãky a Vodník si v pátek dopo-
ledne pro klobouk pfii‰el na zahradu M·. Dûti mu klobouk pfiedaly a za odmûnu
dostaly rybiãky s dobrotami. Poãasí nám po cel˘ t˘den pfiálo a tak jsme si v‰echny
barevné dny pofiádnû uÏili. 

Rozlouãení s pfied‰koláky

JiÏ se stalo tradicí, Ïe kolektiv M· a zejména paní uãitelky tfiídní pfiipraví pro dûti,
které budou od pfií‰tího ‰kolního roku v 1. tfiídû, dÛstojné rozlouãení s matefiskou
‰kolou. Tentokrát byl cel˘ program pfiipraven pouze pro samotné pfied‰koláky, jejich
rodinné pfiíslu‰níky a pfiátele. V odpoledních hodinách byli pfied‰koláci pasováni na
‰koláky, dostali na památku kníÏku a pak uÏ je ãekal bohat˘ program na zahradû
M·. Nejdfiív si mohli v‰ichni vyzkou‰et soutûÏní disciplíny a zaskákat na trampolí-
nû. Po sportovním a soutûÏním programu následoval táborák s obãerstvením od dûtí
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i od rodiãÛ. Nechybûla ani kapela, se kterou si hlavnû dûti zazpívaly známé tábo-
rové písniãky. Po desáté hodinû veãerní jsme vyprovodili v‰echny dospûláky ze
zahrady, protoÏe dûti ãekala noãní bojovka a nocleh. Rozlouãení s pfied‰koláky se
moc podafiilo a doufáme, Ïe dûti budou na matefiskou ‰kolu v dobrém vzpomínat.

Provozní informace M·

Provoz Matefiské ‰koly Klecany o prázdninách :

âervenec:
Matefiská ‰kola je v provozu pro dûti zamûstnan˘ch rodiãÛ 
od 11. 7. 2011 do 29. 7. 2011

Srpen: Matefiská ‰kola je uzavfiena

UPOZORNùNÍ PRO RODIâE!

V mûsících záfií a fiíjnu nebude moÏné pouÏívat hlavní vchod do Matefiské ‰koly od
sídli‰tû. Jedin˘ moÏn˘ pfiístup do M· bude zadním vchodem od Boleslavky. 
DÛvodem této organizaãní zmûny je v˘stavba víceúãelového hfii‰tû ve ‰kolním
areálu.
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POZVÁNKY OD SOUSEDÒ – MÁSLOVICE
16. ãervence – sobota: Bohnice - Máslovice
Pohodová plavba i závod na rÛzn˘ch plavidlech z Bohnic do Máslovic se zastávkou
v Klecánkách. 
Lodû vlastní nebo moÏno zapÛjãit. 
Více informací a pfiihlá‰ky na www.maslovice.cz nebo na tel: 603 431 148

27. srpna – sobota: Máslovická Sekvoj
Country odpoledne a veãer na máslovické návsi (14–22 hodin). 
Zahrají kapely: PACIFIK

Sekvoj
Máslovické drnkaãky
Modrá ‰mouha
Utrejch

Pfiipravujeme: 10. záfií – sobota: Posvícenské vinobraní

KAM NA V¯LET V âERVENCI A SRPNU
Pojìme se projít tfieba po v˘chodních âechách. Ve skan-
zenu Vesel˘ kopec u Hlinska se ponofiíme do Ïivota drob-
n˘ch zemûdûlcÛ z 19. stol. V Proseãi mÛÏeme nav‰tívit
Muzeum d˘mek. V Nov˘ch hradech u Skutãe je První
ãeské muzeum cyklistiky. V Litomy‰li je k vidûní nejenom
zámek, kde bude aÏ do konce prázdnin probíhat v˘stava
star˘ch hraãek a panenek, ale také je zde k vidûní pÛvod-
ní zámecké divadlo, rodn˘ byt Bedfiicha Smetany v tamním
pivovafie a rovnûÏ Váchalovo Portmoneum. Konû, kam oko
dohlédne, mÛÏeme spatfiit ve SlatiÀanech. Pfiíznivci armá-

dy a v‰eho, co k ní patfií, by nemûli minout Králíky, kde bylo tamními nad‰enci zfií-
zeno Vojenské muzeum. Zdatní cyklisté by si nemûli nechat ujít pfiírodní scenérie
podél 60 km dlouhé Jizersko-krkono‰ské magistrály, která vede z Náchoda do Trut-
nova. Putování mÛÏeme zakonãit tfieba v Kraji Vysoãina, kde najdeme mûsto Tfiebíã,
zapsané na seznamu svûtového kulturního dûdictví.

Pfiejeme Vám ‰Èastnou cestu, o prázdninách hodnû hezk˘ch záÏitkÛ a poãasí
podle va‰ich pfiedstav a potfieby. 

JH





Klecansk˘ zpravodaj • ãerven 2011



26 /27



Klecansk˘ zpravodaj • ãerven 2011

Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY
V˘sledky ãervnov˘ch zápasÛ
Víkend 18.6. –19.6. 2011
MuÏi:
TJ SOKOL KLECANY „A“ - SPARTAK P¤ÍBRAM 3:0
Góly: Petr Mandík,David Filinger,Luká‰ Rybeck˘
TJ SOKOL KLECANY „B“ - SOKOL SLU·TICE 6 :0
Dorost:
TJ SOKOL KLECANY - SOKOL KLÍâANY 0 :11
Îáci:
TJ SOKOL KLECANY - SK ZELENEâ 0 :5
Pfiípravka:
TJ SOKOL KLECANY - P¤I·IMASY 9 :0

Víkend 11.6.-12.6. 2011
MuÏi:
SOKOL VRAN¯ - TJ SOKOL KLECANY „A“ 5 :5
Góly: 3 David Filinger,Luká‰ Rybeck˘,Ale‰ Pfeifer
AFK NEHVIZDY „A“ - TJ SOKOL KLECANY „B“ 5 :0
Dorost:
SLAVIA RADONICE - TJ SOKOL KLECANY 4 :3
Îáci:
SOKOL KLÍâANY - TJ SOKOL KLECANY 2 :0
Pfiípravka:
FK BRAND¯S-BOLESLAV - TJ SOKOL KLECANY 4 :4

Víkend 4.-5.6. 2011
MuÏi:
TJ SOKOL KLECANY „A“ - SOKOL DOB¤ICHOVICE 7 :3 
Góly: 4 David Filinger,2 Luká‰ Rybeck˘,vlastní
TJ SOKOL KLECANY „B“ - AERO ODOLENA VODA „A“ 3 :2
Dorost:
TJ SOKOL KLECANY - FK RADO·OVICE 3 :0
TJ SOKOL KLECANY - SOKOL SENOHRABY 2 :2
Îáci:
TJ SOKOL KLECANY - FK SLAVOJ TOU·E≈ 3 :1
Pfiípravka:
SK ZELENEâ - TJ SOKOL KLECANY 4 :1

Dûkujeme v‰em fotbalistÛm za reprezentaci klubu i mûsta Klecany. Dûkujeme rodiãÛm za
pfiepravní sluÏby poskytované na‰im mal˘m fotbalistÛm. Fanou‰kÛm dûkujeme za celoroãní
pfiízeÀ a za jejich podporu i kdyÏ se nedafiilo.

NezapomeÀte, Ïe první mistrovské utkání A muÏstva
se odehraje jiÏ o víkendu 13. –14. 8. 2011!



VVEETTEERRAANN  RRAALLLLYYEE




