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JUBILANTI V ZÁ¤Í
Cibulková Helena
MaÀáková Irma
Petfiíãek Ján
Kleckerová, Libu‰e 
S˘korová Milena
Koláfiová Ludmila
Mouchová Vûra
·paninger Jaroslav
Stanislavová Miloslava
Tintûrová Drahoslava
Pintová Jarmila

Tvrdá Olga
Dus Václav
Îalud Milan
Smolíková Marie
Kracíková Marta
Krejzová Vûra
Semík Václav
Hrabovsk˘ Václav
Semíková Marie
Lemonová ZdeÀka

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 aÏ srpen 2011

Rada mûsta:

22. ãervna
– Schválila doporuãení komise pro v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky k vefiejné zakázce

„Revitalizace námûstí V. B. Tfiebízského v Klecanech“. Komise vyhodnotila 21. 6.
nabídku spoleãnosti Trigoma Building a. s. jako nejvhodnûj‰í.

– Vzala na vûdomí odmítnutí paní Evy Procházkové ke schválenému umístûní do
DPS.

– Vzala na vûdomí podpis smlouvy o poskytnutí pfiíspûvku z nadaãního fondu
Cemex na pofiádání XV. Klecanské veterán rallye a dal‰ích kulturních akcí pofiá-
dan˘ch mûstem Klecany.

– Schválila odmûnu fiediteli Z· a M· Klecany, na základû jeho Ïádosti, ze mzdo-
v˘ch prostfiedkÛ v rozpoãtu ‰koly.

– Vzala na vûdomí oznámení o vefiejném projednání posudku a souãasnû doku-
mentace posuzování vlivu na Ïivotní prostfiedí zámûru paralelní RWY
06R/24L Leti‰tû Praha Ruzynû dne 29. 6. Jednání se zúãastní zástupce Klecan.

– Vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby na území Klecan v kvût-
nu 2011.

– Schválila Ïádost Obecního úfiadu Husinec-¤eÏ o vytvofiení spoleãného ‰kolského
obvodu Z· a M· Husinec a Z· a M· Klecany pro Ïáky 6. – 9. roãníku a pfiedá
zastupitelstvu mûsta.

– Vzala na vûdomí zápis z jednání kontrolního v˘boru 6. 6. a pfiedá zastupitelÛm.
– Schválila pfiíjem prostfiedkÛ neinvestiãní úãelové dotace min. kultury âR na vefiej-

né informaãní sluÏby knihoven.
– Vzala na vûdomí oznámení Regionální rady regionu soudrÏnosti Stfiední âechy

o v˘sledku kontroly zadávací dokumentace pfied v˘bûrov˘m fiízením projektu
Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany v areálu Z· Klecany a zahájí v˘bûrové fiíze-
ní na dodavatele stavby.

Zasedání zastupitelstva 23. ãervna
Kromû schválení odkupÛ, smûn a pfievodÛ pozemkÛ v katastru mûsta schválili zastu-
pitelé mj. zfiizovací listinu pro Základní ‰kolu a Matefiskou ‰kolu Klecany a pro
Základní umûleckou ‰kolu Klecany, postup zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí o zahrádkáfiské kolonii ve svahu nad ulicí Do Klecánek, podání Ïádosti
o dotaci na realizaci sportovi‰tû v majetku mûsta v areálu Sportklub Klecany a dále
ãlenství mûsta v dobrovolném svazku obcí Údolí Vltavy. Schválili také pofiádání Set-
kání pravého a levého (vltavského) bfiehu – Svatováclavské slavnosti, vãetnû schvá-
lení navrÏeného rozpoãtu na tuto akci.
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Zastupitelé vzali mj. na vûdomí informace o prÛbûhu v˘bûrového fiízení na doda-
vatele prací akce Námûstí Tfiebízského a informace o prÛbûhu pfiíprav akce Víceú-
ãelov˘ sportovní areál (v areálu Z· Klecany).

âlenové zastupitelstva uloÏili vedení mûsta pokraãovat v jednání s obcí Husinec-
¤eÏ a ãleny DSO Dolní Povltaví o vytvofiení spoleãného ‰kolského obvodu a upfies-
nûní smluvních podmínek v rovinû investic. 

Rada 8. ãervence
– 13. 7. se uskuteãnilo otvírání obálek uchazeãÛ o vefiejnou zakázku na víceúãelo-

v˘ sportovní areál Klecany.
– Rada schválila pro TJ Sokol oddíl kopané na pofiádání oslav 90. v˘roãí vzniku

finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 25 tis. korun z fondu kultury, sportu a volného ãasu.
Oslava se uskuteãnila 7. 8.

– Schválila pfiíspûvek Jifiímu Kodetovi na úãastnick˘ poplatek na 22. svûtovém
skautském Jamboree konaném 27. 7. –7. 8. ve ·védsku.

– Místostarosta informoval o prÛbûhu zkou‰ky prÛjezdnosti autobusu, která se usku-
teãnila 14. 7. v Astraparku. Autobusy sem budou zajíÏdût od 1. 9. 2011 takto: dva
spoje v pracovní dny – odjezd z Astraparku 6.35 a 7.44 (druh˘ spoj konãí u hfibi-
tova a je zaji‰tûn pfiestup pro spojení do Prahy), z Prahy budou k Astraparku zajíÏ-
dût spoje s odjezdem z Kobylis v 17.10 a 19.30. Mûsto zaplatí ãástku 8177 Kã
mûsíãnû.

– V souvislosti s úpravou Tfiebízského námûstí dojde k prodlouÏení v‰ech spojÛ
konãících nebo zaãínajících v zastávce Klecany (námûstí) do zastávky v Klecán-
kách. Mûsto zaplatí ãástku 3692 Kã mûsíãnû.

– Schválila vytvofiení dvou nov˘ch pracovních míst – projektov˘ manaÏer a obslu-
ha sbûrného dvora. Nabídky pracovních míst budou vyvû‰eny na úfiední desce.

Rada 17. ãervence
– Vzala na vûdomí oznámení o v˘sledku kontroly zadávací dokumentace projektu

Revitalizace námûstí Tfiebízského: V postupu zadavatele nebyly pfii zadávání zakáz-
ky shledány závady. ¤ízení bylo v souladu se zákonem o vefiejn˘ch zakázkách.

– Schválila pfiíjem úãelové dotace na provoz a rozvoj pfiívozu v mûstû Klecany ve
v˘‰i  250 tisíc korun.

– Vzala na vûdomí oznámení fieditele ‰koly o organizaci letních prázdnin. Od 1. 7.
do 31. 8. bude areál ‰koly pro vefiejnost uzavfien. Matefiská ‰kola a ‰kolní jídelna
je v provozu od 11. 7. Do 29. 7.

– Na základû opakované stíÏnosti obyvatel Klecánek schválila poptání spoleãností
na monitorování hluãnosti venkovních akcí v dobû noãního klidu v obytné zónû
v Klecánkách v souvislosti s pofiádáním kulturních akcí v Obãerstvení U ‰ranûk
v Roztokách.

Rada 25. ãervence
– Projednala s panem Martinem Rutem pofiádání hudební produkce „Klecanskej

náfiez aneb trochu punku“, kterou M. Rut Ïádá uskuteãnit 10. 9. v prostoru b˘va-
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lé stfielnice v Klecanech. Souhlasí s pofiádáním akce za tûchto podmínek: konání
od 18 do 23 hodin, dojednání dozoru s Obecní policií Zdiby a sloÏení kauce
10 000 korun (vratné po zdárném ukonãení akce). 

– Schválila vyvû‰ení zadávací dokumentace pro podlimitní vefiejnou zakázku na
„dodávku vozidla s nosiãem kontejnerÛ vãetnû pfiíslu‰enství pro zimní údrÏbu
komunikací“.

– Vzala na vûdomí vyjádfiení ministerstva zemûdûlství, odbor vodovodÛ a kanaliza-
cí k projektu „Klecanská rekonstrukce ãistírny odpadních vod I. etapa“, kde je
uvedeno, Ïe z dÛvodu nedostatku finanãních prostfiedkÛ v rámci programu 129
180 po projednání se zástupci Stfiedoãeského kraje nebyla akce zafiazena do návr-
hu akcí k zahájení v roce 2011.

Rada 8. srpna
– Vzala na vûdomí rezignaci ãlena zastupitelstva mûsta Klecany a ãlena finanãního

v˘boru pana Václava Kuchty z 25. 7.2011 na jeho mandát a vydává osvûdãení
o zvolení ãlenem zastupitelstva panu ing. Jifiímu Valterovi k 26. 7. 2011. 

– Vzala na vûdomí oznámení Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe o pfiezkou-
mání úkonÛ zadavatele mûsta Klecany uãinûn˘ch ve vefiejné zakázce „Revitaliza-
ce námûstí V. B. Tfiebízského“. Vzala na vûdomí i úkony s tím související.

– Schválila pfiijetí daru 30 000 korun od Leti‰tû Praha pro realizaci Slavností levého
a pravého bfiehu pofiádan˘ch 17. 9. v Klecánkách.

– Schválila pfiijetí paní Dagmar Braunové za ãlenku sociální komise. Na doporuãe-
ní sociální komise schválila pfiijetí paní BoÏeny TÛmové a paní Marie Nejedlé do
Domu s peãovatelskou sluÏbou v Klecanech. Dále schválila nákup mandlu zn.
Singer pro potfieby DPS.

– Vzala na vûdomí nabídku spol. Coprosys a. s. za úãelem realizace Metropolitní
sítû mûsta Klecany (internet, telefon, televize) a povûfiila starostu dal‰ím jednáním.

– Povûfiila starostu pfiípravou podkladÛ pro zadání v˘bûrového fiízení na zakázku
„Zateplení a v˘mûna oken v Z· a M· Klecany“. V první etapû se vymûní okna
v pavilónu A ‰koly.

– Schválila podpis smlouvy mezi mûstem a ak. sochafiem Vojtûchem Adamcem na
„Restaurování pomníku Václava Bene‰e Tfiebízského“ v parku Tfiebízského v cel-
kové cenû 116 380 korun. Práce bude zahájena v srpnu 2011 a dokonãena do
15. 11. 2011.

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

www.mu-klecany.cz
nebo si mÛÏete vyÏádat informace na Mûstském úfiadû.

Zdena Lomová
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Na Ïádost obãanÛ, ktefií nemají pfiístup na Internet, budeme v tomto i dal‰ích ãíslech
Klecanského zpravodaje uvádût informace z oficiálních stránek mûsta Klecany a pfii-
dáme i dal‰í informace z dûní ve mûstû.

INFORMACE O MûÚ 

Vedení mûsta
Starosta: Ivo Kurhajec
Místostarosta: Ladislav Nûmeãek 

Rada mûsta Klecany:
Ivo Kurhajec, Ladislav Nûmeãek, Jifií Medek, Ing. Krist˘na Holubová, Daniel Dvofiák

Zastupitelstvo mûsta:
Ivo Kurhajec (starosta), Ladislav Nûmeãek (místostarosta), Ing. Jifií Bendl, Jan Busch,
Daniel Dvofiák, Ing. Miroslav Filinger, Ing. Krist˘na Holubová, Martin Hora, Matou‰
Koláfi, Václav Kuchta (do 25. 7. 2011), Ing. Jifií Valtera (od 26. 7. 2011) Martin
Lemon, Jifií Medek, Ing. Jan Pinc, ZdeÀka Tomá‰ová, Dagmar Valterová

Kontrolní v˘bor:
pfiedseda: Ing. Jan Pinc
ãlenové: Martin Hora, Jan Busch, Ondfiej Knebl, Martin Kuãera

Finanãní v˘bor:
pfiedseda: Ing. Krist˘na Holubová
ãlenové: Ing. Jifií Bendl, Václav Kuchta (na funkci rezignoval dne 25. 7. 2011), Petr
Mervart, Zuzana Kudláãková

KOMISE RADY MùSTA:

Pfiestupková komise:
Komise pro projednávání pfiestupkÛ proti vefiejnému pofiádku, proti obãanskému
souÏití a proti majetku. Územní pÛsobnost pro mûsto Klecany a obec Máslovice.
JUDr. Petr Moravec (pfiedseda), Ivo Kurhajec, Ladislav Nûmeãek, Zuzana Kudláãko-
vá

Sociální komise:
Mgr. I. Îemliãková, D. Kalfafiová, M. Stanislavová, Z. Kudláãková, V. Oufiedníková,
D. Braunová

Kulturní komise:
J. Klausová, J. Holub, Mgr. D. Rauschová, A. Nûmeãková

Komise stavební a územnû plánovací:
Ing. arch. J. HÛrka, Ing. arch. V. âermák, Ing. L. Pech, J. Matûjka, M. Lemon,
Mgr. P. Kotrba a Ing. J. Pinc
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Likvidaãní komise:
J. Medek, J. Valtera, I. Nováková

Komise Ïivotního prostfiedí:
M. Lemon, J. Bratka, K. Tich˘, B. Trnka, D. ·ebek

Redakãní rada Klecanského zpravodaje:
D. Horová, Ing. J. Homoláãová, J. Klausová, Z. Lomová

Komise pro dotace a fondy EU:
Ing. J. Tomá‰, A. Václavíková, Mgr. D. Rauschová, J. Busch, M. Lemon, Z. Tomá‰o-
vá, Ing. K. Holubová

PovodÀová komise:
I. Kurhajec, L. Nûmeãek, J. Kukelka, M. Kodet, K. Beran

Letopisecká komise mûsta:
J. Medek, Z. Tomá‰ová, J. Böhm

Kronikáfika mûsta:
Ing. J. Homoláãová

Kontakty

Mûstsk˘ úfiad Klecany Podatelna
Do Klecánek 52 Hana Smolíková
250 67 Klecany tel.: 284 890 064
tel.: 284 890 064 mobil: 739 592 775
fax: 230 234 304 e-mail: podatelnamu@mu-klecany.cz
e-mail: muklecany@mu-klecany.cz ID datové schránky: 4d6bdnh

Starosta mûsta Klecany Místostarosta:
Ivo Kurhajec Ladislav Nûmeãek 
tel./fax: +420 284 890 000 tel.: 284 892 720
mobil: +420 737 687 851 fax.: 230 234 304 
e-mail: ivo.kurhajec@mu-klecany.cz mobil: 739 032 165

e-mail: ladislav.nemecek@mu-klecany.cz
SDH (hasiãi) Klecany
M. Kodet Ubytovna – Dolní kasárna
tel.: 284 890 830 tel.: 284 687 994

Pfiívoz Klecánky Stavební úfiad Klecany
A. Brzybohatá Do Klecánek 52
tel.: 284 890 074 250 67 Klecany

tel.: 284 890 737
e-mail: podatelnasu@mu-klecany.cz
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Matriãní úfiad, Pokladna Mûstsk˘ kronikáfi
U ·kolky 487 Ing. Jitka Homoláãová
250 67 Klecany V Záti‰í 25
tel.: 284 892 027 250 67 Klecany – Klecánky
mobil: 739 592 774 tel.: 776 898 618
e-mail: matrika@mu-klecany.cz e-mail: Jitka.Homolacova@mze.cz

Knihovna Klecany
Irena Nováková 
U ·kolky 487
250 67 Klecany
tel.: 284890829 Knihovna
e-mail: knihovna@mu-klecany.cz

V˘pÛjãní doba: 
úter˘ a ãtvrtek 8:00 – 11:30 12:30 – 18:00

Úfiední hodiny MûÚ:
pondûlí 7:30 – 18:00
úter˘ 7:30 – 14:00
stfieda 7:30 – 18:00
ãtvrtek 7:30 – 14:00
pátek 7:30 – 13:30

VÍCEÚâELOV¯ SPORTOVNÍ AREÁL KLECANY –
V¯BùR DODAVATELE STAVBY
V ãervenci 2011 byla zvefiejnûna V˘zva k podání nabídek a prokázání kvalifikace
vefiejné zakázky projektu „Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany“. Otevírání obálek
s nabídkami probûhlo dne 13. 7. 2011. Nabídky podalo 7 spoleãností: SOSTAF
s.r.o.; COLAS CZ, a.s.; KONSTRUKTIS a.s.; A-Z PREZIP a.s.; 1.VASTO spol. s r.o.;
Univerzální stavební, a.s.; SWIETELSKY stavební s.r.o., od‰tûpn˘ závod DS ST¤ED.

Dne 4. 8. 2011 vyhodnotila komise jako nejvhodnûj‰í nabídku spoleãnosti Uni-
verzální stavební, a.s. Nabídková cena je stanovena ve v˘‰i 7 495 494,- Kã bez DPH
a doba realizace je 76 dní. Rada mûsta rozhodnutí komise o v˘bûru nejhodnûj‰í
nabídky schválila. Kompletní dokumentace zadávacího fiízení a návrh smlouvy
o dílo je zkontrolován poskytovatelem dotace – Úfiadem Regionální rady, oddûlením
smluvních vztahÛ a nebyla podána Ïádná námitka k vefiejné zakázce, proto bude
moÏné podepsat smlouvu s vybran˘m uchazeãem a zahájit stavbu.
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REVITALIZACE NÁMùSTÍ V. B. T¤EBÍZSKÉHO
V KLECANECH 
V prázdninovém ãísle zpravodaje jsme Vás informovali o tom, Ïe k v˘zvû k podání
nabídek a prokázání kvalifikace vefiejné zakázky projektu „Revitalizace námûstí V.
B. Tfiebízského v Klecanech“ podalo nabídky 8 spoleãností a jako nejvhodnûj‰í byla
vyhodnocena nabídka spoleãnosti Trigema Building a.s. Kompletní dokumentace
zadávacího fiízení a návrh smlouvy o dílo byl dne 11. 7. 2011 zkontrolován posky-
tovatelem dotace - Úfiadem Regionální rady RS Sâ, oddûlením smluvních vztahÛ
s uvedením, Ïe zadavatel (mûsto Klecany) postupoval v souladu se zákonem a mÛÏe
pfiistoupit k podpisu smlouvy. 

Av‰ak rovnûÏ 11. 7. 2011 podala námitku spoleãnost SaM silnice a mosty, a.s.,
jejíÏ nabídka byla dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch
zakázkách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vylouãena z v˘bûrového fiízení, jelikoÏ na
ústním jednání zástupci spoleãnosti nepfiedvedli dlaÏby v poÏadovaném tvaru a roz-
mûru dle zadávacích podmínek. Z devíti vzorkÛ byl pouze vzorek dlaÏby pro nevi-
domé správn˘, proto se komise i s pfiizvanou projektantkou shodla na vylouãení
nabídky uchazeãe SaM silnice a mosty, a.s. (Pozn. Nabídka byla pfii pfiedbûÏném
hodnocení nabídek na druhém místû.) Zadavatel nevyhovûl námitce spoleãnosti
a její nabídku do hodnocení nezafiadil. 

Spoleãnost SaM silnice a mosty, a.s. podala dne 22. 7. 2011 na Úfiad pro ochra-
nu hospodáfiské soutûÏe (dále jen „ÚOHS“) návrh na pfiezkoumání úkonÛ zadavate-
le vefiejné zakázky a návrh na vydání pfiedbûÏného opatfiení, kter˘m by ÚOHS ulo-
Ïil zákaz uzavfiít smlouvu o dílo na pfiedmûtnou vefiejnou zakázku. K podpisu
smlouvy s vítûzn˘m uchazeãem proto nemohlo dojít. Dal‰í postup vefiejné zakázky
závisí tedy na rozhodnutí ÚOHS a teprve poté, co bude rozhodnutí ÚOHS pravo-
mocné, bude moÏné ãinit v dané zakázce dal‰í kroky.

Ing. Krist˘na Holubová

INFORMACE PRO FIRMY VE MùSTù KLECANY
Mûsto Klecany nechalo zfiídit portál v rámci projektu „Îivé obce“ od spoleãnosti
Databox s. r. o., kter˘ si klade za cíl pomáhat podnikatelÛm z regionÛ a dává jim
prostor pro rychlé a jednoduché zafiazení do databáze Ïiv˘ch firem k prezentaci pro-
duktÛ a sluÏeb.

1. Ve mûstû Klecany byla spu‰tûna sluÏba vyhledávaãe firem na webov˘ch strán-
kách v rámci projektu „Îivé obce“.

2. V‰echny firmy mají moÏnost aktualizace a doplnûní údajÛ na portále www.zive-
obce.cz/obec_c538311. Firmy, které na tomto portálu dosud nejsou zafiazeny, se
mohou jednoduch˘m zpÛsobem zapsat. 
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NESOUHLAS S NOV¯M KALOV¯M HOSPODÁ¤STVÍM
NA DRASTECH
PraÏsk˘ magistrát plánuje pfiemístit kalové hospodáfiství, poslední a nejménû popu-
lární stupeÀ ãi‰tûní odpadních vod, z Císafiského ostrova do Drast. NejenÏe je cel˘
projekt o 40% kapacitnû pfiedimenzován, navíc v Drastech pfiedpokládá zpracování
i 500 tun odpadu dennû. To s sebou pfiiná‰í vedle obav o znehodnocení okolí areá-
lu hlukem a zápachem zejména dal‰í dopravní zátûÏ; areál bude ze zdibského dál-
niãního sjezdu obsluhovat aÏ 130 nákladních automobilÛ dennû. Tato dopravní
zátûÏ bude mít znaãn˘ negativní vliv na dne‰ní, nejen v dopravních ‰piãkách tristní
dopravní situaci v okolí Klecan a Zdib.

Realizace zámûru v Drastech pfiiná‰í nutnost transportovat kaly z Císafiského ost-
rova 9.5 km dlouh˘m tunelem se znaãn˘m v˘‰kov˘m pfiev˘‰ením. Zatímco doku-
mentace zámûru pfiedloÏená v rámci fiízení EIA (posouzení vlivÛ zámûru na Ïivotní
prostfiedí) pfiedpokládala, Ïe souãástí tohoto pfiivadûãe bude i dÛlní Ïeleznice odvá-
Ïející z Císafiského ostrova kontaminovan˘ písek a shrabky, zpracovatel posudku na
dokumentaci neshledal Ïádné dÛvody pro dopravu tohoto odpadu do Drast (neb zde
mûl b˘t pouze pfieloÏen na automobilovou dopravu, navíc kapacita Ïeleznice byla
desetinásobnû pfiedimenzována oproti skuteãné produkci). Tento aspekt vedl zpra-
covatele posudku k zamítnutí dokumentací pfiedloÏené varianty dopravy kalÛ do
Drast vãetnû uvaÏovaného pfiemostûní údolí v ulici Do Klecánek. Dále zpracovatel
posudku poÏaduje nezávislé zdvojení vzduchotechniky (filtrace pachov˘ch látek),
realizaci provozu bez vnitroareálové automobilové dopravy kalÛ a odpadÛ i v˘hle-
dové napojení areálu ze silnice II/608 vlastní pfiípojkou mezi Zdibskem a Klíãany.

I pfies vyjmenované ústupky zámûr, ale i celé fiízení EIA, vyvolává mnohé kontro-
verze. Díky tendenãnû zpracovan˘m podkladÛm jsou mnohá fakta o aktuálním i
budoucím provozu znaãnû zkreslena – o areálu v Drastech se mluví jako o léta
nepouÏívaném, stejnû tak je zamlãena pfiítomnost od roku 2002 zcela zmodernizo-
vaného kalového hospodáfiství na Císafiském ostrovû, dokumentace se opírá i o údaj-
n˘ soulad zámûru s územním plánem Klecan a do nedávané doby popírala i exi-
stenci NPR Vûtru‰ická rokle v okolí zámûru. Tato pochybení vedla k tomu, Ïe zámûr
nebyl posuzován ani proti stávajícímu stavu, ani variantním zpÛsobem – oznamo-
vatel zámûru si jednu moÏnou variantu technologie vybral témûfi svévolnû. 

Toho dÛsledkem ani dokumentace EIA, ani posudek na dokumentaci napsan˘,
nejsou schopny odpovûdût ani na základní otázku, v ãem je navrhovan˘ zámûr lep‰í
neÏli stávající fie‰ení a jaké zlep‰ení pfiiná‰í pfiemístûní kalového hospodáfiství z Prahy
do Drast. Paradoxní v této situaci je i fakt, Ïe ministerstvo Ïivotního prostfiedí nakáza-
lo spojit posuzování technologie i pfiivadûãe do jediného fiízení, av‰ak zatímco navr-
Ïen˘ pfiivadûã byl zamítnut (a bylo nafiízeno jeho posouzení v novém separátním pro-
cesu EIA), k technologii samotné je posudkem doporuãováno souhlasné stanovisko. A
to i pfiesto, Ïe posudek vyÏaduje vypracování studie (vedoucí pfiípadnû opût k dal‰ímu
posouzení EIA), zda by nûkterá jiná technologie nebyla pro likvidaci praÏsk˘ch kalÛ
pfiínosnûj‰í. Otázkou tedy zÛstává, k ãemu vlastnû je souhlasné stanovisko vydáváno...
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Zatímco oznamovatel opakovanû udává, Ïe realizace zámûru na Císafiském ost-
rovû není moÏná, neboÈ si to obyvatelé pfiilehl˘ch mûstsk˘ch ãástí nepfiejí, názor
obyvatel Klecan, ktefií realizaci odmítli jak v místním referendu, tak formou petice,
v dokumentaci obsaÏen není. I z tohoto dÛvodu povaÏujeme za vhodné, aby nesou-
hlasné vyjádfiení okolních obcí bylo podpofieno i nesouhlasem samotn˘ch obyvatel.
Za tímto úãelem Obãanské sdruÏení Klecansko, Vûtru‰icko a okolí pfiipravilo na
sv˘ch webov˘ch stránkách vzorové nesouhlasné vyjádfiení vyjmenovávající základ-
ní nedostatky posudku. Dále je jiÏ na kaÏdém z nás, zda se k nesouhlasnému sta-
novisku obcí pfiipojí zasláním svého, tfieba toho vzorového vyjádfiení k posudku
ministerstvu Ïivotního prostfiedí do 4. záfií 2011.

Martin ¤imnáã
Obãanské sdruÏení Klecansko, Vûtru‰icko a okolí

www.os-kvo.cz

P¤I·LO NÁM E-MAILEM:
Nov˘ záznamník u telefonu vyvinut˘ speciálnû pro babiãky a dûdeãky

„Dobré jitro momentálnû nejsme doma. 
Po zaznûní zvukového signálu zanechte prosím vzkaz. 
JestliÏe jste jedno z na‰ich dûtí, zmáãknûte jedniãku a dále zvolte ãíslo od jedné do
pûti podle pofiadí, jak jste se nám narodili, abychom vûdûli, koho z vás máme oãe-
kávat. 
JestliÏe potfiebujete:
– abychom vám hlídali va‰e dûti, zmáãknûte dvojku, 
– potfiebujete-li si pÛjãit na‰e auto, zmáãknûte trojku, 
– jestliÏe potfiebujete, abychom vám vyprali a vyÏehlili prádlo, zmáãknûte ãtyfiku, 
– chcete-li, aby dnes u nás spala vnouãata, zmáãknûte pûtku, 
– jestli chcete, abychom vyzvedli vnouãata ze ‰koly, zmáãknûte ‰estku, 
– jestliÏe chcete, abychom uvafiili na nedûli, nebo vám nedûlní obûd doruãili k vám

domÛ, zmáãknûte sedmiãku, 
– chcete-li se pfiijít najíst k nám, zmáãknûte osmiãku, 
– potfiebujete-li od nás peníze, zmáãknûte devítku. 
Máte-li v‰ak v úmyslu pozvat nás na veãefii, nebo nás vzít do divadla, pak zaãnûte
hovofiit ….. posloucháme !“ 
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DNY, KTERÉ STOJÍ ZA POV·IMNUTÍ
1. záfií – 1939 – V Protektorátu âechy a Morava provedlo Gestapo zat˘kací akci

Albert der Erste. 
1950 – byly zfiízeny Pomocné technické prapory.
Svûtov˘ den míru

2. záfií – 1347 – Karel IV. korunován ãesk˘m králem a Blanka z Valois ãeskou krá-
lovnou.
1945 Na palubû lodi USS Missouri byla podepsána japonská kapitulace
– konec druhé svûtové války v Asii.

3. záfií – 1890 – Vltavská stoletá voda pobofiila praÏsk˘ KarlÛv most a dorazila aÏ
na Staromûstské  námûstí

6. záfií – 1970 – poslední koncert Jimiho Hendrixe
7. záfií – 1836 – Ve Svatovítské katedrále v Praze se konala poslední ãeská krá-

lovská korunovace. 
1998 – Larry Page a Sergey Brin, studenti stanfordské univerzity, zaloÏi-
li internetov˘ vyhledávaã Google
Den otevfien˘ch dvefií památek v âeské republice

8. záfií – 1943 – Nacisty byl popraven Julius Fuãík, ãesk˘ spisovatel, novináfi
a politik.

11. záfií – 2001 – Teroristické útoky v USA: Podle pozdûj‰ích v˘sledkÛ vy‰etfiující
komise byla nad nad územím Spojen˘ch státÛ americk˘ch unesena
4 dopravní letadla spoleãnosti American Airlines, z nichÏ dvû narazila
do budov Svûtového obchodního centra v New Yorku, jedno letadlo do
budovy Pentagonu a jedno se zfiítilo v Pensylvánii poblíÏ obce Shanks-
ville. Útoky si vyÏádaly asi 3000 mrtv˘ch.

16. záfií – 2001 – Historicky první ãesk˘ pilot v závodû F1 – Tomá‰ Enge
20. záfií – 1954 – Vytvofien první program v programovacím jazyku Fortran
23. záfií – 1938 – Byla vyhlá‰ena v‰eobecná mobilizace ãeskoslovenské branné

moci.
24. záfií – 1869 – Krach na newyorské burze (ãern˘ pátek).
28. záfií – 935 – Ve Staré Boleslavi byl zavraÏdûn kníÏe Václav sv˘m bratrem Bole-

slavem I.
1994 – V Baltském mofii se potopil trajekt MS Estonia. Zemfielo 852 lidí.
Státní svátek – Den ãeské státnosti

29. záfií – 1829 – V Lond˘nû zaloÏen Scotland Yard.
30. záfií – 1938 – âeskoslovenská vláda pfiijala Mnichovsk˘ diktát a podstoupila

Sudety Tfietí fií‰i.

Pozn. red. : V této rubrice nejsme schopni otisknout a pfiipomínat v‰echna historic-
ká data, mezinárodní dny apod.
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RÁDI NA NùJ VZPOMÍNAJÍ
Letos v záfií uplyne padesát let od úmrtí pana faráfie Franti‰ka Herolda. Mnoho star‰ích
obãanÛ se na nûj dosud pamatuje, protoÏe u nás Ïil od r. 1917 aÏ do r. 1961. Pochá-
zel z Bfieznice u Pfiíbrami, kde se narodil r. 1893 v rodinû uãitele. Jako 25let˘ knûz
nastoupil za 1. svûtové války r. 1917 na kaplanské místo v Klecanech u dûkana Anto-
nína Mejsnara. Po jeho smrti byl v r. 1935 jmenován v Klecanech faráfiem a pÛsobil
zde aÏ do 26. záfií 1961, kdy náhle zemfiel na autobusové zastávce u kostela.

Obdobím, kdy se tento drobn˘ muÏ v˘raznû angaÏoval ve prospûch svého okolí,
byla nûmecká okupace za 2. svûtové války. Mezi jin˘mi lidmi, které pan faráfi pod-
poroval, byla i rodina z blízk˘ch Brnek. Paní Václava Lovûtínská napsala v dopisu
z r. 1997: „Na‰e rodina se pfiistûhovala v r. 1942 na Brnky, kde mûl mÛj otec spo-
lunájem a hospodafiil. Chodili jsme s bratrem Jifiím do Klecan do ‰koly. V únoru
1943 byl otec uvûznûn gestapem v Petschkovû paláci, pozdûji v pankrácké vûznici.
Matka s námi zÛstala bez prostfiedkÛ. Za mûsíc se jí narodilo dal‰í dûÈátko, ná‰ bratr
Petr. Proto nám pan faráfi Herold pomáhal a aÏ do konce ‰kolního roku nás zval na
obûdy. Chodilo nás v polední pfiestávce na faru víc pfiespolních. Dûti z ¤eÏe a Vût-
ru‰ic si nosily kastrÛlky s jídlem (ráno si je nechaly na fafie) a hospodynû paní BoÏe-
na Tichá jim je vÏdy v poledne ohfiála. Sedûli jsme spoleãnû v kuchyni u velkého
stolu a podle poãasí venku pod ofiechem. Nûkolikrát jsem na fafie i pfiespala. ZÛsta-
ly mi pûkné vzpomínky.“ 

Podobnû vyprávûla matka ‰esti dûtí, které na fafie dávali za války kaÏd˘ t˘den
bochník chleba. Na fafie také na‰la azyl osamûlá paní, kterou propustili z práce ve
statku, s dcerou Aniãkou. 

Pan Václav Kotrã, pfiední ãesk˘ ‰tukatér a dlouholet˘ uãitel na Akademii v˘tvar-
n˘ch umûní, vzpomínal na schÛzky Obce baráãníkÛ za okupace. Sokol byl zakázán
a jediní, kdo smûli vyvíjet nûjakou ãinnost – do zákazu v r. 1942 – byli baráãníci:
„Zatímco se na chodbû fary nacviãovala ãeská beseda, tancovalo se a zpívalo,
poslouchali ostatní v kuchyni rozhlasové vysílání z Lond˘na. To bylo pod pfiísn˘mi
tresty zakázáno. KdyÏ do‰lo za okupace na rekvírování zvonÛ a zkáza hrozila i nej-
rÛznûj‰ím umûleck˘m pfiedmûtÛm, domluvili jsme s panem faráfiem v˘mûnu bronzo-
vého reliéfu od sochafie Josefa Mafiatky na Tfiebízského pomníku u kostela za sádro-
v˘ odlitek. Po nûkolik veãerÛ jsem jakoby peãoval o kvûtiny kolem pomníku
(v zámku byla nûmecká posádka!) a pfiitom jsem pofiídil sádrov˘ odlitek i provedl
v˘mûnu reliéfu. Po válce jsem vrátil schovan˘ bronzov˘ relief zpût na pomník.“ (Sád-
rov˘, patinovan˘ váleãn˘ odlitek je dnes v pfiedsíni obfiadní sínû na mûstském úfiadû.) 

Tak jako za války, i po válce se F. Herold choval ãestnû. Jako ãlen sociální komi-
se tehdej‰ího národního v˘boru se zastával tûch, kdo byli neprávem obviÀování
z kolaborace s Nûmci. A byl ne‰Èastn˘ z toho, Ïe jeho prosby o lid‰tûj‰í zacházení
s Nûmci ve sbûrném tábofie ve dvofie byly na ONV házeny do ko‰e. 

Po cel˘ch 44 let svého pÛsobení v Klecanech pan faráfi kfitil, oddával a pohfibíval
lidi, do zaãátku padesát˘ch let také vyuãoval ve ‰kole. Jeho b˘valí Ïáci o nûm mluví
jako o laskavém ãlovûku, kter˘ je i jejich rodiãe oslovoval kfiestním jménem: „¤íkal
mi Franti‰ku … fiíkal mi Haniãko… v zimû nás nechával v teple ve tfiídû, i kdyÏ jsme
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VZPOMÍNKA
Jsem star˘ ãlen starého uãitelského sboru, kter˘ na ‰kole v Klecanech pÛsobil stfiída-
vû s rÛzn˘mi pfiekáÏkami, pauzami a vracením se od konce padesát˘ch let aÏ do
pfielomu tisíciletí.

Za tu dobu se tu vystfiídalo mnoho kolegÛ. Nûktefií se jen mihli bez moÏnosti
zanechat jakoukoli stopu, nûktefií pfies del‰í ãas pÛsobení pfiece stopu nezanechali.
Pak je tu ale velká skupina tûch, ktefií se vryli do pamûti a srdce v‰ech kolegÛ, v‰ech
ÏákÛ a ‰iroké vefiejnosti obãanÛ. Mezi nimi vynikala kolegynû Olga Líkafiová, dlou-
holetá stráÏkynû tehdy krásnû vybavené a doplÀované biologické pracovny, peãlivá
vzdûlavatelka v jazyku nûmeckém a hlavnû tûlem i du‰í oddaná pûstitelka tûlesné
kultury ve ‰kolní tûlocviãnû i jako cviãitelka a náãelnice zdej‰ího Sokola. Celoroãní
cviãení b˘valo zakonãeno pû‰ím pochodem tichou pfiírodní zkratkou do Kobylis.
Jindy zase kolektivní zábavou v soukromém rodinném baru pfii grilování masa,
vyprávûní a vesel˘ch písní vÏdy do pÛlnoci. V tu hodinu náãelnice vstala, zavelela
k odchodu a rázem byl sklepní bar prázdn˘.

Jako pracovnice zdej‰í ‰koly spolupracovala ãestnû, rovnû a spravedlivû se v‰emi
kolegy a úãastnila se v‰ech vesel˘ch shromáÏdûní se zpûvy a tanci konan˘mi tehdy
k MDÎ a ke Dni uãitelÛ.

Mûla velké schopnosti k vedení ‰koly, byla do vedení také ustanovena, ale vadi-
lo jí pfiizpÛsobovat se nekvalitním rádcÛm, a proto se radûji vrátila k ÏákÛm, kde se
pfieci cítila svobodnûj‰í.

Po odchodu do dÛchodu na‰la kvalitní místo profesorky nûmeckého jazyka na
obchodní akademii v Praze. Zde doslouÏila a od sedmdesáti dvou let svého vûku uÏ
Ïila v dÛchodu. Radost jí pÛsobilo cestování, zvlá‰tû k mofii. Tam také jela v posled-
ních t˘dnech svého Ïivota za doprovodu obûtav˘ch pfiátel.

Vrátila se nad‰ená, uspokojená, naplnûná a s tûmito pocity dne 1. 8. 2011 usnu-
la, aby se potichu probudila na jiném svûtû. Nashledanou se tû‰í v‰ichni dosavadní
kolegové i ãetní obãané Klecan.

Mgr. Jifiina Koktanová

nechodili na náboÏenství…kdo jezdil do ‰koly na kole, nechával si ho v uliãce mezi
zahrádkami pfied farou.“ Pro ty pozdûji narozené dodáváme, Ïe stará ‰kola je dne‰-
ní zdravotní stfiedisko a ve farní budovû, neÏ se postavila nová ‰kola na sídli‰ti, byla
‰kolní kuchynû.

Pan faráfi peãoval o památku svého pfiedchÛdce, kaplana Václava Bene‰e Tfiebíz-
ského. Pofiádal vzpomínkové slavnosti k v˘roãí spisovatelova úmrtí a shánûl také
rÛzná vydání jeho povídek a románÛ v knihkupectvích a antikvariátech. Na tuto
sbírku bylo moÏno navázat, kdyÏ se v r. 1974 zfiídila ve farní kaplance pamûtní síÀ
tohoto ãeského spisovatele.

Franti‰ek Herold zÛstává v dobré vzpomínce.
Zdena Lomová
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SLAVÍME 20. V¯ROâÍ ZALOÎENÍ ORGANIZACE 
FARNÍ CHARITA NERATOVICE

Farní charita Neratovice 
sekretariát U Závor 1458
277 11 Neratovice, âeská republika

Farní charita Neratovice pÛsobí letos v záfií jiÏ 20 rokem v oblasti péãe o seniory
a osoby s postiÏením. 

Zaãátky: 
Farní charita Neratovice pÛsobí jiÏ od 1. 9. 1991, kdy ji jako jednu z prvních charit
v âR zaloÏil páter fiímsko-katolické církve pan Alois V. Kub˘, kter˘ zde pÛsobil ve
funkci fieditele aÏ do roku 1999.

Za finanãní podpory âeské katolické charity v Praze jako experiment Ministerstva
zdravotnictví zaloÏil s pûti sestrami domácí zdravotní péãi. K 1. 1. 1992 k tomu je‰tû
pfievzal peãovatelkou sluÏbu, která do této doby spadala pod Okresní úfiad Mûlník. 

Tato komplexnost obou sluÏeb, jak sociálních tak zdravotních, pÛsobí dodnes
a má velmi dlouholetou tradici. Tyto sluÏby nelze oddûlit a spoleãné fungování pod
jednou organizací je velk˘m pfiínosem pro klienty, ktefií mají zaji‰tûnu komplexní
péãi.

Bûhem let nastaly organizaãní zmûny. V souvislosti s reorganizací a nov˘m
zakotvením charitních zafiízení byla kardinálem Miloslavem Vlkem v roce 1995
organizace pfiejmenována z âeské katolické charity na Farní charitu Neratovice.
V roce 2000 vznikly nové stanovy organizace a tím do‰lo ke zmûnám ve struktufie
a ve vedení organizace fieditelkou se stala paní Miloslava Machovcová a je jí dosud.

ProtoÏe byly tyto sluÏby stále Ïádanûj‰í, docházelo i k rozvoji celé organizace
a na základû v˘bûrov˘ch fiízení a za podpory Arcidiecézní charity Praha se sluão-
valy farní charity a tak i Farní charita Neratovice roz‰ífiila svoji pÛsobnost na okresy:
Praha – v˘chod, Praha – západ, Mûlník a ãást Prahy Kbely a Klánovice. 

V souãasné dobû v tûchto oblastech pÛsobí jak zdravotní, tak sociální sluÏby.
Jsme nezisková organizace a pro zabezpeãení své sociální ãinnosti musíme získávat
granty a dotace z MPSV, Stfiedoãeského kraje, rÛzn˘ch nadací a od obcí a mûst. 

V souãasné dobû provozujeme domy s peãovatelskou sluÏbou na základû smlou-
vy s Obecními úfiady v Libi‰i, Kostelci nad Labem, Obfiíství, Kbelech, Odolene Vodû,
Otvovicích, Klecanech, Klánovicích,…….

Provozujeme téÏ dva Denní stacionáfie kompletnû vybavené pro seniory a osoby
s postiÏením. Denní stacionáfi je urãen pro klienty, ktefií Ïijí sami nebo se svou peãu-
jící rodinou a ãást dne stráví ve spoleãnosti ostatních klientÛ a v péãi peãovatelek,
které se o nû kompletnû starají a nejsou vyfiazeni ze svého pfiirozeného prostfiedí ,je
jim zaji‰tûno sociální zaãlenûní a kontakt se spoleãensk˘m prostfiedím. 
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Posláním a cílem na‰í práce je snaha pomoci lidem, ktefií v dÛsledku nemoci,
postiÏení ãi stáfií si nemohou sami zabezpeãit plnohodnotn˘ Ïivot, av‰ak díky na‰í
pomoci mohou setrvat ve svém domácím prostfiedí. 

Souãasnost: 
Dnes se mÛÏeme py‰nit fungující organizací, která z pÛvodního jednoho stfiediska
pÛsobí v sociální oblasti na jedenácti místech a ve zdravotní oblasti na ‰estnácti mís-
tech Stfiedoãeského kraje a v Praze. Zabezpeãujeme rovnûÏ blízké i vzdálené okolí
a hlavnû nedostupné oblasti.

Domácí péãe je fiízena Ministerstvem zdravotnictví, pracují v ní v‰eobecné zdra-
votní sestry, které mají stfiedo‰kolské vzdûlání a pomaturitní specializaãní studium.
Provádûjí odborné v˘kony, jako jsou napfiíklad odbûry krve, aplikace injekcí
a podobnû. Pokud domácí péãi pfiedepí‰e praktick˘ lékafi, nebo o‰etfiující lékafi po
hospitalizaci, je plnû hrazena ze zdravotního poji‰tûní. 

Peãovatelská sluÏba se provádí dle zákona 108/2006Sb. Pracují v ní peãovatelky,
které mohou mít i základní vzdûlání, musejí v‰ak projít rekvalifikaãním kurzem
a dal‰ím vzdûláním. Zaji‰Èují péãi o vlastní osobu klienta, péãi o domácnost klienta
a kontakt se spoleãensk˘m prostfiedím, klienti si je hradí sami na základû smlouvy
sepsané mezi klientem a organizací. SluÏby jsou poskytovány v rámci Zákona
108/2006Sb. a úhradové vyhlá‰ky 505/2006Sb. 

SnaÏíme se pro na‰e klienty, pracovat nejen v rámci na‰ich sluÏeb, ale pofiádáme
rÛzná setkání, ples, v˘lety, pfiedná‰ky a jiné aktivity nad rámec na‰ich povinností.
Klienti tuto snahu oceÀují vysokou úãastí na tûchto akcích Farní charity Neratovice. 

Na‰í nejvût‰í odmûnou a radostí jsou spokojení klienti, ktefií nám dávají sílu a jsou
velkou motivací do dal‰í práce. 

Velk˘m a zároveÀ zavazujícím úspûchem je pro organizaci Farní charita Nerato-
vice získání certifikátu kvality ISO 9001/2009, které jsme získali v roce 2010. Letos
se chystáme postoupit na vy‰‰í stupeÀ v certifikaci kvality.

Toto ocenûní je zásluhou v‰ech zamûstnancÛ. Vûfiíme, Ïe se nám ho podafií zís-
kat. ZároveÀ by to byl pûkn˘ dárek k na‰emu dvacátému v˘roãí, kter˘ bychom dali
sami sobû a hlavnû na‰im klientÛm. 

¤editelka Farní charity Neratovice Miloslava Machovcová a zamûstnanci

OZNÁMENÍ ¤K FARNOSTI ODOLENA VODA
ProtoÏe bûhem prázdnin do‰lo k nûkter˘m zmûnám upfiesÀuje ¤k farnost Odolena
Voda zmûnu v pofiádku bohosluÏeb v Klecanech:

Od nedûle 11. záfií 2011 je v klecanském kostele m‰e uÏ v 9.30 hodin nikoli
v 10, jak bylo pÛvodnû oznámeno.

KaÏdou stfiedu m‰e v 18 hodin s následn˘m posezením nad Biblí. 
Pavel Kune‰, administrátor
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KLECANSKÉ ZVONY – I.
KdyÏ jsem procházela historické materiály, které shromáÏdil mÛj pfiedchÛdce ve
funkci kronikáfie pan Ing. J. Novotn˘, obdobnû jako informace o klecansk˘ch ochot-
nících, mû zaujaly materiály, pojednávající o klecansk˘ch zvonech. Proto bych se
o nûkterá fakta z tûchto materiálÛ se ãtenáfii zpravodaje ráda podûlila. 

První zmínku o klecansk˘ch zvonech najdeme v Pamûtní knize Liber memorabi-
lium fiímskokatolické farnosti., kde je uvedeno: „dne 24. dubna 1787 byla uzavfiena
krajsk˘m komisafiem Franti‰kem Glaserem a na základû dekretu Jeho v˘sosti Josefa
II. tehdej‰ím místním faráfiem (Jan Nepomuk Studniãka kurátor 1775–1805) odsvû-
cena kaple sv. Mikulá‰e. Zvony byly pfiipojeny k harmonickému vyzvánûní farního
kostela, která se nyní skládá ze sedmi zvonÛ.“ 

V I. knize kronik obce je upfiesnûn údaj o existenci kaple takto: „Západnû od kos-
tela stávala prostranná kaple sv. Mikulá‰e s víÏkou, v níÏ byly dva zvonky, kter˘mi
se klekání zvonilo. Na této kapli byl znak ‰ternbersk˘ i zdá se, Ïe vystavûna byla od
Vojtûcha Václava ze ·ternberka, kter˘ byl majitelem Klecan v létech 1691–1727.
Z rozkazu vládního zru‰ena a pozdûji zbofiena...“.

Konkrétní údaje t˘kající se technick˘ch i duchovních údajÛ o zvonech se mnoh-
dy li‰ily. Panu kronikáfii se podafiilo uspofiádat tyto údaje souhrnnû, tak Ïe mÛÏeme
získat i s odstupem ãasu pomûrnû ucelen˘ pohled do historie klecansk˘ch zvonÛ.
Ale o tom aÏ zase pfií‰tû.

JH

âásti zvonu:
1. hlava
2. koruna
3. ãepec
4. rameno
5. krk
6. lem
7. ústa
8. ústa
9. srdce

10. vûnec
(zdroj Wikipedie)
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Prázdniny jsou minulostí a na‰e nejmen‰í, men‰í i ty vût‰í a nejvût‰í dûti a samo-
zfiejmû i v‰echny pedagogy a ostatní ‰kolské pracovníky ãeká absolvování ‰kolního
roku 2011/2012. Pfiejeme V‰em dûtem dobré v˘sledky ve ‰kole, spoustu dobr˘ch
kamarádÛ a dospûl˘m zase hodnû trpûlivosti.

-rr-

ZPRÁVIâKY Z M·
V na‰í klecanské ‰kolce se pfies prázdniny pilnû pracovalo, malovalo a tvofiilo.
K radosti paní uãitelek a dûtí byly tfii tfiídy vybaveny nov˘m nábytkem a na zahradû
M· je nové hfii‰tû.

Od záfií opût nastoupily do ‰kolky nové dûti, pfiejeme jim, aby se brzy aklimati-
zovaly v novém prostfiedí a na‰ly si nové kamarády.

-dh-

CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE ...
BlíÏí se záfií a s ním zaãátek ‰kolního roku a my bychom se chtûli pochlubit, co jsme
pro na‰e Ïáky pfiipravili nového.

Letní prázdniny totiÏ nebyly v na‰í ‰kole obdobím odpoãinku, ale naopak se nesly
ve znamení rozsáhl˘ch úprav. První z nich, financovaná z rozpoãtu zfiizovatele, pro-
bûhla ve ‰kolní kuchyni, kde byly doplnûny technologie na pfiípravu aÏ 650 jídel
a po nezbytn˘ch administrativních úkonech budeme moci nabídnout pro Ïáky
i v˘bûr ze dvou jídel. ·kola potom z vlastních zdrojÛ a z projektu ESF hradila dal‰í
úpravy. JiÏ tradicí je kaÏdoroãní postupné vybavování dvou kmenov˘ch uãeben
nov˘m nábytkem a tabulemi. Stejnû je tomu i letos, novû zrekonstruována je jedna
z prvních tfiíd a také tfiída ‰está. Rozsáhlé zmûny probûhly v pavilonu D, kde budou
moci Ïáci a vyuãující od záfií vyuÏívat novû vybavenou uãebnu pfiírodopisu a zemû-
pisu a zcela novou multimediální uãebnu cizích jazykÛ. Do dal‰ích tfií uãeben jsme
také pofiídili interaktivní tabule.

BohuÏel zatím nezaãala stavba víceúãelového sportovního areálu, ale doufáme,
Ïe k jejímu zahájení dojde v nejbliÏ‰í dobû.

V‰ichni se jiÏ na zaãátek ‰kolního roku tû‰íme, mimo jiné i proto, Ïe vûfiíme, Ïe
se na‰im ÏákÛm bude ve ‰kole i díky zmiÀovan˘m novinkám líbit zase o nûco více.

Mgr. Vladimír Lacina
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KAM NA V¯LET V ZÁ¤Í
PfiestoÏe se prázdniny vytratily do nenávratna, je‰tû nám z léta zb˘vá pár t˘dnÛ. NeÏ
zaãnou listy zlátnout a ãervenat, neÏ slunce zmûní úhel sklonu a neÏ ranní mlhy
zahalí údolí, mÛÏeme se vypravit tfieba k pramenÛm Vltavy a pak dál podél jejího
toku aÏ k Mûlníku.

Vltava, ãasto naz˘vaná „matkou fiek“ pramení uprostfied ‰umavsk˘ch lesÛ. Novû
byl zpfiístupnûn fiíãní pramen, kter˘ je od pÛvodního vzdálen jen nûkolik stovek
metrÛ. Je v˘‰e ve svahu a vede k nûmu nauãná stezka s názvem „Fenomény horské
pfiírody“. Prameny Vltavy vyvûrají 5,5 km jihozápadnû od Kvildy. Do konce 80. let
minulého století se prameny Vltavy nacházely v „zakázaném“ pohraniãním pásmu.
Dnes jsou souãástí I. zóny Národního parku ·umava. Od Pramene aÏ k Borov˘m
LadÛm se Vltava naz˘vá âern˘ potok a dále po toku Teplá Vltava. U Mrtvého luhu
se stéká se Studenou Vltavou, která pramení v Nûmecku a dále uÏ na sv˘ch pefiejích
nese prost˘ název Vltava. Po bfiezích Vltavy nebo pfiímo po ní mÛÏeme projet napfi.
Lipenskou nádrÏí, RoÏmberkem nad Vltavou, âesk˘m Krumlovem, âesk˘mi Budû-
jovicemi, kde se Vltava stéká s Mal‰í, Hlubokou nad Vltavou, T˘nem nad Vltavou,
Zvíkovem, Orlíkem nad Vltavou a dále se dostaneme na Slapy, do Prahy, Kralup nad
Vltavou a koneãnû do Mûlníka, kde Vltava konãí svou 424 km dlouhou pouÈ, na
jejímÏ konci se pod mûlnick˘m zámkem vlévá do Labe. 

Ti, co u Vltavy bydlí, jistû budou souhlasit, Ïe je romantické bydlet u fieky, ale jen
do chvíle, neÏ se fieka rozzlobí a ukáÏe nám svou sílu prostfiednictvím povodnû. Na
mnoha místech, jimiÏ Vltava protéká, mÛÏeme spatfiit na domech umístûné povod-
Àové znaãky. Napfi. na Kampû u Karlova mostu jsou tfii takové znaãky umístûné na
jednom domû. A pokud se nám uÏ nikam nebude chtít jezdit, staãí se jen projít
kolem Vltavy v Klecánkách a u budovy zdymadla pozvednout zrak do v˘‰e, i tady
mÛÏeme spatfiit, kam v kterém roce Vltava dosáhla. 

JH



Klecansk˘ zpravodaj • záfií 2011

POLICIE KLECANY
Pfiiná‰íme Vám informace od pana Vachtla – OP Zdiby – stráÏník OP i v Klecanech
mezi starostkou obce Zdiby a starostou mûsta Klecany do‰lo v rámci nové spolu-
práce k velmi v˘razné dohodû a shodû na zaji‰tûní vefiejného pofiádku dle uzavfiené
vefiejnoprávní smlouvy. Od 1. záfií 2011 budou mít Klecany svého stráÏníka okrská-
fie z OP Zdiby na pln˘ pracovní úvazek. Tento okrskáfi se bude vûnovat problemati-
ce mûsta Klecany dle poÏadavku (úkolÛ) starosty mûsta a Mûstského úfiadu Klecany.
Mûsto Klecany bude obci Zdiby za tuto sluÏbu klecanského okrskáfie hradit finanã-
ními prostfiedky – jeho mzdu a provozní náklady dohodnuté mezi starosty. Práce
tohoto stráÏníka okrskáfie bude pfiímo tedy hodnocena po pracovní stránce vedením
mûsta Klecan, vãetnû obãanÛ. StráÏník okrskáfi bude nadále po sluÏební cestû pod
vedením velitele OP a bude zamûstnancem obce Zdiby. Obec Zdiby nabídne i zfií-
zení tûchto okrskáfiÛ dal‰ím obcím za stejn˘ch podmínek. 

Vzhledem k úsporám u Policie âR v dal‰ích letech je velmi reálnû moÏné, Ïe jed-
noho dne bude v obcích zfiízena povinnû funkce i stráÏník, vedle starosty, místosta-
rosty. Obce kde funkci nezfiídí, budou povinné uzavfiít vefiejnoprávní smlouvu s nej-
bliÏ‰í obcí kde je funkce zfiízena. 

Ludûk Wachtl
velitel Obecní policie Zdiby, zastupitel a pfiedseda finanãního v˘boru obce Zdiby

KOMINÍK
K pfiedprázdninovému ãlánku o komínech uvádíme dodateãnû kontakt na kominíka
pfiímo v Klecanech 

Miroslav Novotn˘ 
Klecany tel.: 603 538 019. 
Kominické práce, kontroly a revize spalinov˘ch cest.

CROSS COUNTRY
Po skonãení závodu Cross Country bude od 19.00h v Polep‰ovnû ducha dvojkon-
cert skupin „Stra‰ideln˘ elektrik band“ a „Noha band“. 
Pro úãastníky závodu lístek v cenû startovného.
Více na www.polepsovnaducha.cz
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PRÁZDNINY S PRAV¯M HRADCEM
V˘let do Nelahozevsi
V polovinû ãervence jsme nav‰tívilinádhern˘ renesanãní zámek nad Vltavou. Pro-
hlédli jsme si vzácné umûlecké sbírky ‰lechtického rodu LobkowiczÛ. Dal‰í zastáv-
kou byl rodn˘ dÛm Antonína Dvofiáka, kter˘ stojí nedaleko Ïelezniãní trati. 

Na odpolední kávu jsme za‰li do pfiístavi‰tû Marina s pfiíjemnou restaurací a hfii‰-
tûm pro dûti. Nechali jsme se zlákat k vyjíÏìce na motorové lodi k mostu v Kralu-
pech a zpût k mostu pfied Mifiejovicemi. Nelitovali jsme, bylo to pfiíjemné zakonãe-
ní v˘letu. 
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Závody ‰lapacích aut
Devát˘ch závodÛ ‰lapacích aut u pfiívozu v Klecánkách 23. ãevence se zúãastnilo
22 dûtí i dospûl˘ch.
Na prvních tfiech místech v jednotliv˘ch kategoriích se umístili:

Kategorie BFR (3–6 let):
1.místo – Va‰ík HÛrsk˘ (ãas 1:20:96, start. ã. 1)
2. místo – Tomá‰ ·turma (ãas 1:24:77, start. ã. 21)
3. místo – Florian âáslavsk˘ (ãas 1:25:35, start. ã. 9)

Kategorie AFI (6–12 let):
1. místo – Aneta ·ulcová (ãas 2:08:68, start. ã. 4)
2. místo – ·tûpán ·enflug (ãas 2:19:17, start. ã. 2)
3. místo – Adam Michalko (ãas 2:32:43, start. ã. 8)

Kategorie AFII (13 let a více):
1. místo – Dominik ·ulc (ãas 1:47:95, start. ã. 5)
2. místo – Simona ·ulcová (ãas 1:58:00, start. ã. 3)
3. místo – Blanka Michálková (ãas 2:19:23, start. ã. 6)
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PRÁZDNINOVÁ ODPOLEDNE
V DOLNÍCH KASÁRNÁCH
T˘m lektorek Klíãku a Pravého Hradce pfiipravil tfii prázdninová odpoledne v kasár-
nách s rÛzn˘m programem. 

Na prvním z nich PhDr. Michaela Kaslová z Karlovy univerzity pfiedvádûla dûtem
i rodiãÛm hry, které rozvíjí matematické my‰lení dûtí. Poãasí nebylo nijak prázdni-
nové, hrozil dé‰È a pfiesnû v 15 hodin odpoledne zaãalo pomalu mrholit. Na‰tûstí
jsme mûli jiÏ postavené stany. Dûtem v‰ak dé‰È vÛbec nevadil, uÏívali si ‰lapacích
aut. Nûkteré zasedly ke stolÛm a malovaly sádrové odlitky a navlékaly korále z tûsto-
vin. Pod stany se ve‰el i stÛl s obãerstvením – bábovkami, ‰trÛdlem, mufiny, lango-
‰i sladk˘mi i slan˘mi, kávou a ãajem. Na náv‰tûvu jsme pozvali i obyvatele Domu
s peãovatelskou sluÏbou. I v tom nevlídném poãasí pfii‰li a posedûli s námi. Kolem
18. hodiny uÏ pofiádnû lilo, ale teprve teìjsme se zaãali rozcházet. 

Druhé prázdninové odpoledne v kasárnách se obe‰lo bez de‰tû, pfiestoÏe se od
rána na nebi honily ãerné mraky. Dûti opût obsadily ‰lapací auta a tentokrát i tram-
polínu. Skákání stfiídala zumba pod vedením Pavlíny Mutínské. V polní kuchyni
Martiny Kuãerové, nutriãní terapeutky Fakultní nemocnice na Bulovce, jsme ochut-
návali v˘borná jídla z polenty, pohanky a bulguru. Ke kávû a ãaji maminky pfiinesly
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mouãníky ze „zdrav˘ch“ surovin. Dûti také „vafiily“. U svého stolku si nakrájely
ovocn˘ salát a s chutí ho snûdly. 

AÏ do veãera se v‰ichni dobfie bavili. A je‰tû vzkaz od paní Kuãerové, která nám
zdravû vafiila:

Musím konstatovat, Ïe máte úÏasné maminky, tatínky a dûtiãky. Bylo u Vás moc
pûknû, oceÀuji, jakou jste dokázali v‰ichni vytvofiit milou atmosféru. 

Ráda se v budoucnu zúãastním i dal‰ích akcí, které budete pofiádat – i jako úãast-
ník s dûtmi. 

Dûkuji za pozvání a tû‰ím se navidûnou.
S pozdravem Martina Kuãerová
Tfietí odpoledne, tentokrát s keramickou dílnou, se také vydafiilo. Modelovaly dûti,

jejich rodiãe i prarodiãe. Máme tedy první v˘robky, pfiipravené k vypálení v kera-
mické peci, kterou jsme si pofiídili z dotace od T-Mobilu prostfiednictvím Nadace
VIA. Pec bude umístûná v ateliéru manÏelÛ ·oltysov˘ch. Od záfií zde budou probí-
hat kurzy keramiky a v˘tvarné v˘chovy.

Dûkujeme v‰em maminkám a tatínkÛm, ktefií nám pomohli s pfiípravou hezkého
odpoledne a maminkám, které pfiinesly v˘borné obãerstvení pro v‰echny náv‰tûvníky.
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KULTURNÍ KOMISE
Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Nedûle 2. 10. 2011.

Spoleãnost Domovem ãeské hudby nám nabídla koncert, na kterém vystoupí
vynikající umûlci – doc. Jifií Ho‰ek s Dominikou Ho‰kovou a varhaník Pfiemysl K‰ica.

Zaãátek koncertu a program bude upfiesnûn˘ na plakátech a webov˘ch stránkách
mûsta.

Dokud nám to dovolí poãasí, budeme v podobn˘ch setkáních v kasárnách pokra-
ãovat. Sledujte webové stránky Pravého Hradce www.pravy-hradec.cz a Klíãku
www.klubklicek.cz . MÛÏete se také pfiihlásit k odbûru novinek z tûchto webÛ.

Tû‰íme se na Vás i Va‰e dûti a vnouãata.
Zdena Tomá‰ová
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OSLAVILI JSME DEVADESÁTKU

V leto‰ním roce slaví 90. v˘roãí zaloÏení TJ Sokol Klecany, jak jinak tedy oslavit
kulaté narozeniny, neÏ fotbalem. Vzhledem k tomu, Ïe na‰e pozornost se upírala na
konci sezóny na záchranu ve tfiídû 1. A Stfiedoãeského kraje, nezbylo moc ãasu na
pfiípravu velkolepé oslavy, nemluvû o tom, jak si s námi na zaãátku srpna pohráva-
lo poãasí. Pfiesto se podafiilo zkontaktovat s fotbalov˘mi internacionály, ktefií pfiijali
pozvání k exhibiãnímu utkání s fotbalisty na‰eho klubu na den 7. 8. 2011. 

Na hfii‰ti se to hemÏilo zvuãn˘mi jmény – L. Vízek, M. Vízek, ·micer, Straka,
Siegl, Jaro‰ík, Kuka, Jeslinek atd. Za t˘m Sokola Klecany nastoupila fiada fotbalistÛ
z A i z B muÏstva, ale i napfi. správce Ota Koubek, kter˘ sklidil velké ovace od divá-
kÛ.

Je‰tû dvû hodiny pfied plánovan˘m v˘kopem se z nebe spou‰tûly provazy de‰tû
a vypadalo to, Ïe nám poãasí oslavy pokazí. Nakonec v‰ak v‰e dobfie dopadlo, pfie-
stalo pr‰et, my jsme mohli dûtem nafouknout skákacího slona a pfiipravit pro nû
drobné fotbalové soutûÏe za sladké odmûny. Dospûlí si zase mohli vyzkou‰et stfiely
na zavû‰enou láhev v bránû a za pfiesnou trefu vyhrát ‰ampaÀské. To se v‰ak niko-
mu nepodafiilo. Platící diváci mohli vyhrát jednu z deseti pfiipraven˘ch odmûn, to
kdyÏ se v pÛli losovaly vstupenky. V 17:00 hod. p. Horák provedl ãestn˘ v˘kop
a diváci mohli sledovat 90 minut fotbalové utkání, které probíhalo v pfiátelském
duchu. Utkání skonãilo remizou 3:3. Samozfiejmû tentokrát ne‰lo o v˘sledek, ale
o pfiíjemnou zábavu pro v‰echny diváky i pro fotbalisty samotné. Dûkujeme vedení
mûsta Klecany za finanãní podporu, v‰em divákÛm a organizátorÛm této akce. 
Zvlá‰tní podûkování Jifiímu KruÈovi za organizaci zápasu. 

D. Horová



28 /29

Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

Na‰i fotbalisté nezaháleli ani o prázdninách. V rámci letní pfiípravy, která zaãala jiÏ
v ãervenci, se zúãastnilo na‰e A muÏstvo Memoriálu v Dobfiíni, odkud chlapi pfii-
vezli pohár vítûzÛ, gratulujeme. Jak jsme avizovali v ãervnu , první mistrák nové fot-
balové sezóny odehrál A t˘m 14. 8. a v˘sledek zápasu nemile pfiekvapil soupefie. 
Po záchranû v 1. A tfiídû Stfiedoãeského kraje bylo muÏstvo A muÏÛ v nové sezónû
2011/2012 zafiazeno do skupiny B. 

âekají nás tito noví soupefii:

1. FK Uhlífiské Janovice 9. TJ Sokol Klecany
2. FK Brand˘s-Boleslav A 10. SK Zeleneã
3. TJ Sokol Dlouhá Lhota 11. FC Jílové
4. Sokol Zásmuky 12. TJ Bohemia Podûbrady
5. SK Kostelec u KfiíÏkÛ 13. SK Bene‰ov B
6. FK âervené Peãky 14. SK Bakov nad Jizerou
7. FC Velim B 15. FK Fercom T˘nec
8. AFK Sokol Semice 16. TJ Viktoria Radim

Fotbaloví Ïáci a dorostenci se
v pfiedposledním prázdninovém
t˘dnu zúãastnili dvoufázového tré-
ninku na hfii‰ti v Klecanech. Kluci
z pfiípravky si uÏili sluneãn˘
prázdninov˘ t˘den s trenérem
Danem D. v Zárybech. Cel˘ t˘den
probíhal dvoufázov˘ trénink,
nechybûla ani pofiádná zábava,
pfiátelské utkání s t˘mem mlad-

‰ích ÏákÛ v Zárybech, které skon-
ãilo 4:2 pro na‰e kluky a také
koupání v bazénu. Dûkujeme tre-
nérÛm, Ïe se vûnují klukÛm
i v ãase prázdnin a dovolen˘ch
a dûkujeme paní Dvofiákové
a p. Dvofiákovi, Ïe se starali cel˘
t˘den o malé fotbalisty v Záry-
bech.
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V˘sledky srpnov˘ch zápasÛ

MuÏi:

Nedûle 14. 8. 2011
AFK SOKOL SEMICE - TJ SOKOL KLECANY 2:4
Góly: 2 David Filinger, Jan Loskot, Luká‰ Rybeck˘

Nedûle 21.8.2011
VIKTORIA RADIM - TJ SOKOL KLECANY 0:2
Góly: Ale‰ Pfeifer, Luká‰ Rybeck˘

Sobota  27.8.2011
TJ SOKOL KLECANY - SK ZELENEâ 3:0 
Góly: 2 Luká‰ Rybeck˘, David Filinger

Rozpis zápasÛ na záfií
MuÏi A
Jílové  – Klecany A 03.09. 17:00 SO
Klecany A – Podûbrady             10.09. 17:00 SO
Bene‰ov B – Klecany A 18.09. 16:30 NE
Klecany – Bakov 24.09. 16:30 SO
T˘nec – Klecany A 01.10. 16:00 SO
Klecany A – Uhlífiské Janovice 08.10. 16:00 SO

MuÏi B
Vy‰ehofiovice – Klecany B             03.09. 17:00 SO
Klecany B – Brázdim 11.09. 17:00 NE
Zápy B – Klecany B 18.09. 16:30 NE
Klecany B – Klíãany A 25.09. 16:30 NE
Hovorãovice – Klecany B 01.10. 16:00 SO
Klecany B – Líbeznice A 09.10. 16:00 NE

Dorost
Mukafiov – Klecany             04.09. 11:00 NE
Klecany B – Kojetice 18.09. 10:15 NE
Ondfiejov – Klecany 25.09. 10:15 NE
Klecany – Radonice 02.10. 10:15 NE
·kvorec – Klecany 09.10. 10:15 NE

Îáci
Klecany – Pacov 10.09. 10:15 SO
Klíãany – Klecany             08.10. 10:15 SO



30 /31

Pfiípravka
VeltûÏ A – Klecany             03.09. 10:30 SO
Klecany – Zeleneã 11.09. 10:15 NE
Hovorãovice – Klecany 18.09. 15:00 NE
Klecany – Vy‰ehofiovice 25.09. 10:15 NE
Klecany  – âelákovice 02.10. 10:15 NE
Pfiedboj – Klecany 09.10. 10:15 NE

Minipfiípravka
Klecany – Brand˘s Boleslav A 11.09. 12:00 NE
Brand˘s B – Klecany 18.09. 10:15 NE
Klecany – Zeleneã 25.09. 12:00 NE
Hovorãovice – Klecany 02.10. 11:00 NE
Klecany – âelákovice 09.10. 12:00 NE

Srdeãnû Vás zveme na v‰echna domácí i venkovní utkání. Na venkovní zápasy muÏ-
stva A mÛÏete vyuÏít autobusu, kter˘ odjíÏdí od Sportklubu. Aktuální ãasy odjezdÛ
i termíny zápasÛ sledujte  na informaãních letácích.  

Pozn.: Podzimní kolo fotbalové soutûÏe odehraje muÏstvo muÏÛ B (za pfiíznivého
stavu hfii‰tû) v Klecanech a zároveÀ nám pfiibyla do programu i minipfiípravka, mÛÏe
se tedy stát, Ïe dojde ke zmûnám termínÛ zápasÛ mládeÏnick˘ch muÏstev.

V‰em fotbalistÛm pfieji  hodnû sportovních úspûchÛ v nové sezónû, trenérÛm a ãle-
nÛm v˘boru patfií podûkování za jejich nezi‰tnou ãinnost pro fotbalov˘ klub a dûku-
ji také zástupcÛm mûsta Klecany za jejich podporu a partnerství. 

D. Horová

Soupiska – muÏi „A“

Brankáfii: 
Oleksander Kelemen
Filip Hrkal
Radek Zenkl

Obránci:
Tomá‰ Smaha
Marek Pospí‰il
Martin Hebnár
Jakub Váchal
Michal ·pulka
Filip Dvofiák

Trenér: Radek Zenkl
Vedoucí muÏstva: Josef Novák st.

ZáloÏníci:
Jindfiich Vich
Jan Loskot
Ondfiej Nûmeãek
Petr Mandík
Filip Vyhnal

Útoãníci:
Ale‰ Pfeifer
Luká‰ Rybeck˘
David Filinger
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TURNAJE PØÍCHOZÍCH V PÉTANQUE, 
VOLEJBALE A MALÉ KOPANÉ 

– PRAVOBØE�NÍ PROTI LEVOBØE�NÍM

V RÁMCI PØEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH 
ZÚÈASTNÌNÝCH OBCÍ ÚHOLIÈKY, 

ÚNÌTICE, SUCHDOL, LIBÈICE, ROZTOKY 
VYSTOUPÍ MIMO JINÉ I TYTO SOUBORY:

�ONGLÉRSKÁ SKUPINA MIX-TRIX, STUDIO 
MLADÝCH DIVADLA NA TAHU, SBORY 
LOCAL VOCAL, SCANDULA, RYBIÈKY 

Z ÚNÌTIC, OCHOTNÍ SUCHDOLNÍCI A DALŠÍ

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJÍ HOSTÉ 
Z PRAVÉHO BØEHU ZACQBAND

VLTAVSKÉ NOKTURNO – JAM SESSION 
– POZVÁNI JSOU JIØÍ ŠLUPKA SVÌRÁK, 

IVAN HLAS A DALŠÍ HUDEBNÍCI

ZÁVODY NA KOLECH DO VRCHU 

KLECANSKÉHO, TURNAJ SMÍŠENÝCH 

DRU�STEV V NOHEJBALE

V PRÙBÌHU ODPOLEDNE VYSTOUPÍ KLÍÈEK, 

MÁSLOVICKÉ DRNKAÈKY, JERONÝM 

LEŠNER, LAKOMÉ BARKY, CLAYFEEDERS

BESÍDKA DIVADLA SKLEP

SVÌTELNÁ SHOW NA HLADINÌ VLTAVY

KAPELA TOXIQUE

V PRÙBÌHU CELÉHO ODPOLEDNE BUDE NA OBOU BØEZÍCH, NA 
LODÍCH A MO�NÁ I NA OSTROVÌ VYHRÁVAT PROMENÁDNÍ TRIO V ÈELE 

S FRANTOU ALBRECHTEM, NA OBOU BØEZÍCH SE BUDE SPOLEÈNÌ 
VAØIT POLÉVKA, BUDE ZAJIŠTÌNA LODNÍ DOPRAVA JAK MEZI OBÌMA 

BØEHY, TAK I MEZI JEDNOTLIVÝMI OBCEMI NA TRASE LIBÈICE – 
ROZTOKY PØEDVEDOU SE DOBROVOLNÍ HASIÈI Z ROZTOK, KLECAN I 

SUCHDOLA, PRO DÌTI BUDE PØIPRAVEN KOÒSKÝ POVOZ.

BOHATÉ OBÈERSTVENÍ ZAJISTÍ MIMO JINÉ I ÚNÌTICKÝ PIVOVAR.

NEZAPOMEÒTE NA SPORTOVNÍ OBUV, OBLEÈENÍ A MO�NÁ I PLAVKY...

KLECANY ROZTOKY HUSINEC, ØE�MÁSLOVICEÚNÌTICE SUCHDOLLIBÈICE NAD VLTAVOU

POØÁDAJÍ MÌSTA: VE SPOLUPRÁCI S OBCEMI: ÚHOLIÈKY PARTNEØI:

PARTNEØI MESTA KLECANY




