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JUBILANTI V ZÁ¤Í
·turma Karel 
Peroutková Marie 
Vybulka Miroslav 
âapka Jan
Harant Jindfiich 
Rudolfová Libu‰e 
Stránsk˘ Josef 
Drastilová Vûra 
Osadchykh Nina

Stanislavová Anna 
·imek Franti‰ek
Knor Jifií 
Kyncl Jifií 
Doãekalová Jarmila
Savková Anna
Kynclová Milu‰e
Nikker Ján

Na‰im spoluobãanÛm, ktefií se doÏívají v˘znamného Ïivotního jubilea
pfiejeme v‰e nejlep‰í a pevné zdraví!

Pozn. red.: Na pfiání mnoha jubilantÛ jsme pfiestali uvádût vûk v závorce. 
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

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

Rada mûsta:

22. ãervna
– Schválila, na základû v˘bûrového fiízení, na funkci investiãního technika a pro-

jektového manaÏera MûÚ Klecany s nástupem od 1. fiíjna 2011 Ing. Krist˘nu
Holubovou .

– Schválila Ïádost Pravého Hradce o finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 55.500 Kã na 2 ks
cviãebních a posilovacích prvkÛ pro seniory. Budou umístûny v Dolních kasár-
nách u Domu s peãovatelskou sluÏbou.

– Projednala Ïádost TJ Sokol Klecany, oddíl kopané o nav˘‰ení finanãního pfiíspûv-
ku na dofinancování fotbalové sezóny ve v˘‰i 100.000 korun z Fondu kultury,
sportu a volného ãasu pro v‰echny t˘my v registrovan˘ch soutûÏích a pfiedá zastu-
pitelstvu mûsta Klecany.

– Projednala návrh v˘bûrového fiízení na obsazení místa tajemníka MûÚ Klecany
a povûfiila starostu pfiípravou podkladÛ na pfií‰tí zasedání rady.

– Projednala pracovní verzi k nesouhlasnému vyjádfiení a pfiipomínkám k posudku
o posuzování vlivÛ na Ïivotního prostfiedí zámûru ¤e‰ení energetického vyuÏití
organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy.

29. srpna
– Schválila, na základû v˘bûrového fiízení, pana Miroslava Filingera na funkci pra-

covníka pro fiízení TKO MûÚ Klecany.
– Vzala na vûdomí oznámení Úfiadu regionální rady regionu soudrÏnosti Stfiední

âechy, Ïe pfii kontrole zadávací dokumentace na Víceúãelov˘ sportovní areál Kle-
cany nebyly v postupu zadavatele shledány nedostatky a zadávací fiízení bylo pro-
vedeno v souladu se zákonem. Povûfiila starostu jednáním s vybran˘m uchazeãem
Univerzální stavební a. s. 

– Schválila návrh textu v˘bûrového fiízení na obsazení místa tajemníka MûÚ Kleca-
ny.

– Vzala na vûdomí oznámení KÚ Stfiedoãeského kraje, Ïe pfiezkoumání hospodafie-
ní mûsta za rok 2011 bude zahájeno dílãím pfiezkoumáním dne 9. 11. 2011.

– Schválila úãast úãetní mûsta paní Miroslavy ·ebetkové na jednoletém kurzu
Podvojné úãetnictví pro územní samosprávné celky a pfiíspûvkové organizace.

– Vzala na vûdomí vyjádfiení mûsta k posudku zámûru ¤e‰ení energetického vyuÏi-
tí organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy, které je nesouhlasné, a trvá na poÏadavku
vydat nesouhlasné stanovisko k zámûru.

– Schválila poÏadavek starosty, podle vefiejnoprávní smlouvy uzavfiené mezi Zdiby
a Klecany o obecní policii. Podle nûj bude stráÏník okrskáfi vybaven˘ policejním
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motocyklem nebo skútrem s policejní v˘bavou vykonávat kombinovanou hlídko-
vou ãinnost v rozsahu mûsíãního fondu pracovní doby na území mûsta Klecany
v období od 1. 9. do 31. 12. 2011. PoÏadavek pro dal‰í období bude projednán
zastupitelstvem.

12. záfií
– Schválila podání Ïádosti na Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje o zmûnu zápisu

v rejstfiíku ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení, které se t˘ká nav˘‰ení kapacity ‰kolní jídelny
v Klecanech ze souãasn˘ch 400 na 500 strávníkÛ, s úãinností od 15. 9. 2011.
Îádost podá mûsto Klecany jako zfiizovatel Základní ‰koly a Matefiské ‰koly Kle-
cany.

– Projednala informaci Leti‰tû Praha, která uvádí, Ïe v rámci programu Dobré sou-
sedství má mûsto moÏnost zaslat Ïádost o pfiíspûvky nejpozdûji do 31. 10. 2011.

– Schválila Ïádost Václava Jecha o umístûní plovoucího mola na pravém bfiehu
Vltavy za podmínek dan˘ch ve vyjádfiení Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava.

– Schválila Ïádost âSAD Stfiední âechy o ukonãení smlouvy o nájmu parkovací plo-
chy dohodou k 30. 9. 2011. 

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

www.mu-klecany.cz

nebo si mÛÏete vyÏádat informace na Mûstském úfiadû.
Zdena Lomová

POLICISTA „OKRSKÁ¤“
Na základû dotazÛ obãanÛ k ãlánku z minulého ãísla o novû uzavfiené dohodû mezi
obcí Zdiby a mûstem Klecany ohlednû funkce policisty „okrskáfie“ jsme zjistili, Ïe
práce tohoto policisty bude provádûna na základû poÏadavkÛ vedení mûsta. Z toho-
to dÛvodu je potfieba jakékoliv podnûty ãi hodnocení jeho práce smûfiovat pfiímo
k vedení mûsta Klecany.

VZPOMÍNKA
Dne 8. záfií 2011 po dlouhé tûÏké nemoci zemfiela paní Milena Pánková,
roz. S˘korová z Klecan. V‰em pozÛstal˘m vyjadfiujeme upfiímnou soustrast.
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KLECANSKÉ ZVONY – II.
V na‰em druhém povídání o klecansk˘ch zvonech se budeme vûnovat 4 nejstar‰ím
doloÏen˘m zvonÛ, z nichÏ nejvût‰í byl 0,93 m ‰irok˘ a 0,70 m vysok˘ a nesl v horní
ãásti latinsk˘ nápis, jehoÏ ãesk˘ pfieklad zní: „Od bleskÛ a boufie vysvoboì nás,
pane JeÏí‰i Kriste.“ Na plá‰ti tohoto zvonu byl umístûn nápis (rovnûÏ latinsk˘):
„Tento zvon ctné a slavné Pannû Marii v nebesích vûnoval ‰tûdr˘ patron kostela
osvícen˘ pán pan Filip Josef sv. fiímské fií‰e hrabû z Gallasu ab arce na Kampu a Fru-
menthurmu, vévoda z Lucernu pán HaereditarÛ na Friedlandu, Reichenbergu,
Gräfensteinu, Lemberku, Klecanech a Pfiemy‰lení. Sac necnon soudu komorního
a panského v král. ãeském, pfiísedící eivsdemecclae osadû z dobré vÛle r. 1728.“
Dále je v historick˘ch podkladech uvedeno: „Na druhé stranû plá‰tû byla polovy-
puklina Madony 10 hvûzdiãkami ozáfiená, s rozpjat˘ma rukama v oblacích stojící.“
(âesk˘ text je pfievzat˘ z I. knihy kronik obce).

Druh˘ zvon byl ‰irok˘ 0,74 m a vysok˘ 0,56 m. Tento zvon byl opatfien nápisem
nûmeck˘m tohoto obsahu: „Ulit Zachariá‰em Dietrichem na Novém Mûstû praÏ-
ském“. Na plá‰ti byla polovypuklina sv. Jana Nepomuckého. V pamûtní knize kle-
canské farnosti se doãteme, Ïe tento zvon byl zasvûcen blahoslavenému Janu Nepo-
muckému. 

Tfietí zvon o rozmûrech 0,59 m ‰ífiky a 0,435 m v˘‰ky byl zasvûcen blahoslave-
n˘m muãedníkÛm Josefovi a Petrovi a na plá‰ti byla umístûna polovypuklina zná-
zorÀující sv. Josefa. 

âtvrt˘ zvon (0,49 m ‰irok˘ a 0,435 m vysok˘) mûl nûmeck˘ nápis „Slil mne Jan
Kristián Schunke v Praze 1777“. Pod nápisem byly akantové listy, na plá‰ti reliéf
Madony stojící na zemûkouli. 

U druhého a tfietího zvonu je v pamûtní knize klecanské farnosti poznámka
o nápise na plá‰ti zvonÛ: „…t˘Ï nápis jako na pfiede‰lém…“, coÏ mÛÏe vést ke kon-
statování, Ïe v‰echny tfii zvony byly pofiízeny stejn˘m dárcem, tedy hrabûtem Fili-
pem z Gallasu. V této pamûtní knize se rovnûÏ hovofií o sedmi klecansk˘ch zvonech.
BliÏ‰í údaje o zb˘vajících tfiech se v‰ak nedochovaly. Pouze text v pamûtní knize
uveden˘: „Vyzvánûní tûchto sedmi zvonÛ, které jsou KlecanÛm k dispozici, je tak
dobfie sladûno, Ïe nemá jinde v âechách obdoby a dávalo podnût k mnoh˘m
báchorkám.“, dokumentuje existenci 7 zvonÛ.

Ve starém moravském kalendáfii byla zachycena povûst „Klecanské zvony dou
a nedojdou“. A my si i dnes tuto povûst, díky panu kronikáfii, mÛÏeme pfieãíst, ale to
zase aÏ pfií‰tû. 

JH 

PODùKOVÁNÍ
Dûkuji za blahopfiání ke sv˘m 75. narozeninám. Velmi mû potû‰ilo.

Vûra Krejzová
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DNY, KTERÉ STOJÍ ZA POV·IMNUTÍ
1. fiíjen – Mezinárodní den seniorÛ
2. fiíjen – 1608 – Holandsk˘ optik Hans Lippershey si nechal patentovat daleko-

hled
3. fiíjen – 1952 – Poprvé zaznamenán obraz na magnetickou pásku. 

1990 – Sjednocení Nûmecka
4. fiíjen – 1957 – Byla vypu‰tûna první umûlé druÏice Zemû Sputnik 1 z kosmo-

dromu Bajkonur. Zaãala tím kosmická éra lidstva.
Mezinárodní den zvífiat

5. fiíjen – 1842 – V Plzni byla pod vedením sládka Josefa Grolla uvafiena první
várka plzeÀského piva.

1938 – âeskoslovensk˘ prezident Edvard Bene‰ abdikoval na svou
funkci

6. fiíjen – 2006 – Dokonãena dálnice D5
10. fiíjen – 1938 – Dle Mnichovské dohody muselo âeskoslovensko odstoupit

pohraniãní území Nûmecku.
2006 – Na základû novely Zákona o obcích a Ïádostí obcí získala

první skupina b˘val˘ch mûst a mûstysÛ zpût svÛj status
11. fiíjen – 1424 – Na poãátku taÏení husitsk˘ch vojsk na Moravu zemfiel u Pfiiby-

slavi hejtman Jan ÎiÏka z Trocnova
1968 – Start lodû Apollo 7, první s lidskou posádkou v programu Apol-

lo
16. fiíjen – 2008 – Velk˘ poÏár na PraÏském v˘stavi‰ti, krátce po 19. hodinû

veãerní vyhofielo levé kfiídlo PrÛmyslového paláce
19. fiíjen – 1943 – Byl objeven streptomycin, první antibiotikum proti tuberkuló-
ze.
20. fiíjen – 1960 – V Praze v Královské obofie bylo otevfieno planetárium
21. fiíjen – 2005 – Zaãátek fiádného digitálního televizního vysílání, zpoãátku jen

pro Prahu a ãást Stfiedoãeského kraje
1879 – Thomas Alva Edison zkou‰í Ïárovku s uhlíkov˘m vláknem    

24. fiíjen – 2003 – VÛbec poslední let nadzvukového Concordu
25 .fiíjen – 2001 – Microsoft vydal Windows XP
28. fiíjen – 1918 – V Praze byl vyhlá‰en samostatn˘ âeskoslovensk˘ stát 
29. fiíjen – 2000 – Jifií Kajínek utekl z vûznice Mírov
31. fiíjen – 1892 – Arthur Conan Doyle vydal knihu „DobrodruÏství Sherlocka

Holmese“
Halloween, Samhain (31. fiíjen – 1. listopad)

Pozn. red.: V této rubrice nejsme schopni otisknout a pfiipomínat v‰echna historická
data, mezinárodní dny apod.
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Ordinace praktického lékafie
MUDr. Alice Voseãková 

tel.: 284 892 902

pondûlí, úter˘, stfieda
7.00 – 8.00 odbûry krve, injekce
8.00 – 12.00 ordinace  

12.00 – 13.00 pouze pro objednané

ãtvrtek
12.30 – 14.00 ordinace
14.00 – 18.30 pouze pro objednané

pátek
7.00 – 8.00 odbûry krve, injekce
8.00 – 10.00 pouze pro objednané

10.00 – 12.00 ordinace
12.00 – 13.00 pouze pro objednané

Ordinace praktického lékafie
MUDr. Jáchym Bednáfi 

tel. (do ÚJV ¤eÏ): 222 941 506

po 12.00 – 15.00
út 13.00 – 16.30
st 7.30 – 11.00
ãt 13.00 – 15.30
pá 7.30 – 11.00
odbûry krve – stfieda a pátek od 7.30
náv‰tûvní sluÏby dle dohody

Stomatologická a parodontologická
ambulance
MUDr. Martin Jícha

tel.: 284 892 244

po 13.00 – 20.00
út 8.00 – 15.00
st pouze pro objednané
ãt 13.00 – 20.00
pá 8.00 – 15.00

Gynekologie a porodnictví
MUDr. Eva Novotná
tel. (Klecany): 284 890 436
tel. (Odolena Voda): 283 971 110
Klecany – pouze ãtvrtek
7.00 – 8.00 odbûry
8.00 – 12.00 objednané pacientky

Ordinace pro dûti a dorost
MUDr. Jitka Provazníková
tel. 284 890 744
pondûlí
8.00 – 9.00 odbûry (laboratorní)
9.00 – 12.00 ordinace – pro nemocné

12.00 – 14.00 pouze pro objednané
14.00 – 18.00 náv‰tûvy
úter˘
13.00 – 15.00 ordinace – pro nemocné
15.00 – 18.00 pro objednané zdravé

dûti – prevence
stfieda
8.00 – 10.00 odbûry+akutnû nemocní

10.00 – 14.00 pro objednané – preven-
tivní prohlídky zdravé
dûti

14.00 – 18.00 náv‰tûvy
ãtvrtek
8.00 – 9.00 odbûry
9.00 – 11.00 pro objednané – preven-

ce kojencÛ – zdravé dûti
11.00 – 13.00 ordinace – pro nemocné
13.00 – 15.00 pouze pro objednané
pátek
8.00 – 9.00 odbûry 
9.00 – 11.00 pro objednané zdravé dûti

– prevence
11.00 – 13.00 ordinace – pro nemocné
13.00 – 14.00 pouze pro objednané

INFORMACE
Ordinaãní hodiny:
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Lékárna
Mgr. Ludmila Szöllösová

tel.: 284 890 158, 603 171 213

otevírací doba
po 8.00 – 16.00
út 8.00 – 16.00
st 8.00 – 13.00
ãt 8.00 – 18.00
pá 8.00 – 15.00

Oãní optika

tel.: 284 683 330, 739 277 725

otevírací doba
út 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
st 8.00 – 12.00
ãt 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00

mûfiení zraku oãním lékafiem
ãt 16.00 – 18.00

Veterinární ambulance
MVDr. Irena Sedláãková

tel. 283 981 111, 606 904 360

ordinaãní hodiny
po – pá 15.00 – 18.00
sobota, nedûle 16.00 – 18.00
v˘jezdy a operace dle dohody

Po‰ta Klecany – otevírací doba

tel.: 284 890 233

po 8.00 – 11.00 13.00 – 18.00
út 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00
st 8.00 – 11.00 13.00 – 18.00
ãt 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00
pá 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00

Jízdní fiád pfiívozu Klecánky – Roztoky
tel.: 284 890 074

OPRAVA
V záfiijovém ãísle zpravodaje jsme zve-
fiejnili z dÛvodu informaãního ‰umu
nesprávné úfiední hodiny MÚ pro vefiej-
nost. Za tuto dezinformaci se omlouvá-
me a uvádíme správné údaje.

Úfiední hodiny MÚ:
pondûlí 7:00 – 18:00
stfieda 7:00 – 18:00

pondûlí – pátek sobota, nedûle, svátekn
5.40 15.30 5.40 12.00

6.10 16.00 6.10 13.00

6.40 16.30 6.40 13.30

7.10 17.00 7.10 14.00

7.30 17.30 7.30 14.30

8.00 18.10 8.00 15.00

8.30 18.30 8.30 15.30

9.00 19.00 9.00 16.00

13.00 19.30 9.30 16.30

13.30 20.00 10.00 17.00

14.00 10.30 17.30

14.30 11.00 18.10

15.00 11.30 18.30
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SRPEN A ZÁ¤Í V DOMù S PEâOVATELSKOU
SLUÎBOU
Zdravotní stav paní uãitelky Koktanové se zlep‰il a brzy bude propu‰tûná z nemoc-
nice domÛ. NeÏ se zotaví natolik, aby se mohla vrátit k psaní zpráv z DPS, pfiiná‰í-
me nûkolik v˘znamn˘ch událostí.

V srpnu a v záfií se slavily hned dvoje 93. narozeniny! Paní Vlasta Trnková a Hele-
na Pokorná se doÏily tohoto úÏasného v˘roãí v plné du‰evní svûÏesti. KaÏdá z nich
oslavila své narozeniny spoleãnû se v‰emi sv˘mi sousedy a hosty, ktefií pfii‰li popfiát
zdraví, spoleãnû se pobavit a zazpívat si.

Spoleãnou oslavu sv˘ch narozenin pro v‰echny pfiipravila v záfií i paní Dagmar
Braunová, která se o seniory obûtavû stará a vyuÏije kaÏdé pfiíleÏitosti k jejich poba-
vení a vytrÏení z poklidu v‰edního Ïivota.

S cennou nabídkou kondiãního cviãení pro v‰echny obyvatele DPS pfii‰la paní
Anna Vacková. KaÏdou stfiedu v 16 hodin se sejdou ve spoleãenské místnosti a
budou cviãit. Vedle dÛleÏitého protaÏení celého tûla to bude také dal‰í pfiíleÏitost ke
spoleãnému trávení volného ãasu.

V záfií se do DPS pfiistûhovala paní BoÏena TÛmová ze Zdib. Pfiejeme jí, aby byla
mezi nov˘mi sousedy spokojená a tû‰ila se dobrému zdraví.
ZdeÀka Tomá‰ová, obãasná náv‰tûvnice DPS

Fotografie jsme získali pouze z oslavy narozenin paní Heleny Pokorné.
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A je‰tû jedna prázdninová fotografie.
Nelekejte se, úlovek pana ·Èastného

nepochází z areálu kasáren, ale z jeho
pobytu v rodi‰ti na Vysoãinû.
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POSLÁNÍ A V¯ZNAM MYSLIVOSTI V SOUâASNOSTI
Aby bylo moÏno charakterizovat souãasné poslání myslivosti, musíme si uvûdomit,
jak˘ je historick˘ v˘voj tzv. kulturní krajiny. Kulturní krajina byla vytvofiena dlou-
hodob˘m pÛsobením ãlovûka, kter˘ pÛvodní pfiírodní krajinu ovlivÀoval podle sv˘ch
potfieb, aÏ se z ní stala v pfieváÏné mífie krajina obhospodafiovaná. V ní pak
extenzivnû vyuÏíval pÛvodní druhy rostlin a ÏivoãichÛ. Dal‰ím v˘vojem se krajina
zmûnila na obdûlávanou, kde se intenzivním zpÛsobem pûstovaly a chovaly téÏ ve
vût‰í mífie nepÛvodní rostliny a Ïivoãichové. PÛvodní ekosystémy se tak staly vzác-
ností.

Pro na‰i souãasnost je typickou krajinnou formou pfiímûstská krajina, která nab˘vá
na stále vût‰í dÛleÏitosti. Z tohoto základu vypl˘vají dal‰í dÛsledky, a to zejména
radikální zmûna Ïivotního prostfiedí pro volnû Ïijící zvûfi, a dále urãité odcizení
a ztráta vztahu k pfiírodû u lidí, ktefií své ekonomické zájmy nadfiazují nad pfiírodní
vazby, pochody a zákony. To se pak odráÏí téÏ v jejich názoru na myslivost jako tra-
diãní stfiedoevropskou formu hospodafiení se zvûfií. Vefiejnost, jak laická, tak ãásteã-
nû i odborná, není ochotna pfiipustit na‰í odpovûdnost za existenci zvûfie a za zaji‰-
tûní fiádného hospodafiení s ní, kterou na sebe ãlovûk vzal tím, Ïe se kdysi dávno
rozhodl obdûlávat krajinu. 

Tato zodpovûdnost v souãasnosti leÏí také na vlastnících honebních pozemkÛ.
Právû oni svou hospodáfiskou ãinností zmûnili ráz krajiny a v dÛsledku toho do‰lo
k vyhubení nûkter˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ a naopak k vytvofiení podmínek pro roz-
mnoÏování jin˘ch. Jako pfiíklad lze uvést ãernou zvûfi (divoké prase). Je jasné, Ïe pfii
její reprodukãní schopnosti a neexistenci pfiirozen˘ch nepfiátel by do‰lo k nepfiedsta-
vitelnému nárÛstu jejích poãetních stavÛ v pfiípadû, Ïe by se pfiestala lovit. DÛsled-
kem by byl jednak úpln˘ zánik drobné zvûfie v dané lokalitû a na druhé stranû obrov-
ské ‰kody na zemûdûlsk˘ch plodinách. Pro lep‰í pfiedstavu – jarní kmenové stavy
ãerné zvûfie jsou cca 45 000 kusÛ. V pfiípadû prÛmûrného pfiírÛstku 3,5 selete na
bachyni by jen v dal‰ím roce do‰lo k nárÛstu kmenov˘ch stavÛ o 60 000 kusÛ. Kdyby
uveden˘m tempem rostly stavy ãerné zvûfie, dfiíve ãi pozdûji by se vyskytl mor pra-
sat, kter˘ by tuto pfiemnoÏenou populaci utlumil, ov‰em se znaãn˘m nebezpeãím
pfienosu do chovu domácích prasat a s tím spojenou veterinární katastrofou. Tlume-
ní li‰ek jako nejãastûj‰ího nositele nebezpeãné vztekliny je pochopitelné. Dal‰ím pfií-
kladem je jelení zvûfi, která pfii pfiemnoÏení zpÛsobuje znaãné ‰kody na lesních
porostech.

Je proto paradoxní, Ïe vefiejnost neznalá vûci kritizuje myslivce, Ïe zabíjejí Ïivé
tvory, a na druhé stranû vlastníci polních a lesních pozemkÛ je kritizují, Ïe zvûfie
nezabíjí více. Musíme si uvûdomit, Ïe dle legislativy je zvûfi pfiírodním bohatstvím
a lesy jsou národním bohatstvím. Je proto tfieba, aby v rámci zákonem dan˘ch pravi-
del bylo hospodafieno v souladu s obûma. Myslivost je oborem lidské ãinnosti, kter˘
pro‰el dlouh˘m v˘vojem od extenzivního lovu pfies pochopení nutnosti ochrany
zvûfie a péãe o ni, aÏ po odbornou nároãnou ãinnost v oblasti záchrany ohroÏen˘ch
druhÛ a regulaci poãetních stavÛ tûch druhÛ zvûfie, které nalézají v na‰í souãasné kra-
jinû vhodné reprodukãní podmínky.



10 /11

P¤I·LO NÁM E-MAILEM:
PARADOX DOBY
Dnes máme vût‰í domy a men‰í rodiny.
Víc vymoÏeností, ale ménû ãasu.
Máme více titulÛ, ale ménû zdravého rozumu.
Více vûdomostí, ale ménû soudnosti.
Máme více odborníkÛ, ale také více problémÛ.
Více zdravotníkÛ, ale ménû starostlivosti.

Znásobili jsme na‰e majetky, ale zredukovali na‰e hodnoty.
Mluvíme mnoho a milujeme málo.
âasto mluvíme o poctivosti, ale podvádíme ãastûji.
Uãíme se jak vydûlat na Ïivobytí, ale ne jak Ïít.
Pfiidali jsme roky Ïivotu, ale ne Ïivot rokÛm.
Máme vy‰‰í budovy, ale niÏ‰í charaktery.
·ir‰í dálnice, ale uÏ‰í obzory.
Kupujeme více, ale tû‰íme se z toho ménû.

Plánujeme více, ale dokonãujeme ménû.
Nauãili jsme se pospíchat, ale ne ãekat.
Máme vy‰‰í platy, ale niÏ‰í morálku.
Máme vy‰‰í kvantitu, ale niÏ‰í kvalitu.
Îijeme v ãase rychlého stravovaní, ale pomalého trávení.
Máme víc druhÛ jídla, ale ménû v˘Ïivy.
V rodinû máme dva platy, ale více rozvodÛ.

Proto je tfieba si uvûdomit, Ïe kaÏd˘ den, kter˘ Ïijeme, je darem.
Buìme více ãasu se svou rodinou a pfiáteli.
Nav‰tûvujme místa, která máme rádi.
Îivot je fietûz radostn˘ch momentÛ a proto:
pouÏívejme svoje kfii‰Èálové poháry,
ne‰etfieme nejlep‰ím parfémem a pouÏijme ho kdykoliv budeme chtít.
Neodkládejme nic, co pfiiná‰í smích a radost do na‰eho Ïivota.
KaÏd˘ den, kaÏdá hodina, kaÏdá minuta je v˘jimeãná
a my nevíme, jestli není tfieba na‰í poslední.

ProtoÏe v mûsících listopadu a prosinci budou probíhat v honitbû MS Zdiby – Kle-
cany hony na drobnou zvûfi, prosím obyvatele mûsta Klecany a dotãen˘ch obcí
o pochopení, abychom se vyhnuli zbyteãn˘m konfliktÛm.

Lubomír Smetana
vedoucí úseku a myslivecká stráÏ
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
Zaãal nov˘ ‰kolní rok, dûti nám o rok zestárly a pfiivítali jsme nové prvÀáãky. Letos
jich nastoupilo 41 do dvou tfiíd. 1.A vede p. Jana ·iklová, do 1.B nastoupila nová
paní uãitelka Radmila Falgenhauerová. Poãasí se vydafiilo, a tak jsme mohli pfiivítat
dûti venku. S nimi pfii‰li samozfiejmû i rodiãe, s nûkter˘mi i prarodiãe a moÏná i dal‰í
pfiíbuzní. Zkrátka, bylo nás tu v‰ude plno. S pfiáním mnoha úspûchÛ a s kytiãkou pro
paní uãitelky pfii‰el i pan starosta. Po uvítacím ceremoniálu ode‰ly dûti i s rodiãi do
sv˘ch tfiíd, kde uÏ na nû na lavici ãekaly uãebnice a malé dáreãky.

Dûtem se zatím ve ‰kole líbí, do ‰koly se tû‰í ( ptali jsme se) a doufáme, Ïe jim to
co nejdéle vydrÏí.

Adaptaãní kurz 6.A

Na zaãátku leto‰ního ‰kolního roku jsme se s Ïáky 6. A a jejich novou tfiídní uãitel-
kou Vûrou ·tembergovou vydali na adaptaãní kurz do rekreaãního stfiediska SEBA,
které leÏí v âeském ráji. Do tfiídy, která byla v˘born˘m kolektivem jiÏ z 1. stupnû,
pfii‰lo nûkolik nov˘ch ÏákÛ, a proto se spoleãnû strávené dny mimo ‰kolu zdály jako
dobr˘ nápad. I kdyÏ nám poãasí moc nepfiálo, tfii dny, které jsme v SEBù strávili, jsme
si opravdu uÏili. Díky dvûma v˘born˘m instruktorÛm, ktefií se o nás dnem i nocí sta-
rali, jsme se lépe poznali, ale zároveÀ také v˘bornû bavili. Bûhem dne jsme se témûfi
nezastavili, byli jsme neustále zahrnováni rÛzn˘mi hrami, zkou‰kami a úkoly zamû-
fien˘mi na vzájemné vztahy. Spolupráce a dÛvûra byly budovány aÏ do té míry, Ïe
Ïáci absolvovali jeden obûd svázaní k sobû provazem, a museli se tak na sebemen-
‰ím pohybu pfiesnû dohodnout. Velice zábavná byla také aktivita posledního veãe-
ra, kdy jsme museli obstát ve stfielbû na terã, abychom dostali pfiíbor a hrneãek,
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a mohli si tak sníst ‰pagety a zapít je. Zpátky do ‰koly jsme dorazili s dobrou nála-
dou a shodli jsme se, Ïe urãitû na podobné místo znovu vyrazíme. 

Bronislava Bendová

TfieÈáci poprvé v Toulcovû dvofie

Znovu zaãala ‰kola,zvykáme si na ‰kolní povinnosti a ‰kolní reÏim a najednou –
jedeme do Toulcova dvora. III.B – program ,, Teãe voda, teãe’’, ale to pfiece v‰ichni
víme – VODA – ta je v‰ude a co asi bychom se je‰tû mûli dozvûdût?

Jaké bylo na‰e pfiekvapení, kdyÏ jsme zjistili, jak málo vody je na na‰í Zemi.UÏ
jsme pochopili, Ïe i my musíme vodou ‰etfiit.Jako kouzelníci jsme vodu ãistili pfies
kamínky, písek a drobné uhlíky. Dokázali jsme zprovoznit vodojem a nakonec jako
odmûna se objevil vodotrysk.

III.A – program ,,Jako vãelky v úle ‘’ . Nûjaké vûdomosti uÏ urãitû máme, ale vidût
opravdov˘ úl, b˘t u nûj blízko, to bude záÏitek. AÏ se nám nûkdy nebude chtít pra-
covat , vzpomeneme si na vãelky, jejich pilnost, pracovitost a houÏevnatost. NIC
NENÍ ZADARMO.

I cesta k sladkému a zdravému medu je zdlouhavá.
UÏ se v‰ichni tû‰íme na dal‰í pofiady v Toulcovû dvofie.

M.Pacíková, K. Knorová a jejich tfieÈáci

Praha renesanãní ….. a de‰tivá

V pondûlí 19.9. jsme se s osmáky vypravili na PraÏsk˘ hrad, abychom se dozvûdûli zají-
mavosti o renesanãním umûleckém slohu a Ïivotním stylu v období panování Ferdi-
nanda I. a Rudolfa II.. Na‰e vycházka zaãínala u letohrádku královny Anny, kde jsme
si prohlédli typické znaky renesanãní architektury. Nûktefií z nás zjistili, Ïe fontána pfied
letohrádkem skuteãnû zpívá, a poté jsme se pfiesunuli kolem míãovny PraÏského hradu
a lvího dvora pfies nádvofií PraÏského hradu k Schwarzenberskému paláci. Vycházka
konãila u Pohofielce, kde jsme si mohli vyzkou‰et, jestli délka na‰í paÏe odpovídá
Ïelezné mífie pro loket, umístûné vedle dvefií hradãanské radnice. Celou vycházku vedl
zku‰en˘ mlad˘ slovensk˘ prÛvodce, od kterého jsme se dozvûdûli mnoho dal‰ích zají-
mavostí o Ïivotû lidí na Rudolfovû dvofie. PfiestoÏe v˘klad byl veden ve sloven‰tinû,
v‰ichni jsme dobfie rozumûli a snaÏili se bezchybnû vyplnit pracovní listy.

Program se nám líbil i pfiesto, Ïe jsme ho absolvovali s de‰tníky.

Eva StaÀková

Kopeme a budujeme …

Ptáte se co? No pfiece nové hfii‰tû a víceúãelov˘ sportovní areál. Proã aÏ teì a ne
o prázdninách? ProtoÏe administrativní procedury a termíny a jsou neoblomné
a mnozí úfiedníci liknaví. Pfii té pfiíleÏitosti je v‰ak také potfieba vymûnit teplovodní
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roury, které vedou z kotelny do pavilonÛ. A tak se skoro po 45 letech mÛÏeme podí-
vat, jak to vlastnû ti na‰i pfiedkové vymysleli. Zfiejmû dobfie, jenÏe zub ãasu hlodal
a hlodal, takÏe jsme v zimû vytápûli také kus trávníku a ãást hfii‰tû a nemohli se
dopátrat, proã máme vût‰í spotfiebu vody neÏ by mûla b˘t. Dûti samozfiejmû musí b˘t
pfii pfiesunech opatrnûj‰í a pozornûj‰í, ale urãitû to zvládneme ke spokojenosti v‰ech. 

Pár pfiiloÏen˘ch obrázkÛ komentáfi nepotfiebuje….

KAM ZA KULTUROU

JoÏa Úprka – Evropan slováckého venkova
Národní galerie v Praze – Vald‰tejnská jízdárna

od 23. záfií 2011 do 22. ledna 2012

JoÏa Úprka byl znám˘m malífiem moravského venkova. Jeho nejv˘znamnûj‰í díla vzni-
kala do 1. svûtové války. Emotivnû ztvárnil motivy kaÏdodenního Ïivota, práci, zvyky,
slavnosti. V jeho v˘tvarn˘ch dílech jsou rovnûÏ zaznamenány národopisné prvky,
zejména krojÛ a jejich detailÛ. Z jeho dûl na nás d˘chne podstata Ïivota na slováckém
venkovû, kter˘ byl neodmyslitelnû spjat˘ s vírou i pravideln˘m Ïivotním rytmem. 

Stálá v˘stava o lanovkách

O prázdninách jsme si mohli pfiipomenout 120. v˘roãí od doby, kdy se prvnû rozje-
la lanovka na Petfiín (25.7.).
Zájem o svezení touto lanovou dráhou je i v dne‰ní dobû opravdu velik˘. Svûdãí o
tom loÀsk˘ poãet 1 778 000 cestujících. Dopravní podnik hlavního mûsta Prahy pfii-
pravil v horní stanici lanovky stálou v˘stavu o lanovkách. Jsou zde na 20 panelech k
vidûní fotografie i dal‰í dobové dokumenty z historie praÏsk˘ch lanovek. V˘stavu je
moÏné nav‰tívit v provozní dobû lanovky. Vstupné je zdarma. 
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ZPRÁVIâKY Z M·
V mûsíci záfií si na‰i nejmen‰í museli opût zvykat na pobyt ve ‰kolce bez rodiãÛ, a
tak byl sly‰et ve tfiídách i obãasn˘ pláã. Ve ‰kolce jsme pfiivítali 40 nov˘ch kamará-
dÛ. Paní uãitelky zvolily pro tyto dûti takov˘ program, aby se co nejrychleji zadap-
tovaly na nové prostfiedí a pobyt ve ‰kolce byl pro nû pfiíjemn˘m strávením dne. 

Zmûny zaznamenal i pedagogick˘ sbor. Paní uãitelka Katka se vûnuje krásn˘m
matefisk˘m povinnostem (narodil se mal˘ Tomá‰ek) a p. uãitelka Dá‰a musela kvÛli
jin˘m pracovním povinnostem ‰kolku opustit. Dámsk˘ kolektiv posílila nová p. uãi-
telka Martina (tfi. Li‰ka) a p. uãitelka ·tûpánka (tfi. Beru‰ka).

Divadlo

Opût jsme zaãali sérii pravideln˘ch divadelních pfiedstavení ve ‰kolce a hned na
zaãátku záfií k nám pfiijelo divadlo „KÛzle“ s hudební pohádkou „O princeznû, která
chtûla v‰echno hned“. Celé pfiedstavení prolínaly tóny kytary a flétny. Hlavní aktéfii
zapojili do pohádky i herce z fiad dûtí. Divadlo se v‰em moc líbilo a uÏ se tû‰íme na
fiíjen.

Kolektiv M· 
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Havelské posvícení v Klecanech
V sobotu 15. října 2011 od 14.00 hodin

na Náměstí Třebízského v Klecanech se bude konat posvícení. 

Budou zde houpačky, kolotoče, stánky s různým zbožím,  
s občerstvením a dílny, kde si budete moci vyrobit něco pro radost.
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ZPRÁVY Z PRAVÉHO HRADCE

Poslední prázdninové odpoledne v kasárnách.

Krásné poãasí, pokraãování keramické dílny, zumba a opékání bufitíkÛ nalákalo více
neÏ 40 rodin ke spoleãnému odpoledni v kasárnách. Slíbili jsme si, Ïe se je‰tû do
podzimu sejdeme. 
Dûkujeme panu Herdiczovi, panu Pacovskému a jejich kolegÛm za pochopení
a ochotu, se kterou nám posekali trávník a pfiipravili malé ohni‰tû.

Sobotní setkání pro celou rodinu v Dolních kasárnách 

9. 10. 2011 od 10.00 do 17.00 hod. 
Obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec a Klub rodiãÛ a dûtí Klíãek vás zve na den pln˘
zábavy, sportu a tvofiení. 
Bûhem celého dne mÛÏete vyzkou‰et ‰lapací autíãka, trampolínu a modelování
v keramické dílnû. 
Oddíl skokÛ na trampolínû z TJ AERO Odolena Voda pfiedvede své umûní na velké
trampolínû závodních rozmûrÛ. Zájemci si potom mohou tuto trampolínu také
vyzkou‰et! 

Celodenní vstupné: 
– rodinné 100,– Kã 
– jednotlivci 50,– Kã 
Pfiineste si ‰pekáãky, za pfiíznivého poãasí si je opeãeme. 

V rámci sobotního setkání probûhne v Dolních kasárnách v „Prozatímní kápliãce“ 
PING-PONGOV¯ TURNAJ 
pro v‰echny vûkové skupiny (dûti i dospûlé).
Zaãátek v 10 hodin!

Pfiihlá‰ky na turnaj: 
– prosíme pfiedem SMS na tel. 602 419 230, na mail klicek@pravy-hradec.cz a nebo

nejpozdûji v sobotu do 9.30 hod. na místû 

Startovné je 50,- Kã/osoba 

Pro závodníky jsou ‰lapací auta, trampolína i keramická dílna zdarma.

Zaji‰tûno: 
– pálky a míãky k pÛjãení, hodnotné v˘hry, obãerstvení (pivo, limo, su‰enky apod.) 

Za podporu dûkujeme mûstu Klecany, Min. práce a sociálních vûcí, Nadaci VIA,
Po‰tovní spofiitelnû a Fondu T-Mobilu.
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20 LET OD OBNOVENÍ TùLOCVIâNÉ JEDNOTY
SOKOL KLECANY
âeskoslovenská obec sokolská, která byla obnovena po listopadu 1989, mûla své
ãleny také v Klecanech. Zdej‰í Tûlocviãná jednota byla zaloÏena uÏ v r. 1907 a byla
ãinná s pfiestávkami za 1. a 2. svûtové války. Na‰i sokolové patfiili pÛvodnû do Ïupy
podbûlohorské. âOS byla jednou z nejsilnûj‰ích organizací v âs. republice a pÛsobi-
la na demokratick˘ch principech i po roce 1945 aÏ do roku 1948, kdy byla zru‰ena.

Podnût k obnovení Tûlocviãné jednoty ke dni 7. fiíjna 1991 vze‰el ze skupiny
b˘val˘ch ãlenÛ Sokola. V jejich ãele byl syn jednoho ze zakladatelÛ klecanského
Sokola Václav Soukup, dále Miroslav Melí‰ek, Vladimír Novák, Karel Tich˘, Jifiina
Srbová, Josef Hru‰ka a dal‰í. Dnes patfií TJ Sokol Klecany do Ïupy Jungmannovy. Sta-
rostkou je sestra Jifiina Srbová, náãelnicí sestra Hana Janková.

Kdysi cviãívaly v Sokole témûfi v‰echny dûti, mládeÏ i dospûlí z Klecan. Dnes
taková situace není. Pfiesto není tfieba se dívat do budoucnosti pesimisticky: Tûloc-
viãná jednota má tfiicet ãlenÛ – vûrnou gardu, mlad‰í Ïákynû a druÏstvo florbalistÛ.
Cviãit zaãínáme ve ‰kolní tûlocviãnû od fiíjna: cviãení pro Ïeny je kaÏd˘ ãtvrtek, pro
mlad‰í Ïákynû kaÏdé úter˘. ZúãastÀujeme se aktivnû v‰ech spoleãensk˘ch a kultur-
ních akcí ve mûstû, na‰e loutkové divadlo Klecánek hraje v zimních a jarních mûsí-
cích pohádky pro dûti v Mûstské knihovnû. Na v˘znamné v˘roãí vzpomenou soko-
lové pfii spoleãném setkání zaãátkem listopadu t. r.

Zdena Lomová
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5. 11. 2011 (sobota)
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

V˘sledky záfiijov˘ch utkání

MuÏi A: 
SK BENE·OV „B“ - TJ SOKOL KLECANY 2:1
Gól: Filip Vyhnal

TJ SOKOL KLECANY „A“ - SK BAKOV n. JIZEROU 0:1
TJ SOKOL KLECANY „A“ - FK BOHEMIA PODùBRADY 1:0
Gól: David Filinger
FC JÍLOVÉ - TJ SOKOL KLECANY „A“ 0:1
Gól: Michal ·pulka

MuÏi B: 
TJ SOKOL KLECANY „B“ - SOKOL KLÍâANY „A“ 1:1
SK ZÁPY - TJ SOKOL KLECANY „B“ 5:1
TJ SOKOL KLECANY „B“ - SVORNOST BRÁZDIM 6:0
SOKOL VY·EHO¤OVICE - TJ SOKOL KLECANY „B“ 8:1

Dorost:
SOKOL OND¤EJOV - TJ SOKOL KLECANY 1:2
TJ SOKOL KLECANY - JISKRA KOJETICE 7:1
SOKOL MUKA¤OV - TJ SOKOL KLECANY 1:0

Îáci:
TJ SOKOL KLECANY - SOKOL PACOV 8:0

Pfiípravka:
TJ SOKOL KLECANY - SOKOL VY·EHO¤OVICE 4:0
SKK HOVORâOVICE - TJ SOKOL KLECANY 0:9
SOKOL VELTùÎ „A“ - TJ SOKOL KLECANY 3:2
TJ SOKOL KLECANY - SK ZELENEâ 2:3

Minikopaná:
TJ SOKOL KLECANY - SK ZELENEâ 0:14
FK BRAND¯S-BOLESLAV „B“ - TJ SOKOL KLECANY 2:4

Pozvánka na zápasy „A“ muÏstva
08. 10. v 16: 00 hod (sobota) TJ SOKOL KLECANY - UHLÍ¤SKÉ JANOVICE
15. 10. v 10: 15 hod (sobota) BRAND¯S-BOLESLAV - TJ SOKOL KLECANY 
(doprava vlastní)



Klecansk˘ zpravodaj • fiíjen 2011

SLAVNOSTI PRAVÉHO A LEVÉHO B¤EHU
0 roãník regionálního festivalu se uskuteãnil 17. 9. 2011. s cílem propojit symbolic-
ky i fakticky oba bfiehy Vltavy. My‰lenka se zrodila asi pfied 5 lety a v záfií minulé-
ho roku zaãala její realizace za podpory mûst a obcí na obou bfiezích. Na tom
na‰em Klecan, Máslovic a ¤eÏe. Program byl velmi pestr˘.

Sportovní (Klecánky obsadily 2. místo v nohejbale) i kulturní (ve vafiení polévky
jsme skonãili také druzí, protoÏe na‰e pravá pr˘ byla studenûj‰í neÏ levá z druhého
bfiehu). Na své si pfii‰li dûti, dospûlí, i star‰í obãané, cel˘ den do pozdních noãních
hodin.Mezi bfiehy proplouvaly pfiívozy, po Vltavû pluly lodû, zvlá‰tû pÛsobiv˘ byl
seskok para‰utistÛ do vody a noãní svûtelná show. Atmosféra byla pfiíjemná, lidé se
dobfie bavili a uÏívali si sluneãného dne babího léta. 

Závûrem bychom rádi podûkovali celému realizaãnímu t˘mu v ãele s Blankou
Laurychovou za jejich velmi obûtavou a nezi‰tnou práci, bez níÏ by se Slavnosti
nemohly konat.

Kulturní komise

Slavnosti z pohledu diváka

âasová zaneprázdnûnost mi bohuÏel nedovolila b˘t u Vltavy cel˘ den, ale i veãerní
program byl pro mû siln˘m záÏitkem. S úÏasem jsem sledovala pfiedstavení divadla
„Sklep“ a strhující koncert kapely Toxique s naprosto skvûlou zpûvaãkou Klárou
Vytiskovou. Ti co zÛstali do ranních hodin si je‰tû mohli na roztocké stranû uÏít
naprosto spontánní koncert pfiítomn˘ch muzikantÛ, kter˘ se nikomu nechtûlo opus-
tit. Pan pfievozník uÏ v‰ak po celém dni potfieboval zaslouÏen˘ odpoãinek a tak
nezb˘valo, neÏ se vrátit na prav˘ bfieh. Pfieji hodnû sil organizátorÛm do dal‰ích roã-
níkÛ a díky za skvûl˘ kulturní záÏitek. 

PS: Jedin˘ negativní pocit mám z toho, jak neskuteãn˘ nepofiádek zÛstal po úãast-
nících slavnosti i pfies v‰udypfiítomné odpadkové nádoby. Dovolím si tedy podûko-
vat je‰tû v‰em, ktefií se podíleli na úklidu celého bfiehu.

D. Horová

22. 10. v 15: 30 hod (sobota) TJ SOKOL KLECANY - DLOUHÁ LHOTA
29. 10. v 14: 30 hod (sobota) ZÁSMUKY - TJ SOKOL KLECANY
05. 11. v 14: 00 hod (sobota) TJ SOKOL KLECANY - KOSTELEC U K¤ÍÎKÒ

Aktuálnû kaÏd˘ t˘den umisÈujeme plakáty s rozpisem zápasÛ v‰ech muÏstev a to
v obchodû u p. KfiíÏe, na nástûnce u kabin a v restauraci Sportklub. ZároveÀ upo-
zorÀujeme na moÏnost pfiepravy autobusem na venkovní zápasy A muÏstva. 
Odjezdy autobusu jsou vÏdy uvedeny na plakátu.

-dh-



Fotografie ze Slavností pofiídil Martin Lemon




