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JUBILANTI V LISTOPADU
Kotková BoÏena
Pefiinová Marie
Mouchová Vûra
Mervart Václav
Dvofiáková Milena
Kmotorková Bohumila
Ledecká Eva
Svobodová Libu‰e

Koubová Milada
Hubinka Karel,
Vávra Václav
Pátková Jana
Rosák Franti‰ek
Stránská Jaroslava
VáÀa Jifií

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. 

Errata: Omlouváme se za vûcnou chybu v minulém vydání. 
V nadpisu rubriky jubilanti nám zÛstalo omylem záfií místo fiíjna.
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za záfií aÏ fiíjen 2011

Rada mûsta:

19. záfií
– Vzala na vûdomí informaci o zv˘‰ení ceny obûdÛ ve ‰kolní jídelnû. Od záfií 2011

se cena jednoho obûdu zvy‰uje z 55 na 60 korun pro cizí strávníky.
– Schválila cenovou nabídku od firmy Kross Kralupy na dodání plynového kotle

a pfiíslu‰enství pro matefiskou ‰kolu. Rada rovnûÏ projednala cenovou nabídku od
firmy Vzduchotechnika na opravu vzduchotechniky pro ‰kolní kuchyni. Pfiedá
zastupitelstvu.

– Vzala na vûdomí rozhodnutí Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje, Ïe od 15. 9. je
ve ‰kolní jídelnû povolen zv˘‰en˘ poãet strávníkÛ, a to pût set.

– Schválila nákup dvou kusÛ cviãicích prvkÛ pro seniory od firmy Colmex za 55 tis.
korun. Prvky budou umístûny u Domu s peãovatelskou sluÏbou v Dolních kasár-
nách.

Zasedání zastupitelstva mûsta 

22. záfií 
âlenové zastupitelstva projednali fiadu bodÛ, z nichÏ vyjímáme tyto:
– V úvodu zasedání sloÏil slib Ing. Jifií Valtera, kter˘ nahradil odstoupiv‰ího ãlena

zastupitelstva Václava Kuchtu. Stal se tak nov˘m ãlenem zastupitelstva za KSâM.
– Bylo schváleno vytvofiení spoleãného ‰kolského obvodu s obcí ¤eÏ.
– ProtoÏe do‰lo k havárii topného kanálu ve ‰kole, ve ‰kolní kuchyni byly zji‰tûny

nedostatky ve vzduchotechnickém zafiízení a dal‰í závady u bojlerÛ v kotelnû
a aby bylo moÏno zjednat nápravu, schválili zastupitelé rozpoãtové opatfiení ã. 4.

– Zastupitelé schválili pokraãování jednání vedoucího k odkoupení pozemku pro
vybudování toãny pro autobus, kter˘ zajíÏdí k Astraparku. Zatím k dohodû s vlast-
níky nedo‰lo.

– Starosta informoval pfiítomné o tom, proã nebyla spu‰tûna akce na revitalizaci
Námûstí V. Bene‰e Tfiebízského v Klecanech: Firma Silnice a mosty, která byla
vyfiazena z v˘bûrového fiízení, se totiÏ odvolala k Úfiadu pro ochranu hospodáfi-
ské soutûÏe, a proto jsou ve‰keré práce zastaveny.  

– Stavba víceúãelového sportovního areálu Klecany byla zahájena 12. 9. Provádi ji
Univerzální stavební a. s. Praha 10, která byla vybrána ve v˘bûrovém fiízení.

– Starosta informoval o nesouhlasném stanovisku mûsta Klecany k fie‰ení energetic-
kého vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy na Drastech. Jednání probûhlo 7.
9. v sokolovnû ve Zdibech.



2 /3

Rada

26. záfií
– Schválila provedení  v˘mûny technologie v Obalovnû Klecany bûhem IV. ãtvrtle-

tí 2011 a I. ãtvrtletí 2012. Obalovna bude mít stejné parametry. Vlastník AS Euro-
via CS, a. s. nabídl v rámci zku‰ebního provozu opravu povrchu nûkteré z kle-
cansk˘ch ulic. Podle pfiedloÏené projektové dokumentace bude pfiípadnû
provedeno.

– Schválila provûfiení nové vozovky ve Spojovací ulici a propady nového povrchu
vozovky v ulici V Mexiku.

– Schválila – na doporuãení komise vefiejné zakázky – v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky
na opravu topn˘ch kanálÛ v Z· a M· Klecany, Univerzální stavební a. s. Praha 10.
Celková cena zakázky asi 380 tis. korun.

3. fiíjna
– Schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku obãanskému sdruÏení Prav˘ Hradec ve

v˘‰i 40 tis. korun na pofiízení star‰í závodní trampolíny Eurotramp s pfiíslu‰en-
stvím.

– Schválila nákup vánoãní v˘zdoby do ulice Topolová a svûteln˘ch fietûzÛ k roz‰í-
fiení v˘zdoby stromu na Námûstí VBT.

– Schválila podpis dodatku ã. 3 k nájemní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Kleca-
ny a MUDr. Evou Novotnou, kter˘ se t˘ká vyúãtování nákladÛ spojen˘ch s pro-
vozem gynekologické ordinace.                                                      

– Projednala zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby na území Klecan za srpen a ?
záfií 2011. 

– Schválila finanãní pfiíspûvek 500 korun pro neziskovou organizaci TJ Zora Praha,
která sdruÏuje nevidomé a slabozraké sportovce.

10. fiíjna
– Na základû v˘bûrového fiízení na funkci tajemního Mûstského úfiadu Klecany

uskuteãnila pohovory se zájemci: Ing. Milanem TÛmou, Bc. Alicí Mezkovou, Ing.
Kamilem Plavcem a Ing. Jindfiichem SochÛrkem.

– Na základû rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe z 6. 10. 2011
rozhodla o zru‰ení vefiejné zakázky na stavební práce na „Revitalizaci Námûstí
VBT v Klecanech“, zadané ve zjednodu‰eném podlimitním fiízení. 

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

www.mu-klecany.cz

nebo si mÛÏete vyÏádat informace na Mûstském úfiadû.
Zdena Lomová
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KLECANSKÉ ZVONY – III.
V dne‰ním vyprávûní vûnovaném klecansk˘m
zvonÛm nastává ãas na slibovanou povûst.

Stalo se, Ïe v dobû válek husitsk˘ch byl kostel
sv. Václava ve Staré Boleslavi vypálen a zniãen.
Kanovníci toho památného kostela tehdy prchli
hrÛzou pfied vojskem, které jako lavina zaplavi-
lo kraj a zanechávalo za sebou spáleni‰tû a krev. 

KdyÏ zhoubné vlny války se zti‰ily v ‰umûní pravidelného Ïivota, vrátili se kanov-
níci a s pomocí Staroboleslavsk˘ch zaãali stavût kostel nov˘. Ale bída byla a stavûlo
se pomalu. Dostavovali aÏ za 100 let. Spodní kostel svat˘ch Kosmy a Damiána
a místo, kde sv. Václav byl proboden, chtûli zachovat ve staré podobû i s románsk˘-
mi sloupky. Jako by se fiídili slovy mnohem pozdûj‰ího básníka: „Svatá jsou ta místa,
‰koda po nich ‰lapat, krok co krok se modlit, vzpomínat a plakat.“ Ale na zvony jim
uÏ nezbylo penûz. Stává se tak nûkdy, Ïe síly a prostfiedky nevystaãí na dílo celé. 

Pfii‰li na to, kdyÏ bylo uÏ v‰echno hotovo a kdyÏ se chystali k slavnému posvû-
cení chrámu. Teprve tehdy si uvûdomili, Ïe nemají na vûÏi zvony. âím budou
vyzvánût? Tak památné místo, takov˘ vzácn˘ kostel, taková velká slavnost to bude
– a nebude se zvonit! Mezi vyjevené oãi a bezradné hlavy padl návrh: „VypÛjãíme
si je!“ A tak si je vypÛjãili z Klecan. „Nedûlejte to! Nedûlejte to!“ radil jeden star˘,
zku‰en˘ muÏ. „Zvon není dfievo! Zvon má srdce: pláãe a nafiíká, jásá radostí i chvá-
lou. Zvon nejlépe zní tam, kam patfií. Z cizí vûÏe uletí.“ 

„Jak by uletûl? Pfiipoutáme ho!“ a vypÛjãili si v Klecanech zvony zrovna dva a pfii-
poutali je na kladí pevnû. Ale v noci, jen se setmûlo, zvony se odpoutaly a letûly
domÛ. Jen to vzduchem znûlo: „Hou – hou! Klecanské zvony jdou! Jdou – jdou!“

KdyÏ zvony letûly pfies vodu mezi Boleslaví a Brand˘sem, jel tam po mostû opoÏ-
dûn˘ vozka. Jede pomalu, unavení konû táhnou, a kdyÏ se zastavují, práskne do nich
biãem.  Zvony právû letí a podivn˘ jejich hlas táhne tmou. Citliví konû se zastaví,
ale hrub˘ vozka prudce zvedá biã – a v tom se fiemínek biãe zadrhne okolo srdce
jednoho zvonu a trhne to zvonem i vozkou. „Krucifix!“ zakleje vozka zlostnû nahlas. 

Zvon je ulit k BoÏí chvále, proto klení znamená pro nûj smrt. HOU – zazní to
Ïalostnû, zvony mûní smûr a jako sraÏeny klesají k vodû. Vzduchem zaznûla obmû-
na slov ve smutném tónu a uÏasl˘ vozka zaslechl v˘sledek svého zlostného slova:
„Hou, hou! Klecanské zvony jdou! Ale nedojdou, nedojdou!“

Nic z toho, co ãlovûk fiíká, není marné. VÏdycky se to nûjak projeví. Tu noc se
zaklení projevilo okamÏitû. Voda vystfiíkla a zvony zapadly k hlubokému dnu a leÏí
tam dodnes. 

KdyÏ je jasn˘ den a voda zvlá‰È ãistá, uvidí pr˘ dobré oãi ty zvony na dnû. Kdo se
nebojí a sedne si za jasné noci ve chvíli úplÀku na bfieh, zaslechne je‰tû dnes mezi
huãením jezu a ‰umûním lesÛ tiché úpûní: „Klecanské zvony, hou, hou. Nedojdou,
nedojdou!“ Neví se, kdo to sly‰el. Ale zkuste, moÏná je usly‰íte právû vy. Je psáno,
Ïe lidé ãistého srdce Boha vidûti budou. Lidé, ktefií neklejí, potopené zvony usly‰í.

JH
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DNY, KTERÉ STOJÍ ZA POV·IMNUTÍ – LISTOPAD
1. – 1512 – vefiejnosti byla pfiedstavena v˘zdoba stropu Sixtinské kaple, kterou namaloval

Michelangelo
2. – 1985 – byl otevfien úsek metra I.B (Smíchovské nádraÏí – Florenc), viz PraÏské metro

– Památka zesnul˘ch
3. – 2009 – ãesk˘ prezident Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu

– 1957 – Sputnik 2 vynesl do kosmu psa Lajku, první zvífie ve vesmíru
4. – 1982 – v brnûnské nemocnici se narodilo první ãeské dítû ze zkumavky

– 2004 – Senát âR schválil zákon, kter˘ zru‰il brannou povinnost
6. – 1975 – skupina Sex Pistols uskuteãÀuje svÛj první koncert

– 1932 – byl oficiálnû trvale otevfien zimní stadión ·tvanice v Praze
7. – 1917 – Velká fiíjnová socialistická revoluce 
8. – 1948 – pfii letecké havárii se ztratila nad prÛlivem La Manche témûfi polovina repre-

zentaãního hokejového muÏstva âeskoslovenska
9. – 1989 – pád Berlínské zdi: Západní a V˘chodní Berlín se spojily a byl také otevfien zby-

tek hranice mezi NDR a NSR
– 2004 – byl vydán open source internetov˘ prohlíÏeã Mozilla Firefox ve verzi 1.0

11. – 1918 – skonãila první svûtová válka
– 2000 – v rakouském Kaprunu 155 lidí uhofielo v lanovce na ledovec

– v˘znamn˘ den: Den váleãn˘ch veteránÛ
– 2011 – bude vydána hra „Skyrim“

13. – 1992 – zánik âeskoslovenska: Federální shromáÏdûní pfiijalo zákon o dûlení ma-
jetku âSFR a k  1. 1. 1993 rozdûlení na âeskou a Slovenskou republiku

14. – 1960 – Ïelezniãní ne‰tûstí u Stéblové, dosud nejtragiãtûj‰í nehoda v dûjinách ãeské
Ïelezniãní dopravy

– 1918 – Tomá‰ Garrigue Masaryk zvolen prvním ãeskoslovensk˘m prezidentem
16. – 1893 – byl zaloÏen fotbalov˘ klub Sparta Praha (jako Athletic Club Královské Vino-

hrady), klub ãeského fotbalu
17. – Státní svátek: Den boje za svobodu a demokracii

– 1939 – byly uzavfieny ãeské vysoké ‰koly, vedoucí pfiedstavitelé vysoko‰kolákÛ byli
zatãeni a 9 popraveno

– 1989 – brutální zásah policie proti studentské demonstraci v Praze vyvolal  „Sameto-
vou revoluci“ 

18. – 1883 – po poÏáru bylo poprvé otevfieno Národní divadlo v Praze Smetanovou Libu‰í
22. – 1963 – v Dallasu v Texasu byl zavraÏdûn americk˘ prezident John F. Kennedy
24. – 1991 – zemfiel Freddie Mercury

– 1966 – nejvût‰í letecké ne‰tûstí v âeskoslovensku – Let TABSO LZ101 havaroval neda-
leko Bratislavy

30. – 1997 – ãesk˘ prezident Václav Havel pfiijal demisi vlády Václava Klause    

Zdroj: Wikipedie

Pozn. red.: V této rubrice nejsme schopni otisknout a pfiipomínat v‰echna historická data,
mezinárodní dny apod.
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DEJ P¤EDNOST JEÎKOVI
Listopad je mûsícem podzimních plískanic,
studen˘ch vichrÛ i prvních mrazÛ. Je to
poslední mûsíc pfied opravdov˘m nástupem
zimy. ZároveÀ je to také vhodná doba k insta-
lování krmítek pro ptáky. Mnoho ÏivoãichÛ se
v listopadu ukládá k zimnímu spánku. Chrá-
nûni dostateãnou tukovou vrstvou sníÏí svou
tûlesnou teplotu a zpomalí tep i dech. Jedním
ze zimních spáãÛ je i jeÏek. Zimu zpravidla
prospí v hnízdû ze suchého listí. JeÏci patfií
k nejstar‰ím druhÛm savcÛ, ktefií je‰tû ob˘va-
jí na‰i planetu. S námi lidmi to ale nemají jed-
noduché. Nepfiímo na jeÏky útoãíme chemi-
káliemi pouÏívan˘mi v zemûdûlství a znaãná

ãást jeÏkÛ také zahyne pod koly na‰ich aut. A pfiitom je pomoc tak jednoduchá.
Mnohdy úplnû staãí odnést zatoulaného jeÏka z nebezpeãné silnice. Pomûrnû ãasto
se v této podzimní dobû setkáme se slab‰ími kusy. Velmi malou ‰anci na pfieÏití mají
malí jeÏci z pozdnû letního vrhu. Ti se do zimy nestaãí vykrmit na potfiebnou hmot-
nost, která ãiní cca 600 g. Takové drobeãky je tfieba zaopatfiit. Máme k tomu dvû
moÏnosti. Jednou z nich, a zfiejmû tou rozumnûj‰í, je odnesení jeÏeãka do nûkteré-
ho z „jeÏãích útulkÛ“. Druhá moÏnost se nask˘tá tûm, ktefií si troufnou jeÏãí batole
pfiinést domÛ. Ti pak ale musí poãítat s tím, Ïe si pofiídili podnájemníka s poÏadav-
kem na plnou penzi. A ta z daleka nepfiedstavuje jen proklamovaná jablka nabod-
nutá na jeÏãí ostny. Tûch má dospûl˘ jeÏek okolo 7 000! JeÏãí jídelní lístek by mûl
obsahovat ovesné vloãky, tûstoviny nebo r˘Ïi smíchané s vafien˘m nakrájen˘m
masem. Vypomoci si mÛÏeme i masov˘mi konzervami pro koãky nebo psy a pfiidat
bychom k nim mûli nastrouhané jablko, mrkev, tvaroh nebo vafiené vejce.

V jeÏãím nápojovém lístku nesmí chybût ãistá voda. Av‰ak kravské mléko jeÏci
dostat nesmûjí, protoÏe jim zpÛsobuje znaãné zaÏívací potíÏe. 

Pokud jsme si nového spolubydlícího nastûhovali domÛ do tepla, není pro nûj
nezbytnû nutné, aby se ukládal k zimnímu spánku. Ale pokud máte mal˘ byt a jeÏek
by byl tím prvním, na co byste pfii slézání z postele ‰lápli, pak bude vhodnûj‰í jeÏka
zváÏit a kdyÏ bude mít více neÏ pÛl kila, je moÏné mu vybudovat jeho vlastní zimo-
vi‰tû, udûlané z kartonové krabice nebo z dfievûné bedniãky, které vysteleme zmu-
chlan˘m papírem a senem, pfiípadnû such˘m nasbíran˘m listím. JeÏãí domeãek
umístíme na chladné místo, kde teplota neklesne pod bod mrazu. I spícímu jeÏkovi
je tfieba zajistit ãistou vodu a malé mnoÏství suchého krmiva (ofií‰ky, vloãky apod.).
Jak úspû‰n˘mi chovateli jeÏkÛ jsme byli, se dozvíme aÏ na jafie. V dubnu je totiÏ
moÏné odchovaného jeÏka vypustit do volné pfiírody. Tfieba se nám pak odmûní tím,
Ïe obãas slupne nûjakého plÏe, kter˘ by nám okousal znaãnou ãást úrody i kvûtÛ na
zahrádce. 

JH



6 /7

SVùTOVÉ SKAUTSKÉ JAMBOREE 2011
Skautské Jamboree je mezinárodním setkáním skautÛ a skautek celého svûta,

které se pofiádá jednou za ãtyfii roky. Leto‰ní Jamboree se konalo ve ·védsku. Za ães-
kou republiku se ho zúãastnil témûfi tfiísetãlenn˘ kontingent, jehoÏ ãleny byly samot-
ní úãastníci a jejich vedoucí, servis t˘m (tedy úãastníci nad 18 let, ktefií se na místû
starali o chod celého setkání) a t˘m starající se o celou ãeskou v˘pravu (tzv. Con-
tingent Management Team). Já osobnû jsem se rozhodl vyrazit na Jamboree na jafie
2010, a byla mi nabídnuta pozice v CMT v sekci logistiky – tedy sekci mající na sta-
rosti zaji‰tûní pfiepravy v‰ech ãesk˘ch úãastníkÛ a potfiebného materiálu do ·védska
a zpût.

Práce s pfiípravami bylo více neÏ dost, od vym˘‰lení nejoptimálnûj‰í varianty
dopravy, zji‰Èování nabídek dopravcÛ, aÏ po, v neposlední fiadû, nutnost rychle rea-
govat na mûnící se situaci ohlednû moÏností pfiepravy, zmûn termínÛ, atp. Nicménû
i pfies rÛzná úskalí nakonec cel˘ ãesk˘ kontingent dorazil do ·védska (a následnû
zpût) vãas a v pofiádku.

Bûhem samotného prÛbûhu Jamboree jsem byl jedním z ãlenÛ ãeského CMT, kter˘
na místû nemûl pfiíli‰ práce, jelikoÏ první ãást (pfiíjezd) jiÏ byla úspû‰nû za mnou, a
druhá (tedy odjezd kontingentu) mûla vypuknout aÏ po témûfi dvou t˘dnech samotné
akce. Mûl jsem proto relativnû dostatek ãasu si uÏít atmosféru Jamboree, na které se
letos sjelo necel˘ch 40000 ãlenÛ skautsk˘ch hnutí z celého svûta. Tûch nûkolik vol-
n˘ch dnÛ jsem vyuÏil k nav‰tûvování prezentaãních stánkÛ jednotliv˘ch kontingen-
tÛ, které zde pfiedstavovaly svou zemi a skautskou organizaci; „foodhouses,“ jeÏ
nûkteré kontingenty (ãesk˘ nevyjímaje) na Jamboree provozovaly a prezentovaly tak
svá národní jídla, nápoje, pfiípadnû i tradice; recepcí, neboli slavnostních veãírkÛ,
nûkter˘ch zemí; ãi volnoãasov˘ch aktivit, které byly pro úãastníky pfiipraveny.

Bûhem Jamboree probíhalo také nûkolik „celotáborov˘ch“ událostí, pfii kter˘ch se
se‰li v‰ichni úãastníci. Jednalo se zejména o zahajovací a ukonãovací ceremoniál,
„Lighthouse celebration,“ coÏ bylo duchovnû zamûfiené setkání, ãi „Festival Of Cul-
tures,“ pfii kterém kaÏdá v˘prava prezentovala své národní pochoutky a zvyklosti.
Tento festival byl zfiejmû nejlep‰í moÏností jak se seznámit s jin˘mi kulturami a
jejich tradicemi. Cel˘ den se totiÏ po tábofii‰ti pohybovali úãastníci v tradiãních kro-
jích (kost˘mech), nabízeli typické pochoutky a ochotnû odpovídali na otázky t˘ka-
jící se jejich zemû a zvyklostí. Nebyl tedy problém se pfii pochutnávání si na praÏe-
n˘ch kobylkách dozvûdût pár informací o africk˘ch zemích, a o pár metrÛ dále pfii
debatû o seversk˘ch zemích ochutnat sobí maso s brusinkovou omáãkou...

Rozhodnutí vydat se na Jamboree nijak nelituji, mimo jiné také z dÛvodu,
Ïe leto‰ní setkání bylo na dlouhou dobu poslední konané v Evropû, pfií‰tí Jamboree
bude v Japonsku (2015) a to následující v USA (2019). Celé pfiípravy i samotná úãast
byly pomûrnû nároãné ãasovû, psychicky i finanãnû, ale díky podpofie mûstského
úfiadu i skautského stfiediska v Klecanech se mnohá úskalí spojená s úãastí podafiilo
vyfie‰it a nyní zb˘vají jen v˘borné vzpomínky a mnoho zku‰eností...

Jifií Kodet – Buba
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POSLÁNÍ A V¯ZNAM MYSLIVOSTI 
V SOUâASNOSTI II
VáÏení spoluobãané,

moÏná,Ïe jste si jiÏ v‰imli pûnov˘ch bochánkÛ pfiipevnûn˘ch na stromech ãi kolí-
cích pfii komunikacích Zdiby – Dolní Chabry, Klecany  do Vûtru‰ic a do ¤eÏe.

Jedná se o souãást takzvan˘ch pachov˘ch ohradníkÛ, jejichÏ úãelem je minima-
lizovat stfiety motoristÛ s volnû Ïijící zvûfií,v pfiípadû honitby MS Zdiby – Klecany
pfiedev‰ím zvûfie srnãí.

Civilizace si sv˘m vstupem do pfiírody pfiivodila dal‰í rizika pro svou existenci.
SráÏky se zvûfií jsou zpÛsobeny ãlovûkem, nikoliv zvûfií. Její trasy za potravou,

vodou, klidn˘m prostfiedím a v dobû fiíje i hledání vhodného partnera existuje v pfií-
rodû z dob, kdy o silnicích a motorizaci nemûl nikdo potuchy. A tak ãlovûk auto-
dopravou v˘raznû ovlivÀuje jak pfiirozenou populaci volnû Ïijících druhÛ zvûfie, tak
ohroÏuje i sám sebe.

Pachov˘ ohradník samozfiejmû není v‰elék, ale snaha o nasmûrování volnû Ïijící
zvûfie,ãi odklonûní z její navyklé trasy a to z míst nepfiehledn˘ch na místa s bezpeã-
nûj‰ím pfiechodem komunikace.

Na‰e MS má dobrou zku‰enost s funkãností tûchto „svodidel“ a i v leto‰ním roce
vynaloÏilo znaãné finanãní prostfiedky na jejich zkvalitnûní a roz‰ífiení.

Za uplynul˘ rok se nám podafiilo sníÏit dopravní nehodovost „motorizovan˘ ãlo-
vûk – zvífie“ o sedmdesát procent.
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Proto prosím neniãte na‰i práci. PomÛÏete tak nejen fiidiãÛm a zvûfii. PomÛÏete
nám v‰em.

Pavel Sobotka
pfiedseda MS Zdiby-Klecany

NASTÁVÁ DOBA ADVENTNÍ
Letos první ze ãtyfi adventních nedûlí pfiipadá
na 27. listopad. Pro na‰e pfiedky byl advent
dobou oãekávání a pÛstu. Doba adventní
vychází z náboÏensk˘ch tradic. Samotn˘
název tohoto období je z latinského slova
„adventus“, coÏ znamená pfiíchod. Myslí se
tím pfiíchod JeÏí‰e Krista. Je jen málo domác-
ností, v nichÏ bychom v této dobû nenalezli
adventní vûnec. V souãasnosti se jedná spí‰e
o módní aÏ komerãní záleÏitost. Zakoupení adventního vûnce mÛÏe b˘t finanãnû
pomûrnû nároãné a vlastní v˘roba takové pfiedvánoãní ozdoby nám zabere pomûr-
nû hodnû ãasu a vyÏaduje i urãitou zruãnost. Ve v˘sledku je v‰ak jedno, zda jsme
vûnec koupili nebo vyrobili. DÛleÏité je, Ïe jsme si na‰li ãas se na chvíli zastavit
a snad i zamyslet nad tím, jak zpfiíjemnit domácí prostfiedí sobû i sv˘m blízk˘m.
Vûnec je od nepamûti symbolem vítûzství. Snad i pro nás bude adventní vûnec sym-
bolem vítûzství nad kaÏdoroãním pfiedvánoãním shonem. Adventní vûnec je holdem
tomu, kdo je oãekáván, a kdo zároveÀ jiÏ pfiichází jako vítûz, jako král a osvobodi-
tel. Rozlévající se svûtlo z hofiících svící vyjadfiuje pfiicházejícího Krista, kter˘ roz-
ptyluje temnotu a strach. NezapomeÀme proto 27. listopadu zapálit první adventní
svíci. O existenci a pfiíchodu JeÏí‰e Krista lidstvo vede spory jiÏ celá staletí. Ale sku-
teãnost, Ïe i letos 24. prosince pfiijde JeÏí‰ek, je zcela nesporná.

JH
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LETI·Tù VODOCHODY VE STUDII EIA 
NEVY¤E·ILO VùT·INU ZÁVAÎN¯CH PROBLÉMÒ
Praha, 18. 10. 2011 – Za pfiítomnosti nûkolika desítek obyvatel obcí, ktefií budou
ohroÏeni, plánovan˘m roz‰ífiením leti‰tû Vodochody, pfiedali starostové mûst
a obcí sdruÏen˘ch v iniciativû STOP leti‰ti Vodochody kopie sv˘ch pfiipomínek
hejtmanovi Davidu Rathovi a následnû Ministerstvu Ïivotního prostfiedí âR. Doku-
mentace EIA, kterou pfiedloÏila spoleãnost Penta, pomíjí zásadní pfiipomínky mûst,
obcí a obãansk˘ch sdruÏení a vût‰inu z nich nefie‰í, nebo fie‰í jen velmi nedosta-
teãnû. Mezi nejzávaÏnûj‰í pfietrvávající problémy patfií negativní dopady na zdraví
obãanÛ a Ïivotní prostfiedí. 

Pfied budovou Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje se dnes v 10.00 shromáÏdilo
nûkolik desítek obãanÛ, aby vyjádfiili svÛj nesouhlas s v˘stavbou leti‰tû Vodochody
a úãastnili se pfiedání pfiipomínek a námitek proti studii EIA, jeÏ pfiipravilo leti‰tû
Vodochody/investiãní spoleãnosti Penta, a která závaÏn˘m zpÛsobem ignoruje
negativní dopady na zdraví obyvatel a na Ïivotní prostfiedí.

„Chtûli bychom vûfiit, Ïe krajská rada na‰e pfiipomínky peãlivû prostuduje
a následnû zmûní názor a bude stát za sv˘mi obãany a ne proti nim,“ fiíká Petr Hole-
ãek, starosta mûsta Kralupy nad Vltavou.

„I tfietí verze EIA pfiehlíÏí nûkolik zásadních problémÛ, napfiíklad souãet
v‰ech negativních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí. TéÏ poctivû nezhodnotila negativní
dopady na nejmlad‰í ãást populace – dûti. Ukazuje se, Ïe leti‰tû Vodochody/
spoleãnost Penta, vûcné problémy vyfie‰it neumí a nedovedu si pfiedstavit,
jak by mohla prosadit roz‰ífiení leti‰tû,“ komentuje Martin Kupka, starosta obce Líbe-
znice.

„Vzhledem k tomu, Ïe se spoleãnost Penta nevypofiádala s vût‰inou zásadních pfii-
pomínek mûst, obcí a obãansk˘ch sdruÏení, k roz‰ífiení leti‰tû Vodochody, tak
nevím, co zde dále fie‰it. Vycházíme z odborn˘ch studií, hodnotících problematiku
pfietíÏení dopravy, nadmûrného hluku, svûtelného hluku, dopad na Ïivotní prostfiedí
i Ïivoãichy a mnoho dal‰ích. Stejnû jako fiíkájí STOP v˘stavbû leti‰tû mûsta, obce
a obãanská sdruÏení, stejné STOP dává i v˘bor pro Ïivotní prostfiedí a zemûdûlství
Stfiedoãeského kraje,“ uvedl Libor Lesák, místostarosta Kralup nad Vltavou.

NejzávaÏnûj‰í pfiipomínky starostÛ mûst a obcí sdruÏen˘ch v iniciativû STOP leti‰-
ti Vodochody proti roz‰ífiení leti‰tû Vodochody:

Leti‰tû Vodochody (investiãní spoleãnost Penta) nereaguje ani ve tfietí verzi
dokumentace o hodnocení vlivu na Ïivotní prostfiedí dle zákona 100/2001 sbírky na
klíãové poÏadavky Ministerstva Ïivotního prostfiedí;

• leti‰tû Vodochody (investiãní spoleãnosti Penta) se nepodafiilo korektnû vypofiá-
dat s kumulovan˘mi a synergick˘mi vlivy a tudíÏ jsou její závûry nepfiesné
a nepravdivé;
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P¤I·LO NÁM E-MAILEM:
Dûdeãek s babiãkou jsou v nebi:
LeÏí na lehátkách pod sluneãníkem na nádherné pláÏi,
popíjejí ledové drinky.
V‰ude kolem nich jsou ‰Èastní a spokojení lidé, 
nikdo nemá Ïádné starosti,
hraje rajská hudba – zkrátka ráj.
V tom dûdeãek vstane a vlepí babiãce facku.
„Proã jsi to udûlal?“ ptá se babiãka.
ProtoÏe neb˘t té tvojí zdravé v˘Ïivy,
mohli jsme tady b˘t uÏ dávno.

• poãet obyvatel dotãen˘ch roz‰ífiením leti‰tû Vodochody vychází v návrhu leti‰tû
Vodochody (investiãní spoleãnosti Penta) pouze z poãtu osob s trval˘m bydli‰-
tûm, to ale neodpovídá realitû, protoÏe v postiÏen˘ch lokalitách bydlí více lidí,
ktefií zde z jak˘chkoli dÛvodÛ nepfiihlásili své trvalé bydli‰tû; tím ale neztrácejí
své zákonné právo na ochranu zdraví;

• panují velké obavy, Ïe leti‰tû Vodochody (investiãní spoleãnost Penta) a její
zámûr s leti‰tûm mÛÏe b˘t v budoucnu pro obyvatele v˘raznou zátûÏí, ãi dokon-
ce bezpeãnostním rizikem;

• z dokumentace leti‰tû Vodochody (investiãní spoleãnosti Penta) jako zpracova-
tele zámûru roz‰ífiení leti‰tû Vodochody vypl˘vá, Ïe leti‰tû vyvolá dal‰í dopravní
zátûÏ i pro komunikace v hlavním mûstû, napfiíklad v ulici V Hole‰oviãkách by
se ke stávající dopravû, zv˘‰ilo zatíÏení o více neÏ 5 000 vozidel dennû (osob-
ních a nákladních automobilÛ, autobusÛ atd.) ve smûru na Prahu, a to je pro
v‰echny obyvatele dotãen˘ch lokalit, i pro v‰echny obyvatele stfiedních âech
dojíÏdûjících do Prahy nepfiípustné.

zdroj: www.stopletistivodochody.cz

MAPOV¯ PORTÁL
UpozorÀujeme ãtenáfie Klecanského zpravodaje na moÏnost vyuÏívání informaãní-
ho mapového portálu umístûného na webov˘ch stránkách mûsta, a to postupem pfies
adresu www.mu-klecany.cz; dále kliknûte na odkaz „úfiední deska“ a v sekci Mapo-
v˘ portál na odkaz „Mûsto Klecany“. Uvedenou cestou se vám otevfie moÏnost nahlí-
Ïení do jednotliv˘ch mapov˘ch vrstev obsahujících: katastr nemovitostí, územní
plánování, revitalizaci námûstí, mapu obce, záplavová území a inÏen˘rské sítû. 
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
TfieÈáci po stopách historie Klecan

Pfiíprava zaãala o nûkolik dní dfiíve neÏ
vlastní vycházka.Ve tfiídû jsme se rozdûli-
li do pracovních t˘mÛ.KaÏd˘ z nás dostal
za úkol pfiipravit si informace o místû,
které nav‰tívíme.Vybaveni plánkem Kle-
can a busolami, nezapomnûli jsme samo-
zfiejmû na svaãinu, jsme se vydali hledat
dÛleÏitá historická místa.Hfibitov,zámek,
fara ,sochy a pomníky zaãaly odkr˘vat
svou tváfi. Pfiekvapení nás potkalo u fary ,
kde se nás mile a ochotnû ujal pan faráfi.
Nemohli jsme odolat pozvání na faru
a na vlastní oãi spatfiit místo , kde 8 let Ïil
a pracoval slavn˘ spisovatel V.B. Tfiebíz-
sk˘. TfiebaÏe se doÏil  jen 35 let, napsal
17 knih.Jeho pracovitost a láska ke Kle-

canÛm je pro nás v‰echny vzorem.UÏ se tû‰íme na jarní nauãnou stezku,kde bude-
me pátrat po dal‰ích klecansk˘ch  zajímavostech.

TfieÈáci s paní uã.Pacíkovou a Knorovou

A uÏ jsme zase chytfiej‰í!

Dnes se s vámi podûlíme o zajímavé informace, které jsme se dozvûdûli v planetá-
riu. Paní uãitelky vybrali pofiad Vesmír kolem nás.

Víte, Ïe.........Zemû, Mûsíc ani ostatní planety samy nesvítí a nehfiejí?Svûtlo i teplo
pfiece dostávají od Slunce.âím jsou planety vzdálenûj‰í, tím jsou chladnûj‰í.Je‰tû , Ïe
je na‰e planeta blíÏe Slunci neÏ tfieba Jupiter.

Víte , Ïe.......ãím jsou planety od Slunce dál, tím pomaleji se pohybují? Nám staãí
365 a ãtvrt dne, aby se Zemû otoãila kolem Slunce.

UÏ vás dál nebudeme zkou‰et, ale doporuãíme vám náv‰tûvu Planetária ve Stro-
movce, kde se dozvíte mnoho dal‰ích zajímavostí.

Nám se náv‰tûva moc líbila. 
Va‰i tfieÈáci s p. uã. Pacíkovou a Knorovou

Starovûk˘ ¤ím v Klecanech

14.fiíjna pfiedvedla skupina, jeÏ vystupuje pod názvem Pern‰tejni, v na‰í tûlocviãnû
program ¤ím-césarové, gladiátofii a legionáfii. Zábavnou a divadelní formou nás dva
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úãinkující seznámili se spoleãností , politikou a váleãnictvím  antického ¤íma.
Pomocí 25 dobrovolníkÛ z fiad divákÛ nám herci pfiedvedli vojenskou obrannou for-
maci ÎELVA a zkusili jsme vytvofiit Ïiv˘ Ïebfiík pomocí ‰títÛ. Pfiedvádûli také rÛzné
císafie, jejich chování a vysvûtlovali nám, jakou mûli popularitu. Pern‰tejni se s námi
rozlouãili  ukázkami gladiátorsk˘ch zápasÛ , v nichÏ bojovali replikami dobov˘ch
zbraní.  Toto pfiedstavení obohatilo na‰e vûdomosti o nové poznatky a ukázalo nám
klady a zápory antického ¤íma.

Z ohlasÛ ÏákÛ: „ Já se napfiíklad zúãastnila obranného postavení Ïelva, vytvofie-
ného pomocí ‰títÛ, které jsme drÏeli v ruce. ·títy byly tûÏké a to váÏily pouze 2 kg .
PÛvodní  fiímské ‰títy váÏily 12-15 kg. Nechtûla bych je tehdy drÏet nad hlavou.“

„Jestli nûkdo na toto pfiedstavení ‰el kvÛli vûdomostem, budiÏ, ale jestli nûkdo
ãekal spoustu bojÛ, byl zklamán, jelikoÏ zde probûhly dva krátké boje. Konkrétnû se
jednalo o ukázku dvou gladiátorsk˘ch zápasÛ.“

„Bylo to hezké vystoupení, doufám, Ïe na na‰i ‰kolu je‰tû nûkdy skupina zavítá.“

S. Pokorná, N. Kot˘nková, J. Kum‰ta, L. K˘bl z 8.A

Co se uãí na „hotelovce“

Na poãátku fiíjna jsme byli s 9. tfiídou pozváni na prohlídku První soukromé
hotelové ‰koly v Praze. JelikoÏ se právû Ïáci rozhodují, na které stfiední ‰kole
budou pokraãovat ve svém studiu, rádi jsme nabídku na zajímavû strávené dopo-
ledne pfiijali. Po prohlídce modernû vybaven˘ch uãeben, studovny a jídelny jsme
byli usazeni do místnosti, která napodobovala restauraci s barem. Zástupkynû fiedi-
tele nás zde seznámila se základními fakty o ‰kole, studijními obory a podmínka-
mi pfiijímacího fiízení. Pak uÏ pfii‰la fiada na praktickou ukázku. Îáci maturitního
roãníku nám podrobnû vysvûtlili a pfiedvedli flambování ovoce, které nám poté
naservírovali k ochutnání u profesionálnû prostfien˘ch stolÛ. Je‰tû zajímavûj‰í ãástí
programu byla ukázka práce za barem. Na první pohled zku‰ená studentka nám
fiekla nûco málo z historie této profese a pfiedvedla míchání základních koktejlÛ.
Jeden takov˘ koktejl, samozfiejmû nealkoholick˘, si kaÏd˘ z ÏákÛ mohl zkusit namí-
chat. Ze ‰koly jsme tak ode‰li nejen s informacemi o studiu, ale také s pln˘mi
Ïaludky.  

Bronislava Bendová

âertovsk˘ mariá‰

Ve ãtvrtek 13.fiíjna nav‰tívila tfiída IV.A a IV.B divadlo U HasiãÛ, kde bylo na pro-
gramu pfiedstavení ,,âertovsk˘ mariá‰’’, a Vy teì máte moÏnost si pfieãíst, o ãem to
vlastnû bylo.

Toto pfiedstavení lze shrnout jedním slovem ‘’NAPùTÍ’’.
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Hlavními postavami jsou kováfi Kuba, odváÏn˘ muÏ s ãistou du‰í, kter˘ má rád
princeznu Bûtku, dvû ãertice, Kazisvût, Lakota a Luciferenda.

Cel˘ pfiíbûh zaãíná tím, Ïe Kazisvûta, kter˘ v‰echno niãí, potkají dvû ãertice Klifu-
ména a Belzemína. Ty  ho chtûjí vzít do pekla, ale nepochodí. Následnû jim pfiijde
do cesty lakom˘ Lakota, kter˘ v‰echno bere a za pytlík zlaÈákÛ by zaprodal i vlastní
du‰i. âertice vycítí pfiíleÏitost, ale ani tentokrát nepochodí. Lakota také uteãe.

Tou dobou zabloudí do temného lesa princezna Bûtka, která hledá svého zatou-
laného psíka. Neãekanû se dostává do rukou kníÏete pekel Luciferenda, kter˘ si ji
chce vzít za Ïenu. Princezna jeho nabídku odmítne a je za to potrestána pekeln˘m
kouzlem.

Na‰tûstí je tu Kuba, kter˘ se doví o trápení princezny a chce ji vysvobodit. Kuba
vyhraje v pekelném mariá‰i nad ãerticemi i nad samotn˘m Luciferandem a odmû-
nou mu je nûkolik pfiání.

Kuba tak osvobodí princeznu a vrátí se s ní zpátky na zem.

Za IV.A Joná‰ Vlasák, Kry‰tof Dvofiák a Eli‰ka Miãanová

V˘let do DINOPARKU

,,Nebude ‰kola!’’V úter˘ ráno dne 27.9. jsme opravdu do ‰koly nemuseli. Na‰e tfiída
se spoleãnû se tfiídou IV.A vydala na v˘let do Dinoparku. Cesta autobusem trvala
vûãnost. Ale prohlídka pravûk˘ch je‰tûrÛ stála zato. Dinopark byl úÏasn˘! Pfiivítal
nás obrovsk˘ Tyranosaurus. Postupnû jsme si prohlédli spoustu dal‰ích velk˘ch
dinosaurÛ, ktefií h˘bali hlavou, ocasem nebo oãima. Moc se nám líbila praÏelva.
Mûla modrozelenou kÛÏi a místo nohou ploutve.

V‰ichni dinosaufii jsou umístûni na stfie‰e velkého domu v Praze, v OC Galerie
Harfa.

Po prohlídce pravûk˘ch je‰tûrÛ jsme svaãili na dûtském hfii‰ti a prohlíÏeli si vel-
kou harfu, která má místo strun laserová svûtla. DomÛ se nám nechtûlo, ale urãitû se
do Dinoparku vrátíme je‰tû s rodiãi.

Za tfiídu IV.B Eli‰ka Rychlá

Chemick˘ jarmark

Zaãátek podzimu jsme s Ïáky osmého a devátého roãníku oslavili na Vítûzném
námûstí v Dejvicích v tûsném sousedství budov âeského vysokého uãení technické-
ho a Vysoké ‰koly chemicko-technologické, kde na travnatém prostranství a asfalto-
vém parkovi‰ti vyrostlo stanové mûsteãko, v nûmÏ pod organizaãním vedením spo-
leãnosti âeská hlava probíhal chemick˘ jarmark.  Ocitli jsme se zde vlastnû díky
pozvánce b˘valého absolventa na‰í základní ‰koly Mgr. Michala Tichého, kter˘ si
chemii natolik oblíbil, Ïe po maturitû na Masarykovû stfiední ‰kole chemické vystu-
doval chemii na Pfiírodovûdecké fakultû Karlovy univerzity, a v souãasné dobû pra-
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cuje jako doktorand v Ústavu organické chemie a biochemie âeské akademie vûd.
Akce, jíÏ jsme se v pátek 23. záfií 2011 zúãastnili, sv˘m charakterem skuteãnû pfii-

pomínala jak˘si jarmark. Konala se pod ‰ir˘m nebem, z tlampaãe znûl hlas bodrého
moderátora, kter˘ ponoukal náv‰tûvníky ke stánkÛm a kter˘ byl ãas od ãasu naru‰en
duniv˘mi v˘buchy pyrotechnikÛ. Na‰i Ïáci záhy splynuli s proudy a hlouãky mla-
d˘ch náv‰tûvníkÛ z jin˘ch ‰kol a zvûdavû pfiihlíÏeli tajupln˘m ukázkám nebo si i sami
zkou‰eli rÛzné zajímavé experimenty z oboru chemie, tak jak si to pro nû v 35 expo-
zicích pfiipravili studenti a pracovníci z více neÏ patnácti vûdeck˘ch ústavÛ, ‰kol,
firem a institucí. V˘ãet jejich jmen a ukázek pfiesahuje rámec této krátké zprávy

V následujícím t˘dnu jsem Ïáky poÏádal o písemné vyjádfiení k na‰emu v˘letu.
Z jejich reakcí usuzuji, Ïe v nich záÏitky z chemického jarmarku zanechaly nûkolik
nesmazateln˘ch stop. Snad nejvíce je zaujalo naprosto obyãejné vdechování helia
z pouÈového balónku, coÏ podle jejich slov mûlo za následek, Ïe pak „mûli velice
vtipn˘ hlásek“ a Ïe „mluvili jako ‰moulové“. Podle oãekávání je samozfiejmû nad-
chly v˘buchy a hrátky s ohnûm a d˘mem na stanovi‰ti s pfiíznaãn˘m názvem Jak
hofiet a nezapálit se. âasto se v jejich pochvaln˘ch vzpomínkách objevoval i stan
Chemie v temnotû, zamûfien˘ na bioluminiscenci, na získávání svûtla bez ohnû a na
pokusy s barvami a svûtlem, kde se nûkter˘m z nás podafiilo v ‰eru u aparatury
poznat jiÏ v˘‰e jmenovaného Mgr. Tichého. Na stanovi‰ti Chemie je cool Ïáci vidû-
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POZVÁNKA NA LOUTKOVÉ P¤EDSTAVENÍ
Loutkové divadlo Klecánek hraje
v sobotu 26. listopadu v Mûstské knihovnû
pohádku pro dûti od tfií let

„Jak princ Jaroslav vyzrál na draka“.
Zaãátek v 15 hodin.

li, co dokáÏe tekut˘ dusík, cituji napfiíklad: „Zmrazili kytku, potom ji rozbili, a kdyÏ
padala na zem, bylo to sly‰et jako sklo.“  ChlapcÛm se líbila expozice vojenské che-
mické jednotky s mobilní laboratofií, kde si mohli dokonce pfiiãichnout ke zfiedûn˘m
vzorkÛm bojov˘ch plynÛ. Z dal‰ích ãasto zmiÀovan˘ch ãinností uvedu jiÏ jen ochut-
návání jídel, ukázky vyuÏití chemie v kriminalistice, poznávání vÛní, recyklace
odpadÛ, pokusy s magnetismem, sestavování modelÛ molekul, promûnu mûdi ve
stfiíbro a spousty dal‰ích kouzelnick˘ch ãísel, s nimiÏ se lze setkat v chemické labo-
ratofii. Jediná negativní vûc, na které se vût‰ina ÏákÛ shodla, je vyjádfiena ve struã-
ném hodnocení akce jedné z ÏákyÀ: „Bylo to tam dobr˘, aÏ na ty fronty.“ 

Rok 2011 byl vyhlá‰en Rokem chemie. Chemick˘ jarmark mÛÏeme chápat nejen
jako pfiíspûvek k jeho oslavám, ale i jako v˘znamn˘ poãin podnûcující zájem o che-
mii a motivující Ïáky k jejímu studiu, ãehoÏ si jako uãitel chemie velmi cením.
A slova z pera ÏákÛ na závûr? „Jarmark mi pfiipadal jako dobrá a pouãná vûc ne
jenom pro ty, ktefií by jednou chemii chtûli studovat“. „Atmosféra byla dobrá
a nûkdy bych si to i zopakoval“.

Ivan Rychl˘

ZáloÏka do knihy spojuje ‰koly

Na‰e ‰kola se v leto‰ním roce zapojila do úplnû nového projektu se stejnojmenn˘m
názvem. V ãem projekt spoãívá? Struãnû fieãeno v navázání kontaktu s nûkterou
základní ‰kolou   na Slovensku. Na základû pfiihlá‰ky nám organizátofii vybrali part-
nerskou ‰kolu ve Slovenské republice a pro ni v souãasné dobû vyrábûjí na‰e dûti
záloÏky do kníÏek. Ty jim do konce fiíjna ode‰leme. Podobnû pro nás vyrábûjí záloÏ-
ky do kníÏek slovenské dûti. No a po této v˘mûnû uÏ záleÏí jen na nás, jak budeme
na‰e vzájemné kontakty dál rozvíjet. Kdyby byl nûkdo zvûdav a chtûl se podívat na
internetové stránky, do jaké ‰koly chodí na‰i budoucí sloven‰tí kamarádi, tak je to
Základná ‰kola Juraja Fándlyho v Seredi.

Dagmar Rauschová
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ZPRÁVIâKY M·

Hudební pofiad

V rámci pravideln˘ch plánovan˘ch kul-
turních programÛ k nám do ‰kolky zaví-
tala paní Lída Helligerová (skupina
Schovanky) se sv˘m pofiadem „Lidová
písniãka – na louce kytiãka“. Do svého
programu zapojila i malé hudebníky
z fiad na‰ich ‰kolkáãkÛ, za coÏ samozfiej-
mû sklidila velk˘ úspûch. Pfiedstavení se
v‰em moc líbilo.

Fotograf

V fiíjnu nav‰tívil M· fotograf. Dûti se fotily jednotlivû s podzimní dekorací. Rodiãe,
babiãky a dûdeãkové se tak jistû mohou tû‰it na pûkn˘ vánoãní dárek.

Divadlo

Ze zdravotních dÛvodÛ jednoho z hercÛ muselo b˘t pfieloÏeno avizované divadelní
pfiedstavení „âervená Karkulka“. Slíben˘ náhradní termín je naplánován na 7. 11.
2011. 

Plány na listopad

âas letí  a blíÏí se opût ãas Vánoc. V mûsíci listopadu se jiÏ dûti zaãnou pfiipravovat
na vánoãní besídky, ãeká nás tradiãní vánoãní jarmark, Svatomartinsk˘ pochod
a dal‰í akce. Informace budou vyvû‰eny v areálu M·. 

Kolektiv M·
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POZVÁNKY
Kulturní komise Rady mûsta

Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

17. 11. od 16:00 hodin vystoupí Vinohradsk˘ symfonick˘ orchestr.

Program:
Franz Schubert - Rosamunde - pfiedehra
Nikolaj Rimskij-Korsakov - Symfonie ã.3
Vstupné dobrovolné.

Zájezd do divadla

9. 11. od 19:00 hodin v Paláci Akropolis vystoupí divadelní spolek seniorÛ Promû-
na obãanského sdruÏení Remedium Praha.

Z programu divadla Akropolis:
Divadelní spolek Promûna je deset hercÛ, paní reÏisérka, plno legrace, nad‰ení a uÏ
sedm let spoleãného vystupování v Praze i jinde v republice. Promûna je autorské
divadlo, které hraje pro radost sobûi druh˘m. Chce u diváka vzbudit úsmûv, potû‰it,
pobavit, rozesmát. „Ano, to je Promûna, na jevi‰ti se promûníme v kohokoliv a tan-
ãíme, zpíváme, baletíme i stepujeme, doma ‰ijeme kost˘my, hledáme noty, písniã-
ky a snaÏíme se, kdyÏ ne zrovna mládnout, tak alespoÀ nestárnout,“ fiíkají Jana, Zina,
Dana, RÛÏa, Hanka, Marie, Majka, Lída, Mirka a Ludmila. Spoleãnû uÏ pfiekroãily
sedmistovku, ale nikoho by to nenapadlo, ov‰em nejlep‰í je pfiesvûdãit se na vlastní
oãi. ReÏisérkou divadelního spolku je Eva Stanislavová.
Úãast na pfiehlídkách: Karlínské jevi‰tû 2007 – ocenûní poroty PraÏská oblastní pfie-
hlídka amatérského divadla 2008 Národní pfiehlídka seniorského divadla Znojmo
2010 – cena za casting ve hfie Divadlo bude!
Vstupné 100,- Kã, studenti a seniofii 50,– Kã
Autobus pojede ze zastávky v Klecánkách v 17:30 hod., pfies zastávku na námûstí 
a u hfibitova. Jízdné 50,- Kã, seniofii zdarma. 

Vás srdeãnû zve 11. 11. v 18:30 hodin do zasedací místnosti MÚ Klecany na bese-
du vûnovanou v˘znamn˘m pfiedstavitelÛm ãeské  barokní malby – Karlu ·krétovi
(1610 –1674) a Petru Brandlovi (1668–1735).
Na besedû budou pfiedstaveny Ïivoty a tvorba obou malífiÛ a také promítnuty ukáz-
ky jejich dûl.
Vstup je voln˘.
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FARA V KLECANECH
oznamuje, Ïe nedûlní m‰e v klecanském kostele Panny Marie zaãíná v pÛl desáté
dopoledne. Ve stfiedu je m‰e v pÛl ‰esté veãer. 

Srdeãnû zveme zájemce o pûknou hudbu na koncert v klecanském kostele.  Koná
se ve ãtvrtek 17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii, coÏ je státní svá-
tek. Úãinkuje Vinohradsk˘ symfonick˘ orchestr, kter˘ v Klecanech vystupuje jiÏ
ponûkolikáté. Tentokrát pfiednese Schubertovu pfiedehru Rosamunda a ãtyfivût˘ kon-
cert Rimského-Korsakova. Zaãátek v 16 hodin. Vstupné dobrovolné. 

(pozn. red.: viz. Pozvánky kulturní komise)
Ti, kdo byli na posledním koncertû v kostele v nedûli 2. 10., kdy nám hráli Jifií

a Dominika Ho‰kovi na violoncella a Pfiemysl K‰ica na varhany, potvrdí, Ïe to byl
velk˘ záÏitek. S umûlci jsme po v˘bornû nav‰tíveném koncertû besedovali na fafie,
kde si prohlédli také kaplanku   spisovatele Václava Bene‰e Tfiebízského.

Zdena Lomová

V¯SLEDKY ZÁVODÒ DO VRCHU V RÁMCI
SLAVNOSTÍ LEVÉHO A PRAVÉHO B¤EHU
V˘sledky sportovního snaÏení se do redakce zpravodaje dostaly aÏ po uzávûrce fiíj-
nového ãísla, proto je zvefiejÀujeme se zpoÏdûním. Pfiejeme v‰em úãastníkÛm dal‰í
sportovní úspûchy a gratulujeme ke skvûl˘m v˘sledkÛm.

MUÎI ÎENY
jméno roãník ãíslo ãas jméno roãník ãíslo ãas
Pfiemek Kuchafi 1977 44 2.19,47 Ivana Jurkaniková 1978 24 4.02,65
Martin Adam 1992 47 2.46,86 Christell Kadlec 1971 68 4.34,44
Michal Vlasák 1982 43 2.48,32 ·tûpánka Helíková 1959 23 5.12,70
Bedfiich Schmied 1971 71 2.54,60
Zbynûk Dus 1981 9 3.09,17
Filip Kadlec 1971 67 3.11,25
Roman Matyá‰ 53 3.16,00
Petr LaÀka 1975 25 3.26,29
Jifií ·alansk˘ 1979 69 3.33,10
Paleãek 1992 56 3.42,09
Kamil Kolenáã 1970 51 3.53,88
Martin Rupert 54 4.13,70
Petr Mervart 1962 73 4.45,64
Jifií Koktan 1963 10 5.26,80
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JUNIO¤I + ST. DOROST
jméno roãník ãíslo ãas
Franta Bartík 1998 40 3.49,83
Petr Mervart 1995 70 4.02,11
Josef Koktan 1997 34 4.07,00

ML. DOROST
jméno roãník ãíslo ãas
Jakub Stanislav 1998 12 30.54
Matûj Kd˘r 2000 50 32.91
Daniel Kadlec 2000 61 35.27

ST. ·KOLÁCI
jméno roãník ãíslo ãas jméno roãník ãíslo ãas
Vojtûch ·ediv˘ 2001 33 30.51 Veronika ·imonová 2001 21 36.54
Petr Rudy 2001 60 31.72

ML. ·KOLÁCI
jméno roãník ãíslo ãas jméno roãník ãíslo ãas
David S˘kora 2004 36 0.50,36 Krist˘na Rudyová 2003 59 0.36,08

Emma ·edivá 2004 32 0.37.15
Pája Kuchafiová 2005 40 0.39,13
Adéla Mühlbergerová 2004 39 0.43,88
Sylvie Kadlec 2003 62 0.54,81
Kamila Kunstátová 2005 46 0.55,97

P¤ED·KOLÁCI
jméno roãník ãíslo ãas jméno roãník ãíslo ãas
Jifií Kunstát 2007 48 0.40,45 Evelína Kuchafiová 2008 42 0.49,99
Filip S˘kora 2008 37 0.56,97
Jan Stanislav 2009 64 0.59,40

INFORMACE PRO OBâANY
Na oficiálním webu mûsta Klecany www.mu-klecany.cz je moÏné se pfiihlásit
k odbûru „Novinek a informací“ rozesílan˘ch prostfiednictvím elektronické po‰ty
Mûstsk˘m úfiadem. K pfiihlá‰eni staãí pouze adresa elektronické po‰ty. Z odbûru
„Novinek a informací“ je moÏné se kdykoliv odhlásit. 
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INFORMACE O âINNOSTI OBECNÍ POLICIE ZDIBY
Dne 1. 9. 2011 v 10.45 hod. byl stráÏník okrskáfi Obecní policie Zdiby vyrozumûn,
Ïe v lokalitû Klecánky, Klecany se nacházejí dva loveãtí psi, ktefií potrhali srnku.
StráÏník se dostavil na místo, psi zajistil do obecního kotce a povolal místního mys-
liveckého hospodáfie pana Matûjku. V odpoledních hodinách byl dohledán majitel
psÛ a stráÏníkem byla uloÏena bloková pokuta. Majitel psa bude muset nahradit
‰kodu mysliveckému hospodáfii.

Dne 6. 9. 2011 v 16.00 hod. byla
Obecní policie Zdiby vyrozumû-
na, Ïe na komunikaci Zdibská
u dálnice D8 do‰lo k váÏné
dopravní nehodû nûkolika vozi-
del. Komunikace Zdibská stojí
v obou smûrech a na dálnici D8
stojí kolona. Na místo byla vyslá-
na motohlídka OP Zdiby. StráÏník
kyvadlovû usmûrÀoval dopravu do
pfiíjezdu hlídky skupiny silniãního
dohledu Dopravní policie Brand˘s
a poté usmûrÀoval dopravu na kfii-
Ïovatce u sjezdu z dálnice D8.

Dne 8. 9. 2011 v 10.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozumûna Policií âR –
Odolena Voda, Ïe nûkde v lokalitû Klecánky u fieky Vltavy se nachází mrtvá srna.
Motohlídka OP Zdiby srnu na‰la u kontejnerÛ u komunikace Do Klecánek, Klecany.
StráÏník vyrozumûl místního mysliveckého hospodáfie pana Matûjku a zajistit odvoz
srny.

Dne 15.9.2011 v 8.30 hod. vykonával stráÏník okrskáfi Obecní policie Zdiby kon-
trolu vefiejného pofiádku v lokalitû Klecánky, Klecany, Zdiby a spatfiil neznámého
muÏe jak krade Ïelezo ze zahrady rekreaãní nemovitosti a Ïelezo pfiemisÈuje do
osobního vozidla. Pachatel se stráÏníkovi okrskáfiovi pfiiznal, Ïe chtûl za pomoci
dovezeného náfiadí rozebrat i ruãní pumpu na vodu a v lese se má pohybovat jeho
komplic. StráÏník okrskáfi muÏe omezil na osobní svobodû, povolal velitele OP
Zdiby a Policii âR. Pachatel s bohatou trestní minulostí poté pfiestal se stráÏníky spo-
lupracovat, zaãal je uráÏet a byl pfievezen na Obvodní oddûlení Policie âR – Odo-
lena Voda.

Dne 15.9.2011 od 10.00 hod. kontrolovaly motohlídky OP Zdiby oblasti Klecánek,
Brnek a Holosmetek k moÏnému v˘skytu komplice zlodûje Ïeleza. Ve 13.00 hod.
opûtovnû spatfiili téhoÏ muÏe, ale v jiném obleãení jak krade ze stejné zahrady,
odná‰í Ïelezo do vozidla a odjíÏdí po navigaci Vltavy ve smûru na Prahu. MuÏ byl
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totiÏ po v˘slechu na Policii âR – Odolena Voda propu‰tûn a pû‰ky se pfiesunul
k Vltavû opûtovnû krást. MuÏ nechtûl uposlechnout dÛrazné pokyny stráÏníka
k zastavení vozidla a proto byly pouÏity hmaty, chvaty a pouta. Za pomoci mobil-
ního terminálu v motocyklu OP Zdiby bylo zji‰tûno, Ïe pachatel má uloÏen zákaz
fiízení. Pachatel se opûtovnû pfiiznal ke krádeÏi Ïeleza a uvedl, Ïe Ïádného kompli-
ce nemûl, protoÏe pouÏívá rÛzné pfievleky obleãení. Pachatel byl opûtovnû pfiedán
pfiivolané hlídce z Obvodního oddûlení Policie âR – Odolena Voda.

Dne 15.9.2011 v 14.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozumûna Obvodním
oddûlením Policie âR, Odolena Voda, Ïe se v lokalitû Pion˘rská, Klecany nachází
agresivní muÏ pod vlivem alkoholu a budí vefiejné pohor‰ení. Na místû zasahovali
2 stráÏníci OP Zdiby, 1 policista, dvû posádky Záchranné sluÏby Stfiedoãeského
kraje. U muÏe provedl stráÏník okrskáfi Obecní policie Zdiby dechovou zkou‰ku
s v˘sledkem 3,17 promile alkoholu. S muÏem, kter˘ byl krátkodobû ubytovan˘
v ¤eÏi na stavbû bylo zahájeno pfiestupkové fiízení.

Dne 17.9.2011 od 7.00 hod. zaji‰Èo-
vali stráÏníci Obecní policie Zdiby
vefiejn˘ pofiádek na kulturní akci
„Slavnosti pravého a levého bfiehu“
v Klecánkách, Klecany a v lokalitû
Vltavská, Zdiby. Pofiadatelé akce: Kle-
cany, Roztoky, Únûtice, Uholiãky,
Máslovice, Libãice nad Vltavou, Husi-
nec – ¤eÏ, Suchdol. V prÛbûhu dne aÏ
do noãních a ranních hodin probíhaly
na levém a pravém bfiehu koncerty
rÛzn˘ch skupin. V odpoledních hodi-

nách do‰lo k seskoku para‰utistÛ do fieky Vltavy. V jeden okamÏik bylo v fiece více
topících se para‰utistÛ neÏ záchranáfiÛ na „hasiãském a policejním ãlunu“. Pfiesto se
podafiilo i za pomoci dobrovolníkÛ v‰echny para‰utisty dostat bezpeãnû na bfieh.
Rodiãe a dûti si mohli vyzkou‰et jízdu na policejním ãlunu OP Zdiby a hasiãském
ãlunu SDH Suchdol. V prÛbûhu kulturní akce do‰lo k naru‰ení vefiejného pofiádku
ve 4 pfiípadech. V prvním pfiípadû se do pfiivázaného policejního ãlunu OP Zdiby
doÏadoval nastoupit muÏ pod velk˘m vlivem alkoholu, zcela spadl do fieky Vltavy
a byl vyloven. V druhém musel stráÏník okrskáfi vykázat od Pfiívozu Klecany muÏe
pod velk˘m vlivem alkoholu. 

V tfietím musel pouÏít i elektrick˘ donucovací prostfiedek pfii vyvedení muÏe pod
velk˘m vlivem alkoholu, kter˘ ru‰il divadelní pfiedstavení Divadla Sklep. Ve ãtvrtém
povolal  Záchrannou sluÏbu Stfiedoãeského kraje ke zranûnému muÏi pod velk˘m
vlivem alkoholu, kter˘ si pfii trsání rozbil hlavu o asfalt místní komunikace.

Dne 26. 9. 2011 od ranních hodin zaãalo sniÏování hladiny fieky Vltavy v úseku Kle-
cánky – Máslovice, protoÏe v lokalitû Vûtru‰ické skály se bude opravovat 1 mûsíc
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zfiícená cyklostezka vedoucí na úpatí
skály. Dobrovolníci, ochránci pfiírody
a dûti ze Základních ‰kol zachránili
desetitisíce ‰keblí a na‰li pfii tom
vzácnou rybu. StráÏník okrskáfi zaji‰-
Èoval vefiejn˘ pofiádek a silniãní
dohled na místních komunikacích,
navigacích podél fieky Vltavy.

Dne 4. 10. 2011 v 10.45 hod. vykonával stráÏník okrskáfi hlídkovou sluÏbu
a u komunikace mezi kruhov˘mi objezdy Nová po‰ta a Pumpa Hrub˘, Zdiby, Kle-
cany spatfiil obãany rumunské národnosti, ktefií zastavují vozidla. Po spatfiení stráÏ-
níka Rumuni rychle nasedli do vozidla a pfiejeli na parkovi‰tû Pumpy Hrub˘, kde
pfiedstírali spánek. Celá posádka vozidla byla stráÏníkem zkontrolována a nikdo
nebyl hledan˘ Policií âR. V posledním období se Ïebrající Rumuni pfiesouvají
z hlavních tahÛ pfiímo do obcí v na‰em regionu a nepravidelnû bydlí v kempu ve
Veltrusech. StráÏníci motohlídek proto u Motorestu Nová Po‰ta nepravidelnû „vizu-
álnû“ kontrolují pfiijíÏdûjící vozidla do obce a mûsta. Dal‰í informace na iDnes.cz –
Policie pokutuje Ïebrající rumunské Romy.

Dne 8.10.2011 ve 13.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozumûna
obãanem z Brnek, Ïe bezdomovci zapálili na poli pfied b˘val˘m kravínem „sud
s neznámou látkou“ a stoupá ãern˘ d˘m. Na místo se neprodlenû dostavil velitel OP
Zdiby s dÏberovou stfiíkaãkou a oheÀ uhasil. Nikdo z bezdomovcÛ nebyl hledan˘
Policií âR.

Dne 10. 10. 2011 v 18.00 hod. byla motohlídka Obecní policie Zdiby vyrozumûna
zastupitelem obce Zdiby, kter˘ projíÏdûl po dálnici D8, Ïe do‰lo k dopravní neho-
dû na kfiiÏovatce za sjezdem z D8 ve smûru na Zdiby a silniãní provoz na dálnici
D8 kolabuje. StráÏník motohlídky se dostavil na místo, vyrozumûl Operaãní stfiedis-
ko Policie âR, Stfiedoãeského kraje a usmûrÀoval dopravu aÏ do pfiíjezdu hlídky
dopravní policie Brand˘s nad Labem – Stará Boleslav.

Dne 19.10.2011 v 7.30 hod. byla motohlídka Obecní policie Zdiby vyrozumûna
Policií âR, Ïe na kfiiÏovatce za sjezdem z dálnice D8 ve smûru na Zdiby je doprav-
ní nehoda s nûkolika zranûn˘mi, hlídka dopravní policie nezvládá fiídit provoz
a souãasnû vy‰etfiovat nehodu. Po otevfiení obchvatu Líbeznic se na této komunika-
ci abnormálnû zv˘‰il provoz. StráÏník motohlídky na místû usmûrÀoval provoz
v souãinnosti s dopravním policistou.

Pozn. red.: ve zpravodaji jsou zvefiejnûny pouze zkrácené informace o ãinnosti
Obecní policie Zdiby. Podrobné informace naleznete na www.policiezdiby.cz

Zdroj : www.policiezdiby.cz – s laskav˘m svolením
velitele OP Zdiby – L. Wachtla
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

V˘sledky fiíjnov˘ch utkání

MuÏi A:
TJ SOKOL KLECANY „A“ - SOKOL DLOUHÁ LHOTA 4:2
góly: vlastní, Filip Vyhnal, Petr Mandík, David Filinger 

FK BRAND¯S-BOLESLAV - TJ SOKOL KLECANY „A“ 1:3
góly: 3 Luká‰ Rybeck˘

TJ SOKOL KLECANY „A“ - FK UHLÍ¤SKÉ JANOVICE 4:1
góly: David Filinger,Luká‰ Rybeck˘,Petr Mandík,Filip Vyhnal

FK FERCOM T¯NEC NAD SÁZAVOU - TJ SOKOL KLECANY „A“ 2:4
góly: Jakub Váchal,vlastní,David Filinger,Luká‰ Rybeck˘

MuÏi B:
SOKOL ·ESTAJOVICE - TJ SOKOL KLECANY „B“ 3:0
TJ SOKOL KLECANY „B“ - JISKRA KOJETICE 8:2
TJ SOKOL KLECANY „B“ - 1.FC LÍBEZNICE „A“ 1:4
SKK HOVORâOVICE - TJ SOKOL KLECANY „B“ 1:3

Dorost:
SK MIRO·OVICE - TJ SOKOL KLECANY 2:1
TJ SOKOL KLECANY - FK RADO·OVICE 0:3
SOKOL ·KVOREC - TJ SOKOL KLECANY 0:7
TJ SOKOL KLECANY - SLAVIA RADONICE 1:1

Îáci:
SLAVOJ VELE≈ - TJ SOKOL KLECANY 8:2
TJ SOKOL KLECANY - SOKOL VELTùÎ 5:1
SOKOL KLÍâANY - TJ SOKOL KLECANY 2:0
TJ SOKOL KLECANY - VIKTORIE JIRNY 2:0

Pfiípravka:
SK ÚVALY - TJ SOKOL KLECANY 5:3
SOKOL VELTùÎ „B“ - TJ SOKOL KLECANY 0:5
SOKOL P¤EDBOJ - TJ SOKOL KLECANY 1:11
TJ SOKOL KLECANY - UNION âELÁKOVICE 1:6

Minikopaná:
AERO ODOLENÁ VODA - TJ SOKOL KLECANY 6:1
TJ SOKOL KLECANY - AFK NEHVIZDY 0:2
TJ SOKOL KLECANY - UNINON âELÁKOVICE 1:6
SKK HOVORâOVICE - TJ SOKOL KLECANY 5:0
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Pozvánka na poslední podzimní utkání  muÏstev TJ Sokol Klecany

A MuÏi
6. 11.  Klecany -  Kostelec u KfiíÏkÛ 14:00 hod   sobota

12. 11.  â. Peãky -  Klecany 14:00 hod   sobota
19. 11.  Klecany -  Velim B 13:30 hod   sobota

B MuÏi
5. 11.  Pfiedboj -  Klecany 14:00 hod   sobota

13. 11.  Klecany -  Odolena Voda 14:00 hod  nedûle
20. 11.  Vûtru‰ice -  Klecany 13:30 hod  nedûle

Dorost
6. 11.  Stranãice -  Klecany 10:15 hod   nedûle

Îáci
5. 11.  Pfiedboj -  Klecany 10:15 hod   sobota

Pfiípravka
6. 11.  Odol. Voda -  Klecany 14:00 hod   nedûle

12. 11.  Klecany -  Brand˘s n. L. A 10:15 hod   nedûle

Minikopaná
6. 11.  Vy‰ehofiovice -  Klecany 14:00 hod   nedûle

Srdeãnû zveme v‰echny pfiíznivce klecanského fotbalu na v‰echna domácí i ven-
kovní utkání na‰ich muÏstev. 

Pfiípravka a Ïáci pfii sv˘ch utkáních






