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VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

Za vedení města - starosta Ivo Kurhajec
Zaměstnanci Městského úřadu
D. Horová a J. Homoláčová - r.r.

Vánoční svátky jsou krásné nejen pro vůni jehličí, 
sladkou chuť cukroví, 
ale hlavně díky společně stráveným chvílím doma 
s našimi blízkými.

Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních, 
rodinnou pohodu a v novém roce 
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
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JUBILANTI V PROSINCI
Mayerová Hana
Turek Josef,
Bretová Olga,
Grégr Miroslav,
Sedláãková Lola,
JordánováVlasta,
Koktanová Jifiina,
Mervartová NadûÏda,

Kodetová Eva,
Vy‰ínová Eva,
Vorlová RÛÏena
Buzek Bohuslav
Kováfi Vítûzslav
Vrbová Hana,
Poláková Dá‰a,
Adam Zdenûk

Na‰im spoluobãanÛm, ktefií se doÏívají v˘znamného Ïivotního jubilea
pfiejeme v‰e nejlep‰í a pevné zdraví!
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za fiíjen a listopad 2011

Rada mûsta:

17. fiíjna
– Schválila text zadání pro v˘bûr dodavatele na v˘mûnu oken v pavilonu A v Z·

Klecany.
– Schválila zv˘‰ení poplatku pro nájemní byty mûsta od 1. 1. 2012 ve v˘‰i

60,- Kã/m2.
– Vzala na vûdomí v˘roãní zprávu a hodnocení Základní umûlecké ‰koly Klecany

a pfiedá finanãnímu v˘boru k projednání.
– Vzala na vûdomí zprávu o v˘sledku kontroly správnosti postupu a rozhodování

stavebního úfiadu, kterou provedli pracovníci Krajského úfiadu Stfiedoãeského
kraje. 

– Schválila podání Ïádosti o pfiíspûvek na rok 2012 z programu Dobré sousedství
Leti‰tû Praha na úãely sociální a zdravotnické ve v˘‰i cca 400 tis. korun.

– Schválila nabídku spoleãnosti Elektro RIS Richard ·tofãík na odstranûní revizních
závad z periodické revize. Dojde k v˘mûnû ãidel úniku plynu v plynov˘ch kotel-
nách v DPS, M· a mûstského úfiadu a rekonstrukci plynové kotelny zdravotního
stfiediska.

24. fiíjna
– Tent˘Ï den se uskuteãnil otvírání obálek uchazeãÛ vefiejné zakázky malého roz-

sahu „V˘mûna oken pavilonu A v Z· a M· Klecany“. Rada mûsta schválila na
doporuãení v˘bûrové komise nabídku firmy Noano group ve v˘‰i 497.351 korun
bez DPH. V˘mûna oken bude z vût‰í ãásti hrazena z dotace Leti‰tû Praha v rámci
programu Dobré sousedství.

– Tent˘Ï den se uskuteãnilo otvírání obálek uchazeãÛ vefiejné zakázky „Nabídka na
dodávku vozidla s nosiãem kontejnerÛ vãetnû pfiíslu‰enství pro zimní údrÏbu
komunikací“. Rada schválila nejvhodnûj‰í nabídku, a to spoleãnosti Hanes ve v˘‰i
2,195 tis. Kã bez DPH.

– Schválila podle doporuãení sociální komise moÏnost ubytování pana Patrika Hor-
váta na ubytovnû v Dolních kasárnách na zimní období za cenu 90,- Kã za den.

– Schválila moÏnost konání svatebního obfiadu a rautu snoubencÛm E. Brandové a
J. Oubrechtovi 3. 12. tr. od 8 do 18 hodin v Klecánkách u pfiívozu na travnaté
plo‰e u dfievûn˘ch soch.

– Vzala na vûdomí v˘kaznictví p. o. ZU· Klecany a také Z· a M· Klecany za obdo-
bí leden – záfií 2011 a pfiedá paní úãetní mûsta.
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31. fiíjna
– Schválila ãástku 48.070 korun vãetnû DPH na restaurování dvou váz na pomníku

Václava Bene‰e Tfiebízského v parku pfied kostelem, které provede sochafi V. Ada-
mec.

– Vzala na vûdomí oznámení ministerstva ‰kolství Psychiatrickému centru Praha, Ïe
v rámci projektu Národní ústav du‰evního zdraví nelze proplatit rekonstrukci ãis-
tírny odpadních vod (v Klecanech), jelikoÏ vûcné zdÛvodnûní rekonstrukce neod-
povídá tematickému zamûfiení operaãního programu V˘zkum a v˘voj pro inova-
ce na období 2007 – 2013.

– Schválila vícepráce v rámci projektu Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany ve v˘‰i
84.715 korun: provedení drenáÏe v opûrné zdi hfii‰tû. Dále schválila dodatek ã. 1
ke smlouvû o dílo s firmou Univerzální stavební a. s., kter˘ se t˘ká opravy hava-
rijního stavu rozvodÛ ÚT v topném kanálu.

– Schválila nabídku na provedení hydrogeologického prÛzkumu spoleãností Geo-
Tec-GS za ãástku 16.600 korun bez DPH v komunikaci V Mexiku v místû propa-
dÛ.

– Vzala na vûdomí Ïádost Farní charity Neratovice o dotaci na provoz charitní sluÏ-
by v Klecanech na r. 2012 ve v˘‰i 355 tis. korun a pfiedá ji paní úãetní mûsta pro
zapracování do rozpoãtu na pfií‰tí rok.

7. listopadu
– Vzala na vûdomí závûreãnou zprávu o hydrogeologickém prÛzkumu místní

komunikace V Mexiku pro posouzení moÏnosti vsakování de‰Èov˘ch vod. PrÛ-
zkum byl zpracován na základû propadu povrchu vozovky. 

– Vedení Psychiatrického centra Praha informovalo radu o souãasné situaci okolo
plánované v˘stavby Národního ústavu du‰evního zdraví a o dal‰ím pfiedpokláda-
ném v˘voji k tomuto projektu (schvalování dotace).

– Vzala na vûdomí rozhodnutí Odboru Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu Bran-
d˘s n. L.-Stará Boleslav, kter˘m se schvaluje, podle Vodního zákona, plán opat-
fiení pro pfiípad havárie v areálu spoleãnosti Ahold v Klecanech.

– Vzala na vûdomí oznámení o fie‰ení zmûn v projektu ã. 1 – „Revitalizace Námûs-
tí Václava Bene‰e Tfiebízského“ – vydané Odborem implementace (=uskuteãnûní,
pozn. red.) ROP Stfiední âechy.

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 – IV.
První svûtová válka nezasáhla jen do osudÛ lidí, ale i do osudÛ zvonÛ. Pan faráfi Josef
Mejsnar zaznamenal jejich smutn˘ osud takto:

„OdÀaty – rekvírovány byly:
1. Nejvût‰í zvon s obrazem P. Marie v oblacích ulit˘ r. 1728 darem chrámu od svého

patrona hr. Filipa z GallasÛ.
2. Men‰í zvon s obrazem sv. Josefa a darem téhoÏ patrona.
3. Dále zvon ulit˘ od Zachariá‰e Dietricha.
4. âtvrt˘ zvon z r. 1777 ulit˘ v Praze.
5. A potom odÀat a rekvírován i umíráãek, snad aby lidé zde jiÏ neumírali, kdyÏ tam,

na boji‰tích padali, jako kdyÏ klasy kosí.“
První rekvizice zvonÛ probûhla jejich sejmutím 29. 12. 1916 a odvezením 12. 1.

1917. Druhá rekvizice se konala 30. 10. 1917.
První kniha kronik obce uvádí: „Za odebrané zvony pofiízeny nové: první zvon

v r. 1925 byl ulit Oktavem Winterem v Broumovû ve váze 255 kg za 8 000,- Kã.
Druh˘ zvon v roce 1926 byl ulit Richardem Heroldem v Chomutovû, váÏí 146 kg
a stál 5 343,- Kã.

V roce 1941 vstoupilo v platnost vládní nafiízení ã. 414/1941Sb., o odevzdání
bronzov˘ch zvonÛ. Zkrácenû lze tuto dobu popsat vûtou: „dal‰í válka, dal‰í rekvizi-
ce zvonÛ“, tentokrát v‰ak provedená s nûmeckou administrativní dÛsledností.

Dlouhá desetiletí mlãely klecanské zvony. Na vûÏi kostela sice jeden zvon po celou
tuto dobu byl, ale byl po‰kozen˘. V dobû budování socialismu mûl pracující lid jiné
úkoly a povinnosti neÏ naslouchat zvonÛm. Jedin˘ hlas zvonÛ, kter˘ jsme si v té dobû
mûli zapamatovat, nám pfiipomnûli v branné v˘chovû. Hlasem zvonu se oznamoval
radiaãní poplach. Je‰tû dnes se mÛÏeme ptát, proã mlãely v‰echny zvony pfii havárii
ãernobylské elektrárny. Pomûrnû dlouho po této tragedii mlãely nejen zvony.

Abychom v‰ak na‰e vyprávûní o zvonech nekonãili smutnou vzpomínkou, pfiene-
seme se do r. 1999. Z finanãních prostfiedkÛ obãanÛ, sponzorÛ i mûstského úfiadu bylo
financováno ulití nového zvonu. Ulitím zvonu byla povûfiena zvonafiská dílna P. R.
Manou‰ka na Zbraslavi. Dne 20. ãervna 1999 byl nov˘ klecansk˘ zvon vysvûcen bis-
kupem Václavem Mal˘m. Zasvûcen je svatému Václavu, váÏí 173 kg, spodní prÛmûr
je 660 mm, celkové náklady na jeho pofiízení ãinily 170 922,- Kã a zvon nese nápis:

SVAT¯ VÁCLAVE – KNÍÎE POKOJE
Pofiízen sbírkami obãanÛ k v˘roãí Vácslava Bene‰e Tfiebízského

Klecany L.P.1999

NechÈ je‰tû dlouhá léta tento zvon zní k radosti obãanÛ klecansk˘ch. Jeho pravidel-
né vyzvánûní dnes jiÏ neodmyslitelnû patfií ke kaÏdodennímu rytmu Ïivota v Klecanech
a pfiiná‰í navzdory bûhu doby mír a klid, tak jak o tom vypráví Modlitba pro Martu:

AÈ mír dál zÛstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zá‰È, strach a svár,
ty aÈ pominou, aÈ uÏ pominou… JH
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DNY, KTERÉ STOJÍ ZA POV·IMNUTÍ – PROSINEC
4. – 1970 – spadl „Král smrkÛ“ v Boubínském pralese

– svátek mají Barbory („Jaké poãasí na svatou Barboru, takové b˘vá cel˘ advent“)
5. – svátek mají Jitky – veãer chodí Mikulá‰ se sv˘mi pomocníky
6. – 1774 – Marie Terezie zavedla povinnou ‰kolní docházku
7. – 1941 – japonsk˘ útok na Pearl Harbor, Spojené státy vstupují do války
8. – 1980 – John Lennon, b˘val˘ ãlen skupiny The Beatles, byl smrtelnû postfielen Markem

Davidem Chapmanem pfied sv˘m bytem v NY
10. – 1948 – OSN schválila V‰eobecnou deklaraci lidsk˘ch práv

– Den lidsk˘ch práv a svobod
– 1959 – udûlena Jaroslavu Heyrovskému Nobelova cena za chemii

11. – 1946 – byl zaloÏen Mezinárodní dûtsk˘ fond neodkladné pomoci (UNICEF)
– 1972 – Apollo 17 pfiistálo na mûsíci

– Mezinárodní den hor
13. – 1980 – ukonãen provoz tramvají na Václavském námûstí v Praze

– 2007 – v Lisabonu byla podepsána Lisabonská smlouva
14. – 1935 – pro nemoc abdikoval prezident Tomá‰ Garrigue Masaryk

– 1911 – Roald Amundsen dobyl JiÏní pól
15. – 1944 – letadlo amerického swingového hudebníka Glenna Millera se ztratilo bûhem

bojového letu nad Laman‰sk˘m prÛlivem
17. – 1938 – v ãasopise Mlad˘ hlasatel vy‰el první díl kresleného seriálu Rychlé ‰ípy spiso-

vatele Jaroslava Foglara
– 1989 – v USA byl odvysílán 1. díl seriálu Simpsonovi

18. – 1865 – Tfiináct˘m dodatkem k ústavû bylo ve Spojen˘ch státech americk˘ch zru‰eno
otroctví

21. – 2007 – devût zemí, vãetnû âeska, vstoupilo do Schengenského prostoru
– 1834 – poprvé byla uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovaãka aneb

Îádn˘ hnûv a Ïádná rvaãka, ve které zaznûla píseÀ Kde domov mÛj?
22. – 2003 – Pavel Nedvûd získal jako druh˘ âech v historii Zlat˘ míã pro nejlep‰ího fot-

balistu Evropy      
24. – ·tûdr˘ den („Padá-li na ·tûdr˘ veãer v noci sníh, urodí se mnoho chmele“)
25. – BoÏí hod vánoãní

1991 – Michail Sergejeviã Gorbaãov rezignoval na post prezidenta Sovûtského svazu
26. – 2004 – niãivé zemûtfiesení na Sumatfie (následné vlny tsunami pfiipravily o Ïivot 200

tis. lidí)
29. – 1989 – Václav Havel zvolen âeskoslovensk˘m prezidentem
31. – 1970 – rozpadli se The Beatles    

1992 – Ve 24.00 zanikla âeská a Slovenská Federativní Republika, rozdûlila se na
âeskou a Slovenskou republiku

Zdroj : Wikipedie

Pozn. red.: V této rubrice nejsme schopni otisknout a pfiipomínat v‰echna historická data,
mezinárodní dny apod.
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OSLAVA 75. V¯ROâÍ ZALOÎENÍ 
SKAUTINGU V KLECANECH
V den, s patfiiãnû znûjícím datem 11.11. 2011, se v prostorách místní diskotéky El
Paso se‰lo nûkolik pfiíznivcÛ a pfiátel dfiíve i nyní pÛsobících skautÛ. 

PfiibliÏnû v 19:30 hod. byla oslava zahájena Junáckou hymnou a následovalo
pfiedstavení ãinn˘ch oddílÛ. Dûvãata z 1. Dívãího oddílu si pfiipravila reportáÏ
a video ukázku ze Ïivota a dûní dûtsk˘ch oddílÛ. 

Následnû jsme mohli sledovat fotoprezentaci, vypracovanou od Vlaìky, která
vede malé holky (Svûtlu‰ky) a byl nám pfiedstaven 1. Oddíl jeho ãlenkami.

Stejnou prezentaci o sloÏení a náplni oddílu mûl Mamut, vedoucí tfietího chla-
peckého oddílu, kde jsme se podívali pod pokliãku dûní klukÛ – KejklífiÛ.

Tato pfiedstavení byla proloÏena písniãkami od Jeron˘ma Le‰nera, b˘valého skau-
ta z ¤eÏe, kter˘ si pfiipravil vtipné písnû vhodnû zvolené i pro dûtské úãastníky osla-
vy. 

Následovalo pfiedávání podûkování za práci ve skautingu za posledních 75 let.
Podûkování v podobû kvûtiny a fotografie se skautskou tématikou dostali v‰ichni
jmenovaní, ktefií byli pfiítomní. BohuÏel lidí ze seznamu, kter˘m patfií velk˘ dík za
práci ve skautingu, v oddílech, pfii táborech a jin˘ch akcí spojen˘ch se skautingem
v Klecanech, pfii‰lo velice málo. Jmenujme jen pro zajímavost ty, ktefií dorazili
a na‰e podûkování si pfievzali: Miroslav Peroutka – Perìa , „dlouhodob˘ ãlen, old-
skaut a dfiívûj‰í vedoucí oddílu“, RÛÏa Pacovská – Babaãka , dlouholetá zástupkynû
vedoucího stfiediska, b˘valá vedoucí prvního oddílu, Miroslav âern˘ – Kid , b˘val˘
vedoucí stfiediska a druhého a ãtvrtého oddílu, Ivo Kurhajec – Fill, b˘val˘ vedoucí
tfietího oddílu a vedoucí stfiediska, Jana Klausová st. za dlouholetou v˘pomoc na
táborech v kuchyni, Matûj Zach – Stopafi, b˘val˘ a dlouholet˘ vedoucí tfietího chla-
peckého oddílu, Michaela Brázdová, b˘valá vedoucí prvního oddílu, Jana Klausová,
ml. vedoucí prvního oddílu a spousty dal‰ích lidí jmenovan˘ch za pomoc pfii stfie-
disku. Jmenujme i ty, ktefií na oslavu nedorazili, pro které kvûtina i dárek byly také
pfiipraveny: Ondfiej Bulvas – ·lahoun, Ivo Hlaváãek, Lubo‰ JeÏek – Sappy, Dá‰a Tin-
tûrová, Marcela JeÏková a Mirek St˘blo.
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VzpomeÀme i na památku tûch, ktefií
se zaslouÏili o to, Ïe stfiedisko vypadá
dnes tak, jak vypadá a ktefií bohuÏel uÏ
nejsou mezi námi: Zdenûk Stanislav,
Richard Stanislav, Olda ·temprok nebo
sestra Bednáfiová.

Po slavnostním pfiedávání se hudeb-
ních nástrojÛ chopila skupina Tukani.
Hráli trampské a country písnû k posle-
chu. Na plátnû bûhaly fotky z minulosti,
pfii kter˘ch si star‰í skauti mohli zavzpo-
mínat, jaké to vlastnû bylo za jejich
doby.

V‰em pfiítomn˘m dûkujeme za úãast. Dûkujeme zatím nezmínûn˘m oddílov˘m
dûtem a jejich rodiãÛm, ktefií zaplnili stoly v sále a jsme moc rádi, Ïe je zajímá nejen
pfiítomnost stfiediska, do kterého pfiihlásili své dítû, ale i jeho minulost.

Jana Klausová
Zástupce vedoucího stfiediska

ÎIVOT V DPS V KLECANECH
Konec léta a následující podzim pfiinesl do DPS novinky. 

Tou pozitivní bylo zahájení pravideln˘ch tûlocviãn˘ch hodin. Tyto tûlov˘chovné
chvíle zamûfiené na moÏnosti a schopnosti seniorÛ vede paní uãitelka Anna Vacko-
vá, odborník na TV. Její obûtavá práce pfiiná‰í obyvatelÛm DPS pohyb, radost, posí-
lení tûla a chvíle spoleãné zábavy. 

Negativními skuteãnostmi byly dlouhodobé pobyty v nemocnici Na Bulovce
a v Brand˘se nad Labem. Dvû sousedky se vyléãeny vrátily. Tfietí nemocn˘, soused
pan Jifií Matûjka, po mûsíãním pobytu v nemocnici a LDN ode‰el na vûãnost. Jeho
úmrtí nás pfiekvapilo, ãekali jsme, Ïe se vrátí mezi nás. Na cestu jsme mu nûktefií
zapálili svíãku, nûkdo pfiidal i modlitbu. V‰ichni si uvûdomili, Ïe jednou pÛjdou stej-
nou cestou. 

Nicménû – Ïivot jde dál a obyvatelé DPS nyní oãekávají události prosince spoje-
né s vánoãními svátky a moÏnosti lep‰ích dûjÛ v r. 2012.
NejbliÏ‰ím potû‰ením bude v prosinci vánoãní besídka. 

Tû‰te se s námi na vánoãní a novoroãní svátky

J. Kokanová, H. Pokorná, M. Nováková
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ADVENT 
V DRÁÎëANECH

Kulturní komise Rady mûsta
Klecany pofiádá v sobotu
10. 12. 2011 zájezd do pfied-
vánoãních DráÏìan. 

Odjezd je v 6:30 hod. z auto-
busové zastávky v Klecán-
kách se zastávkami na
námûstí VBT a u hfibitova.

Jízdné je 280,- Kã, seniofii
a dûti do 12 let 100,- Kã.

Pfiihla‰ujte se, prosím, pfie-
dem u paní Jany Klausové
osobnû v dobû úfiedních
hodin mûstského úfiadu nebo
na tel.:

230 234 547

VÁNOâNÍ KONCERT
klecanského sboru KLENOTA

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

18. 12. 2011 ve 14,30 hod.

Jako host na koncertu vystoupí dûtsk˘ sbor Základní ‰koly v Pfiemy‰lení.

Bûhem koncertu se budete moci zaposlouchat do nejstar‰ích vánoãních skladeb
Adama Michny z Otradovic a zazní celá fiada vánoãních písní nejen z âech, ale i ze
sousedních zemí
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BETLÉM
V Malém máslovickém muzeu másla je vystaven 

Betlém z másla
od 27. listopadu 2011 do 29. ledna 2012 kaÏdou sobotu a nedûli 

od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin 
(v jiné dny na pfiedbûÏnou objednávku, minimálnû 10 osob) 

Otevírací doba o vánoãních prázdninách:
24. 12. 10–14 h

25.–30. 12. 13–16 h
31. 12. 10–12 h
1. 1. 13–16 h

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu! 

BliÏ‰í informace: 
V. S˘korová, 603 431 148

e-mail: muzeum@maslovice.cz
www.maslovice.cz
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TICHÁ NOC
Tichá noc, svatá noc 
jala lid v blah˘ klid. 

Dvé jen srdcí tu v Betlémû bdí, 
hvûzdy pfii svitu u jeslí dlí, 
v nichÏ malé dûÈátko spí,
v nichÏ malé dûÈátko spí. 

Tichá noc, svatá noc! 
Co andûl vyprávûl, 

pri‰el s jasností v past˘fiÛv stan, 
zní jiÏ z v˘sosti, z v‰ech zemû stran: 

Vám je dnes spasitel dán 
pfii‰el Kristus pán

Tichá noc, svatá noc! 
JeÏí‰ku na líãku 

boÏí láska si s usmûvem hrá, 
zpod zlaté fiasy k nám vyzírá, 

Ïe nám aÏ srdeãko plá, 
vstfiíc mu vdûãnû plá.

Tichá noc v nûmeckém originále Stille Nacht je snad nejznámûj‰í a nejoblíbenûj‰í
z vánoãních písní. K jejímu vzniku r. 1818 se váÏe pfiíbûh ze solnohradské vesniã-
ky Oberndorf, kde pomocn˘ knûÏ Josef Mohr napsal text básnû a poÏádal místního
varhaníka Franze Xavera Grubera, aby k ní sloÏil melodii. PíseÀ byla urãena na pÛl-
noãní m‰i. V oberndorfském kostele v‰ak byly zrovna rozbité varhany a tak nová
píseÀ zaznûla poprvé za doprovodu kytary. MoÏná právû proto se stala jakousi
„vánoãní lidovkou“, která se dnes zpívá ve více neÏ 300 jazycích svûta.                  

JH
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SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

24. prosince od 14 hodin se na Náměstí Třebízského 
koná setkání u Vánočního stromu, 

kde si zazpíváme koledy

Přineste si svíčky nebo lampičky, 
aby jste si mohli odnést Betlémské světlo 

a zvonečky na andělské zvonění.
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CO (NE)VÍTE O VÁNOCÍCH

1. S ãím jsou spojeny Vánoce?
a) Se zimní rovnodenností.
b) S narozením Krista.
c) S ukfiiÏováním JeÏí‰e Nazaretského.

2. Proã byly vÏdy s Vánocemi spojovány vla‰ské ãi lískové ofiechy?
a) ProtoÏe byly povaÏovány za symbol zimy.
b) ProtoÏe byly povaÏovány za symbol zrození.
c) ProtoÏe byly povaÏovány za symbol síly, bohatství a úspû‰ného hospodafiení.

3. Kdy byl ozdoben první vánoãní stromek na ãeském území?
a) V r. 1812 nechal postavit stromek na nádvofií svého zámeãku v Libni J. K. Lie-

bich, tehdej‰í fieditel Stavovského divadla, kter˘ tento zvyk znal z Nûmecka.
b) V roce 1921 ozdobil první ãesk˘ vánoãní stromek Jaroslav Ha‰ek, kterému se

tento zvyk zalíbil v carském Rusku.
c) Z Afriky pfiivezl do âech tento zvyk v r. 1858 Vojta Náprstek.

4. Kdo nosí o Vánocích dárky ve Francii?
a) Pere Noël.
b) Papai Noel.
c) Pan Noem.

5. Proã hledávaly dívky o ‰tûdroveãerní noci bezinkov˘ kefi?
a) Vûfiily, Ïe bude-li na BoÏí hod leÏet na stole bezinková vûtviãka, vyhnou se rodi-

nû nemoci.
b) Byly zvûdavé, na kterou svûtovou stranu se provdají – kdyÏ zatfiásly bezem, mûl

odtamtud za‰tûkat pes.
c) Chtûly naãesat zmrzlé bezinky, které mají na ·tûdr˘ veãer nejvût‰í léãivou sílu.

6. Kde a kdy vznikla my‰lenka ‰ífiit betlémské svûtlo?
a) V Rakousku v r. 1986.
b) V Betlémû v r. 1869.
c) V Irsku v r. 1968.

7. Jaké dárky dostávalo o Vánocích domácí zvífiectvo?
a) Konû a krávy dostávali posvûcené jmelí
b) Kohout dostal ãesnek, slepice hrách, krávy a konû po kusu vánoãky.
c) Králíci tvrd˘ chléb, drÛbeÏ ãoãku.

Správné odpovûdi: 1b; 2c; 3a; 4a; 5b; 6a; 7b
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FARA V KLECANECH
oznamuje vánoãní pofiad bohosluÏeb – v Klecanech:

24. prosince – pÛlnoãní m‰e

25. prosince (Narození Pánû) 9.30 hodin

1. ledna 2012 (Nov˘ rok) 9.30 hodin

BohosluÏby v okolí: 
Mû‰ice, nemocnice: 23. 12. v 15.00 hod.

Odolena Voda 24. 12. 24.00 hod.
25. 12. 9.00 hod.
1. 1. 8.00 hod.

Líbeznice 24. 12. 15.30 a 22.00 hod.
25. 12. 10.00 hod.
31. 12. 16.00 hod. 
(pfii m‰i bude provedena Rybova âeská m‰e vánoãní)
1. 1. 10.00 hod. 

Hovorãovice 25. 12. 10.00 hod.

Zdiby 26. 12. 11.00 hod.

¤eÏ 26. 12. 15.30 hod.

Bofianovice, Domov dÛchodcÛ 29. 12. 15.30 hod.

Kulturní komise, Prav˘ Hradec a klecanská fara
zvou na adventní a vánoãní pofiady v kostele Panny Marie v Klecanech:

nedûle 11. prosince v 17 hodin 
Vánoãní divadelní hra autorky Blanky Laurychové: hrají a zpívají soubory Klenota
a Lakomé Barky.

pondûlí 26. prosince v 15 hodin
âeská m‰e vánoãní Jakuba Jana Ryby (koncertní provedení – zpívají ãlenové Státní
opery Praha).

Pfiátelé kaÏdoroãního zpívání koled na Námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského
Vás zvou na setkání o ·tûdrém dnu ve dvû hodiny odpoledne na námûstí: Zpíváme
s Klenotou a kapelou Jifiího Vacka a odneseme si betlémské svûtlo. A pfiedev‰ím se
potkáme a popfiejeme si s pfiáteli a znám˘mi.

Zdena Lomová
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
TfieÈáci podruhé v Toulcovû dvofie

UÏ víme, co je to ToulcÛv dvÛr, a proto jsme byli zvûdavi, jaké pofiady paní uãitel-
ky tentokrát vybraly.

Dûti ze III.A se dozvûdûly, jak sloÏitá a dlouhá cesta je k upeãení chleba.Pozná-
valy základní obiloviny,mlátily cepy,drtily zrno na mouku.Ale nejvût‰ím pfiekvape-
ním byla moÏnost upéct si svÛj mal˘ voÀav˘ chlebánek, kter˘ jsme si hrdû vezli
domÛ.

Dûti ze III.B putovaly po na‰í planetû.Seznámily se se v‰emi kontinenty
a v t˘mech hledaly rozdíly a jedineãnosti ve svûtû lidí a zvífiat.Smutné bylo zji‰tûní,
Ïe kaÏd˘ svûtadíl má kromû sv˘ch pfiírodních krás také mnoho starostí, které si ãasto
lidé zaviní sami.Do ‰koly jsme si pfiivezli plakáty,které jsme namalovali a budou
nám pfiipomínat v‰e, co jsme se o planetû Zemi dozvûdûli.

TfieÈáci s p. uã. Knorovou a Pacíkovou
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Prázdninov˘ v˘let do Lond˘na a Stonehenge

Po del‰í dobû se nám podafiilo s malou skupinkou ÏákÛ na‰í ‰koly jet do Anglie. 
Ná‰ poznávací zájezd zaãal první den odpoledne v dobû podzimních prázdnin.

Nezaãal nijak povzbudivû, po nesmûlém mrholení zaãalo pofiádnû pr‰et a ná‰ auto-
bus nedorazil vãas, protoÏe uvízl v kolonû na dálnici. Ale na‰tûstí to byl snad nej-
vût‰í problém celého cestování. Do Anglie jsme se pfiepravili trajektem, kter˘ byl
prvním velk˘m dobrodruÏstvím. PfiestoÏe byl jiÏ podzim, pfieci jen zaãalo svítat,
kdyÏ jsme se blíÏili k Bíl˘m doversk˘m útesÛm. Druh˘ den jsme strávili v Lond˘nû,
kde asi nejvût‰ím záÏitkem byl nult˘ poledník v Greenwichi a moÏnost stát jednou
nohou na v˘chodní a jednou na západní polokouli. Nesmím zapomenout také na
krotké veverky, které byly témûfi v‰ude a zabírají znaãnou ãást pamûÈov˘ch karet
na‰ich fotoaparátÛ. Pfied veãerním setkáním s rodinami, ve kter˘ch jsme byli ubyto-
váni, vût‰ina ÏákÛ byla trochu nervózní, jak to zvládne. Dal‰í ráno v‰ichni záfiili spo-
kojeností, Ïe v‰e bylo bezvadné. Tento den jsme nav‰tívili královsk˘ zámek ve
Windsoru, Stonehenge a b˘valé hlavní mûsto Anglie Winchester. Noc jsme strávili
ve stejn˘ch rodinách a jen neradi se dal‰í den louãili. Poslední den jsme opût byli
v Lond˘nû, kde asi nejzajímavûj‰í bylo Pfiírodopisné muzeum a projíÏìka na Lon-
don Eye. Potom jiÏ jen cesta zpût domÛ.

Byla to jen krátká náv‰tûva Anglie, ale plná zajímav˘ch záÏitkÛ i pouãení.

Vûra ·tembergová
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âesk˘ ráj s CK 2

Hned jak jsme vkroãili do pfiírody, vztyãily se kolem nás pískovcové skály, houby
ukazovaly svou eleganci, listí obarvené rÛzn˘mi podzimními barvami nám padalo
pfied nohy a vytváfielo pfiírodní koberec.
Od zámku Hrubá Skála jsme pro‰li My‰í dírou aÏ ke hradu Vald‰tejn. Po cestû jsme
nav‰tívili rÛzné vyhlídky a vidûli jsme i kamenn˘ most a Adamovo loÏe z pohádky
Princ Bajaja. Nezapomínáme ani na krásné Arboretum. Také jsme ‰li ke skále se ‰tít-
ky na památku horolezcÛm, ktefií spadli ze skal na celém svûtû.
DomÛ jsme si odvezli spousty záÏitkÛ a prÛvodce Petr byl velmi pfiíjemn˘.  

Adléta âerná a tfiída 5.A

ZáloÏka do knihy spojuje ‰koly

V minulém ãísle jsme Vás informovali o projektu, ve kterém si ãeské a slovenské
‰koly vymûnily vlastnoruãnû vyrobené záloÏky do knih. Na‰i Ïáci poslali své záloÏ-
ky do Základní ‰koly v Seredi a obdrÏeli záloÏky od sv˘ch slovensk˘ch protûj‰kÛ. Ze
Slovenska jsme dostali podûkování i uznání, Ïe na‰e záloÏky jsou mnohem origi-
nálnûj‰í a nápaditûj‰í a Ïe si z nich udûlali v˘stavku, aby si je mohly prohlédnout
v‰echny dûti. My jsme navíc od na‰ich slovensk˘ch pfiátel dostali knihu moc hez-
k˘ch povídek, ze kter˘ch jsme si s dûtmi jiÏ ãetli. Jak se bude na‰e spolupráce vyví-
jet dál? V souãasné dobû shromaÏìujeme dopisy od dûtí, které si chtûjí se sv˘mi slo-
vensk˘mi kamarády dopisovat, a po‰leme je hromadnû na Slovensko. A dál?
Uvidíme…….

Sbûrová akce

Jak jste si jiÏ mohli pfieãíst na na‰ich webov˘ch stránkách, opût jsme se letos zapo-
jili do sbûrové soutûÏe. Sbíráme papír, víãka od PETlahví, nápojové kartony a hliník.
Chceme jen sdûlit, Ïe kontejner na svoz papíru bude pfiistaven do zadní ãásti areá-
lu ( za pavilon C na zadní dvÛr) bûhem pondûlí 5. prosince a odvezen dal‰í pondû-
lí 12. prosince. Pfiístup do kontejneru bude ve v‰ední den od 6:30 hodin do 18
hodin, bûhem víkendu nepfietrÏitû. UpozorÀujeme, Ïe do kontejneru mÛÏete sami
pfiiváÏet pouze papír, ostatní suroviny musí b˘t nejdfiíve uloÏeny do pytlÛ, proto je
dûti musí pfiinést do ‰koly. Za kaÏd˘ pfiíspûvek pfiedem dûkujeme.

V‰em ãtenáfiÛm Zpravodaje pfiejeme klidné a pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ,
pevné zdraví, co nejvíce ‰Èastn˘ch chvil v kruhu rodinném i mezi pfiáteli, hodnû
spokojenosti a úspûchÛ na poli pracovním i v osobním Ïivotû. 

Kolektiv Základní ‰koly Klecany
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ZPRÁVIâKY M·
Martinsk˘ lucerniãkov˘ prÛvod

10. 11. 2011 se dûti z M· a jejich rodi-
ãe, kamarádi a pfiátelé zúãastnili jiÏ tra-
diãního Martinského lucerniãkového
prÛvodu. S vlastnoruãnû vyroben˘mi
lucerniãkami se dûti pro‰ly od vchodu
Z· pfies Boleslavku aÏ k zadnímu
(v souãasné dobû jedinému) vchodu do
‰kolky. Po jednotliv˘ch tfiídách hledaly
na zahradû M· poklad. KdyÏ byl nale-
zen poslední poklad byli na zahradu
pfiizváni i ostatní úãastníci prÛvodu, aby ochutnali v˘born˘ „svafiák“, zahfiáli se
ãajem a ochutnali slané peãivo, které dûti s p. uãitelkami upekly bûhem t˘dne
a sladké peãivo od p. kuchafiek ze ‰kolní jídelny. 

Za „svafiák“ dûkujeme p. Koláfiovi. 

Divadlo

Slíben˘ náhradní termín pfiedstavení „âervená Karkulka“ aktéfii dodrÏeli. 7. 11. 2011
pfiijeli pánové ·kvrÀa a Zima se strhujícím pojetím klasické pohádky. Nûktefií z nás
se pohádky zúãastnili jako divadelní
umûlci. Oba herci opût nezklamali
a jiÏ se tû‰íme na nûkteré z jejich dal-
‰ích pfiedstavení. 

Dne 25. 11. 2011 pfiijede divadlo
s pfiedstavením „·a‰ek a ãert“. Informa-
ce pfiineseme v dal‰ím ãísle zpravoda-
je. 
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Vánoãní dílna a jarmark

Dne 24. 11. 2011 probûhl v prostorách ‰kolky vánoãní jarmark s tvofiivou dílnou. 
Stejnû jako v minul˘ch letech si mohli pfiíchozí zakoupit dáreãky od dûtí a krás-

nou vánoãní dekoraci vyrobenou p. uãitelkami. V tvofiivé dílniãce se vlastnoruãnû
vyrábûla vánoãní v˘zdoba, kterou si mohli v˘tvarníci odnést domÛ, aÏ na perníãky,
ty totiÏ jako kaÏd˘ rok konãí v bfií‰kách hned, jak si je dûti sváteãnû nazdobí. 

Dûkujeme v‰em, ktefií pfii‰li podpofiit M·. 

Klidné proÏití adventního ãasu, krásné Vánoce a dûtem splnûná pfiání pod vánoã-
ním stromeãkem

pfieje kolektiv M·
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P¤I·LO NÁM E-MAILEM:

AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ
V listopadu jsme si naposledy zabubno-
vali s Mirkem Klímou na africké bubny
(viz fotografie). Po Novém roce budeme
pokraãovat s Davidem Oplatkem. MÛÏe-
te se kdykoliv pfiidat. Sledujte na‰e strán-
ky www.pravy-hradec.cz nebo se pfii-
hla‰te k odbûru novinek. Budeme Vás
vãas informovat.
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VÍCEÚâELOV¯ SPORTOVNÍ AREÁL KLECANY
Od 12. záfií 2011 probíhá v˘stavba sportovního areálu v Z· Klecany, kterou zaji‰Èu-
je firma Univerzální stavební, a.s. a povrchy hfii‰È provádí spoleãnost LINHART spol.
s r.o.

Do souãasné doby jsou provedeny zemní práce, postaveny nové opûrné zdi, dre-
náÏe a probíhá pokládka podkladních vrstev pod hfii‰tû. Na horním malém hfii‰ti uÏ
byly postaveny i nové basketbalové ko‰e a je poloÏena elastická podloÏka pod
koneãn˘ polyuretanov˘ povrch. Na dolním velkém hfii‰ti jsou osazovány sloupy
oplocení a osvûtlení, podklady bûÏecké dráhy a fotbalového hfii‰tû, ale jsou dokon-
ãovány i základy pro nafukovací halu, která umoÏní vyuÏití hfii‰tû i v zimním obdo-
bí. ZároveÀ byly zahájeny práce na dokonãení vefiejn˘ch hfii‰È v Klecánkách a Na
Vinici. 

Stavbu hfii‰È bylo nutné v listopadu 2011 pfieru‰it, jelikoÏ povrchy hfii‰È z umû-
lohmotn˘ch materiálÛ bude moÏné kva-
litnû zhotovit aÏ na jafie 2012 za pfiízni-
vûj‰ích klimatick˘ch podmínek.
Nejzaz‰í termín pfiedání díla je stanoven
na konec kvûtna 2012. 
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Do té doby bude z bezpeãnostních dÛvodÛ uzavfien pfiístup do M· od sídli‰tû.
Omlouváme se v‰em rodiãÛm za ztíÏené podmínky pfiístupu do M·, mûsto Klecany
se bude snaÏit o dokonãení stavby na jafie co nejdfiíve.

Ing. Kuchafi a Ing. Holubová 

MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE
KaÏdodenní Ïivot myslivcÛ se vÏdy fiídil pravidly, z nichÏ nûkterá byla tfieba jen pou-
h˘mi povûrami, valná vût‰ina v‰ak mûla ãistû praktické kofieny a dÛvody. Jako pfií-
klad lze uvést zelen˘ mysliveck˘ oblek, kter˘ nemá jen maskovací úãel, ale ve formû
uniformy pfii slavnostních pfiíleÏitostech zdÛrazÀuje pfiíslu‰nost osoby k myslivecké-
mu stavu. Dal‰ím pfiíkladem mÛÏe b˘t zpÛsob no‰ení lovecké zbranû. ZbraÀ se nosí
na levém rameni, hlavnûmi vpfied a vzhÛru (za de‰tû ãi snûÏení hlavnûmi k zemi).
Tento zpÛsob no‰ení má praktick˘ dÛvod pro bezpeãnost na spoleãn˘ch honech,
aby nebyli v ohroÏení ostatní úãastníci honu.

Zvlá‰tû dÛleÏité je náleÏité zacházení s ulovenou zvûfií. Po kaÏdé leãi se dûlá
v˘loÏ a po skonãení honu v˘fiad, na kterém musí b˘t soustfiedûna ve‰kerá toho dne
ulovená zvûfi. Zvûfi se pokládá na prav˘ bok, a to v fiadách podle skupin, kde v ãele
v˘fiadu je zvûfi srstnatá, za ní pak zvûfi pernatá. Je-li ulovena li‰ka, dává se do ãela
v˘fiadu. K tradici patfií téÏ to, Ïe zvûfi na v˘fiadu se nepfiekraãuje a Ïe pro postavení
úãastníkÛ honu u v˘fiadu platí pfiesná pravidla. Hezkou tradicí je téÏ pouÏívání
loveck˘ch signálÛ a fanfár od profesora Dyka trubkou zvanou borlice. 

DodrÏuje se také zvyk, Ïe úspû‰nému lovci za ulovení spárkaté zvûfie (srnãí, jele-
ní apod.) a nûkter˘ch dal‰ích druhÛ zvûfie (napfi. li‰ka) se dává úlomek. Úlomek je
vûtviãka ze stromu nebo kefie rostoucího na místû lovu, kterou si lovec dává na pra-
vou stranu svého klobouku. Úlomek se téÏ vkládá do svíráku (tlamy) ulovené zvûfie
jako „poslední hryz“. 

Zvlá‰tním pfiípadem mysliveck˘ch tradic je ãeská myslivecká mluva. I jiná lidská
zamûstnání musela mít a mûla svojí vlastní odbornou terminologii, aby se lidé mohli pfii
práci snadno domluvit. Také v jin˘ch evropsk˘ch jazycích existuje odborná myslivecká
a lovecká terminologie. âeská je v‰ak zvlá‰tní v tom, Ïe vznikla jako souãást národní-
ho obrození. V dobû, kdy úfiední fieãí byla nûmãina a ãe‰tina pouze lidovou mluvenou
fieãí, spisovatel Franti‰ek ·patn˘ jako hospodáfisk˘ úfiedník na schwarzenberském pan-
ství sesbíral odborné ãeské myslivecké názvosloví, které vydal v roce 1868. Tak se mys-
liveckou mluvou popisuje pfiesná stavba zvûfie (svûtla - oãi, slechy - u‰i, bûhy - nohy,
barva - krev, vlna - srst, zbranû - zuby ãerné zvûfie), její chování ãi ãinnost myslivcÛ.

K Ïivotu patfií také zábava. U myslivcÛ je pravidlem, Ïe se pfiipíjí zásadnû levou
rukou. Mezi tradiãní kulturní akce patfií myslivecké bály. Myslivecké sdruÏení Zdiby
– Klecany pofiádá v rámci obnovené tradice mysliveck˘ ples, kter˘ se bude konat
dne 21. ledna 2012 v sále sokolovny ve VeltûÏi a na kter˘ Vás co nejsrdeãnûji zve.

Lubo‰ Smetana
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KLECANSKÉ FARMÁ¤SKÉ TRHY
Klecanské farmáfiské trhy budou probíhat i bûhem prosince. Poslední trhy v tomto
roce by se mûly konat dne 22. 12. 2011. Prodejci projevili zájem o pfiedsilvestrov-
sk˘ prodej i ve ãtvrtek dne 29. 12. 2011. Pokud dojde k domluvû budete o konání
trhÛ informováni mûstsk˘m rozhlasem. Pravidelné ãtvrteãní Farmáfiské trhy v novém
roce zaãínají jiÏ v lednu, sortiment samozfiejmû podle poãasí. 

KULTURNÍ AKCE PO¤ÁDANÉ KULTURNÍ KOMISÍ 
RADY MùSTA - ROK 2012
28. 1. Loutkové divadlo Klecánek 

4. 2. Masopust
25. 2. Loutkové divadlo Klecánek

6. 3. V˘roãí narození T. G. Masaryka – lampiónov˘ prÛvod na Masarykovu
(âernou skálu)

31. 3. Velikonoãní jarmark + Klecánek
8. 5. V˘roãí konce II. svûtové války – vzpomínkové shromáÏdûní u pomníku

na námûstí 
Slavnostní koncert v kostele – Vinohradsk˘ symfonick˘ orchestr 

26. - 27. 5. ¤ezbování Klecánky – Humbuk
3. 6. Dûtsk˘ den (alternativnû 10. 6.)
9. 6. Veterán rallye

16. 6. DSO Údolí Vltavy – jen t˘my 
15. 9. Svatováclavské slavnosti – slavnosti levého a pravého bfiehu
28. 9. Svatováclavsk˘ koncert v kostele
13. 10. Posvícení
28. 10. V˘roãí zaloÏení âeskoslovenska - vzpomínkové shromáÏdûní u pomní-

ku na námûstí
Lampiónov˘ prÛvod
Slavnostní koncert v kostele – Vinohradsk˘ symfonick˘ orchestr 

1. 12. Vánoãní jarmark
5. 12. Sraz Mikulá‰Û u stromeãku

24. 12. Setkání u vánoãního stromu na námûstí, koledy

Akce pod patronací Mûsta Klecany

11. 2. Ples Z· a M· a Mûsto Klecany – sokolovna VûltûÏ
3. 3. Skautsk˘ ples – sokolovna VeltûÏ
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PROSINEC V P¤ÍRODù A VE STAVENÍ
Prosinec je posledním mûsícem roku. Je mûsícem skuteãného nástupu zimy (21. 12.), ãasu
odpoãinku, zastavení a klidu. AÏ do zimního slunovratu jsou velmi krátké dny typické níz-
kou oblohou a prvním snûhem. Listí ze stromÛ opadalo, jen dub zimní si své listí ponechá-
vá aÏ do jara. TaÏní ptáci odlétli za potravou a teplem a na‰e krajina se zaplní hejny ãíÏkÛ,
brhlíkÛ a kvíãal, jin˘mi slovy ptákÛ semenoÏrav˘ch. S˘korky nám zaÈukají na okno a budou
se domáhat svého práva na krmení. Nikdy nekonãící lesní práce pokraãují sbûrem ‰i‰ek jeh-
liãnanÛ, nûkter˘ch semen listnáãÛ a tûÏbou vánoãních stromkÛ. MyslivcÛm konãí spoleãné
hony a zaãíná období zimního pfiikrmování zvûfie. âást zvífiat období zimy prospí. Za úãe-
lem pfieÏití zimy sníÏili svou tûlesnou teplotu hadi a je‰tûrky. Jiná zvífiata, napfi. kuny, vever-
ky, zajíci, srny nebo divoká prasata pfieãkávají zimu sloÏit˘m a nekoneãn˘m hledáním potra-
vy a vhodn˘ch úkrytÛ. 

Ve staveních je prosinec spojován s ãasem pfiedvánoãním, naplnûn˘m mnoha lidov˘mi
tradicemi. Je to období, které by mûlo b˘t spojené s dobou pÛstu, klidu a rozjímání. Souãas-
ná hektická doba nás spí‰e nutí k rychlému stravování, zmatku a pobíhání. Pobíháme mezi
prací, nákupy, vydûláváním penûz, starostí o rodinu a domácnost, zaji‰Èováním vánoãních
dárkÛ a popojíÏdûním s vrchovat˘mi nákupními vozíky od jedné kasy ke druhé, protoÏe fron-
ta, v níÏ stojíme je vÏdy ta nejpomalej‰í. Snad si v tom bûhu Ïivota ani neuvûdomujeme, Ïe
v‰echny tradice nemÛÏeme beze zbytku uplatÀovat v souãasné dobû. Vánoãní hodování
na‰ich pfiedkÛ i jiné ãinnosti provádûné pfied Vánocemi (drhnutí podlah, bílení místností)
mûly vÏdy úzk˘ vztah k tehdej‰ímu zpÛsobu Ïivota. Hodovat nezfiízenû v dobû vánoãní,
kdyÏ témûfi neznáme v˘znam slova pÛst, vrhat se na vyãerpávající úklidy, kdyÏ tak ãiníme
prÛbûÏnû po cel˘ rok, nebude pravdûpodobnû tím správn˘m navozením atmosféry, kterou
nás má prosinec naladit na dobu Vánoc. Pokud si budeme chtít uchovat zdravou mysl, poho-
du klid a nepodráÏdûn˘ Ïluãník, nezbude neÏ si uvûdomit, Ïe Vánoce jsou T¤I dny, které
bychom mûli proÏít v klidu, slavnostní atmosféfie a pocitem souznûní se sv˘mi bliÏními.
Nenechme se proto strhnout sugestivními reklamami a vánoãní v˘zdobou a zboÏím, které se
v obchodech objevuje rok od roku dfiíve. UÏijme si fiezání Barborek, Mikulá‰e doprováze-
ného ãertem a andûlem i svátku sv. Lucie, která noci upije, ale dne nepfiidá. Tû‰me se na
pohádky a doufejme, Ïe po Vánocích pfiijde vesel˘ Silvestr a po nûm ospal˘ Nov˘ rok, kter˘
nás pfienese do roku nového, do roku 2012.

JH
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T¤ÍDùNÍ ODPADU
Na úfiad pfii‰la mladá maminka poÏádat nás, aÈ znovu ve Zpravodaji uvefiejníme co
patfií a co nepatfií do tfiídûného odpadu. Byla vynést tfiídûn˘ odpad a v kontejneru na
plasty opût na‰la ta‰ku s netfiídûn˘m domovním odpadem. To ji tak rozãílilo, Ïe
vzala ta‰ku a odnesla ji majiteli, kter˘ v odpadu nechal obálku se svojí adresou a pak
hned pfiibûhla k nám, jak má uãit dûti tfiídit odpad, kdyÏ ostatní si s tím hlavu nelá-
mou. 

Tak znovu: v Klecanech máme nûkolik stání s kontejnery, kam se dává tfiídûn˘
odpad 

Ïluté kontejnery na plasty – PET lahve se‰lápnuté nejlépe s od‰roubovan˘mi víãky,
kelímky, sáãky, fólie, v˘robky a obaly z plastÛ, polys-
tyrén 

zelené kontejnery na sklo – láhve od nápojÛ, sklenûné nádoby, sklenûné stfiepy –
tabulové sklo 

modré kontejnery na papír – noviny, ãasopisy, kanceláfisk˘ papír, reklamní letáky, –
knihy, se‰ity, krabice, lepenka, karton, papírové obaly 

oranÏové kontejnery na nápojové kartony – mléko, dÏusy, víno 

Do kontejnerÛ nepatfií novodurové trubky, obaly od
nebezpeãn˘ch látek (motorové oleje, barvy, chemikálie,
laky), keramika, porcelán, autoskla, drátûné sklo, zrcadla,
mokr˘, mastn˘ nebo jinak zneãi‰tûn˘ papír, uhlov˘, vos-
kovan˘ papír a pouÏité plenky.

U kaÏdého domu by mûla b˘t popelnice na netfiídûn˘ tuh˘
komunální odpad, kterou si majitel domu mÛÏe vyzved-
nout bezplatnû na mûstském úfiadû. 

-mú-

Psí v˘kaly

JiÏ ponûkolikáté vyz˘váme majitele psÛ, aby uklízeli psí v˘kaly.
Mûstsk˘ úfiad poskytuje sáãky i ko‰e na psí v˘kaly. Na‰e mûsto
je v‰ak stále plné neuklizen˘ch v˘kalÛ a projít v nûkter˘ch mís-
tech je uÏ jenom pro silné povahy. 

-dh-
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HONORÁ¤ NARUBY
V den, kter˘ nesl témûfi
magické datum 11. 11.
2011 se skupina zájemcÛ
o v˘tvarné umûní a pfie-
dev‰ím o poutavé vyprá-
vûní Kláry Adamové
se‰la v podveãer v zase-
dací místnosti mûstského
úfiadu, kde sdruÏení
Prav˘ Hradec uspofiádalo
pfiedná‰ku na téma
„Karel ·kréta, pfiedstavi-
tel ãeského barokního
malífiství“. Úvodní ãást
veãera vyplnil pan Jifií
Böhm vzpomínkami na
nûkteré z na‰ich literár-
ních velikánÛ. Pfieãetl
úryvek z knihy Jaroslava
Seiferta V‰ecky krásy
svûta a do‰lo i na fiíkanky
Josefa KoÏí‰ka. Po literár-
ním vstupu následovala
pfiedná‰ka na inzerované
téma, doplnûná prezen-
tací nejslavnûj‰ích obra-
zÛ Karla ·kréty. Pfiedná‰-
ku v závûru programu doplnil je‰tû Jan Holub, kter˘ se zamûfiil na detaily nûkter˘ch
prezentovan˘ch obrazÛ. Jeho komentáfi Klára velmi citlivû podbarvila hudbou, takÏe
posluchaã mohl nab˘t dojmu, Ïe celé vystoupení bylo dÛkladnû secviãeno a zreÏí-
rováno. Opak byl pravdou. Byla to improvizace, která se ve v˘sledku velmi poved-
la.

A je‰tû malé vysvûtlení k nadpisu tohoto ãlánku. B˘vá ustálen˘m zvykem, Ïe
pfiedná‰ející obdrÏí za své vystoupení honoráfi. Zfiejmû vlivem magického data do‰lo
k milému pfiekvapení posluchaãÛ. Klára, na níÏ spoãívala hlavní tíha celého projek-
tu, upekla pro pfiítomné vynikající svatomartinské koláãky, které mûly b˘t omluvou
za její poãáteãní malé zdrÏení. Myslím, Ïe by jí posluchaãi zpoÏdûní odpustili i bez
koláãkÛ, ale s rozpl˘vajícími se koláãky v ústech se odpou‰tûlo mnohem snadnûji.
Zvlá‰tû kdyÏ byla pfiítomn˘m pfiislíbena v dohledné dobû dal‰í pfiedná‰ka na téma
„Petr Brandl, pfiedstavitel vrcholného baroka v âechách“.

JH
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

V˘sledky fiíjnov˘ch utkání

V˘sledky posledních podzimních zápasÛ 
MuÏi A:
TJ SOKOL KLECANY „A“ - FC VELIM „B“ 2:0
Góly : Ale‰ Pfeifer, David Filinger

FK âERVENÉ PEâKY - TJ SOKOL KLECANY „A“ 2:2
Góly: Michal ·pulka,Luká‰ Rybeck˘

TJ SOKOL KLECANY „A“ - SK KOSTELEC U K¤ÍÎKU 4:1
Góly: 2 Luká‰ Rybeck˘,Petr Mandík,Filip Vyhnal

SOKOL ZÁSMUKY - TJ SOKOL KLECANY „A“ 0:3
Góly: 2 David Filinger,Luká‰ Rybeck˘

MuÏi B:
SOKOL VùTRU·ICE - TJ SOKOL KLECANY „B“ 3:2
TJ SOKOL KLECANY „B“ - AERO ODOLENA VODA 5:1
SOKOL P¤EDBOJ - TJ SOKOL KLECANY „B“ 2:3
TJ SOKOL KLECANY „B“ - SOKOL VODOCHODY „A“ 5:0

Dorost:
TJ SOKOL KLECANY - AERO ODOLENA VODA 0:3
SK STRANâICE - TJ SOKOL KLECANY 0:6

Îáci:
SOKOL P¤EDBOJ - TJ SOKOL KLECANY 4:1
TJ SOKOL KLECANY - SOKOL Mù·ICE 7:2

Pfiípravka:
TJ SOKOL KLECANY - FK BRAND¯S-BOLESLAV „A“ 1:3
AERO ODOLENA VODA - TJ SOKOL KLECANY 2:5 
TJ SOKOL KLECANY - VIKTORIE JIRNY 1:1

Minikopaná:
SOKOL VY·EHO¤OVICE - TJ SOKOL KLECANY 3:1
TJ SOKOL KLECANY - SOKOL ·ESTAJOVICE 0:5

Oprava: 
V˘sledek zápasu Ïákovského muÏstva 
SLAVOJ VELE≈ - TJ SOKOL KLECANY 2:8

KlukÛm se za svoji chybu omlouvám. V minulém ãísle jsem nesprávnû uvedla
v˘sledek zápasu v jejich neprospûch. 
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Rk. T˘m Záp + 0 – Skóre Body (Prav)

1. Klecany 15 12 1 2 38: 14 37 ( 16)

2. Podûbrady 15 10 4 1 31: 7 34 ( 13)

3. Zásmuky 15 8 2 5 26: 16 26 ( 2)

4. D.Lhota 15 8 2 5 28: 25 26 ( 2)

5. Velim B 15 7 4 4 32: 21 25 ( 1)

6. Bene‰ov B 15 7 4 4 27: 20 25 ( 4)

7. Semice 15 6 2 7 30: 30 20 ( -4)

8. Bakov 15 6 2 7 17: 18 20 ( -1)

9. Jílové 15 6 1 8 22: 27 19 ( -2)

10. Kostelec 15 6 1 8 30: 37 19 ( -5)

11. â.Peãky 15 4 5 6 31: 29 17 ( -7)

12. Brand˘s-Boleslav 15 5 2 8 29: 31 17 ( -7)

13. Radim 15 4 4 7 27: 25 16 ( -5)

14. T˘nec 15 5 0 10 25: 43 15 ( -6)

15. Zeleneã 15 3 3 9 18: 42 12 ( -9)

16. U. Janovice 15 3 3 9 20: 46 12 (-12)

Zimní pfiíprava muÏstev

V zimních mûsících necháme odpoãívat hfii‰tû, které dostalo na podzim pofiádnû
zabrat. Na‰i nejmlad‰í fotbalisté budou mít zimní pfiípravu v tûlocviãnû Z· Klecany. 

Minipfiípravka – pondûlí 17:00 – 18:00 hodin
Pfiípravka – stfieda 17:00 – 18:00 hodin

– pátek 13:00 – 14:30 hodin
Îáci – stfieda 18:00 – 19:30 hodin

Dorost – zimní pfiíprava bude probíhat operativnû  podle pokynÛ trenéra

MuÏi –  zúãastní  se zimního turnaje ve ·tûrboholích (11 zápasÛ). Do uzávûrky toho-
to ãísla nebyly známy propozice k turnaji, zvefiejníme je tedy v dal‰ím ãísle.  První
hrací den je 7. 1. 2012.

Podzimní sezóna 2011/2012

I.A tfiída skupina B

TABULKA
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Umístûní – ostatní muÏstva 
MuÏi B na   6. místû (14 t˘mÛ)
Dorost na   8. místû (11 t˘mÛ)
Îáci na   2. místû (  8 t˘mÛ)
Pfiípravka na   7. místû (13 t˘mÛ)
Minipfiípravka na 10. místû (10 t˘mÛ – na‰i nejmen‰í se úãastnili okres-

ního pfieboru úplnû poprvé a stateãnû bojovali v kaÏdém
zápase – drÏíme jim palce do dal‰ích zápasÛ)

Podûkování

Dûkujeme Mûstu Klecany za celoroãní podporu a za poskytnuté finanãní prostfied-
ky na provoz klubu, sponzorÛm za poskytnuté finanãní a vûcné  dary, v‰em hráãÛm
za skvûlou reprezentaci na‰eho fotbalového klubu a mûsta Klecany, Radku Zenklo-
vi za dosaÏené úspûchy na‰eho A muÏstva, trenérÛm v‰ech mládeÏnick˘ch  muÏ-
stev a realizaãnímu t˘mu bez jejichÏ nezi‰tné práce by se chod klubu neobe‰el,
Otovi a Kvûtû Koubkov˘m za péãi o hfii‰tû, kabiny a dresy. Dûkujeme Davidovi,

Pácovi, Smelovi, kter˘ se mimo
jiné stará o nástûnku ve Sportklu-
bu, Lukymu,  Moribundusovi, Mar-
tymu, v‰em ostatním fanou‰kÛm a
ãlenÛm Sokola za podporu. 

V‰em pfiejeme krásné a klidné
proÏití svátkÛ vánoãních a pfiejme
si navzájem hodnû fotbalového
‰tûstí a sportovního nad‰ení v jar-
ních kolech. 

Za TJ Sokol Klecany  Dá‰a-‰á






