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VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

VEâER S JANEM SOKOLEM
V pátek 9. listopadu budeme besedovat v na‰em kostele s ães-
k˘m filosofem Janem Sokolem, profesorem Univerzity Karlovy
na téma: Jsme rovnocennou souãástí Evropy? Co bychom mûli
a co nemûli? Co smíme a co nesmíme? Pofiad doprovodí vystou-
pení pûveckého souboru Klenota. Zaãátek v 19 hodin.

Kdo je profesor Jan Sokol (nar. 1936)
Vyuãil se zlatníkem. Maturoval na veãerním gymnáziu. Dálkovû
studoval Matematicko-fyzikální fakultu a Pedagogickou fakultu
UK. Pfiekládal z francouz‰tiny, angliãtiny, nûmãiny, fieãtiny. Spo-
lupracoval na ekumenickém pfiekladu Bible. Byl jedním z prvních signatáfiÛ Charty 77.
Je profesorem na fakultû sociálních vûd UK.

pk

Foto: zdroj Wikipedie

Partnefi i  mûsta

VINOHRADSK¯ SYMFONICK¯ ORCHESTR 
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Slavnostní koncert ke Dni boje za svobodu a demokracii se koná v nedûli 18. listo-
padu 2012 v klecanském kostele. Vystoupí Vinohradsk˘ symfonick˘ orchestr. Zaãá-
tek v 16 hodin. 
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Na‰im listopadov˘m oslavencÛm pfiejeme k jejich v˘znamnému jubileu
v‰e nejlep‰í, pevné zdraví a dostatek Ïivotního elánu!
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za záfií aÏ fiíjen 2012

Rada 17. záfií
– Projednala návrh smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostor s PraÏsk˘m spolkem

ochráncÛ zvífiat Praha 4. Ke smlouvû byl vyÏádán dodatek, kde se PraÏsk˘ spolek
zavazuje k poskytování sluÏeb pro klecanské obãany.

– Projednala návrh nájemní smlouvy s Prav˘m Hradcem na pronájem nebytov˘ch
prostor v ãp. 74 (Rychta) a pfiedá zastupitelstvu mûsta.

– Schválila objednávku montáÏe altánu od firmy Artifax Lignarium Praha 1 za
20.000 korun + DPH.

– Projednala Ïádost paní Jany Langové o pronájem bytu v Dolních kasárnách.
– Stanovila – podle pfiíslu‰ného zákona – Ïe ãlen Rady mûsta pan Jifií Medek má

právo uÏívat závûsn˘ odznak pfii svatebních obfiadech.

Zasedání zastupitelstva 24. záfií
se konalo za pfiítomnosti dvanácti mûstsk˘ch zastupitelÛ. Nov˘ ãlen zastupitelstva
Ing. Antonín Kuãera sloÏil v úvodu zasedání slib. Na jednání se dostavilo hodnû
ãlenÛ klubu Klíãek a dal‰ích obãanÛ. Zastupitelstvo mûsta schválilo uzavfiení smlou-
vy s obãansk˘m sdruÏením  Prav˘ Hradec o poskytnutí prostor pro ãinnost klubu
Klíãek v budovû ãp. 74 (Rychta) a v ãásti budovy ãp. 968 (b˘val˘ v˘strojní sklad
v Dolních kasárnách). O vyhodnocení  projednávaného návrhu zadání zmûny ã. 1
územního plánu Klecan informoval pofiizovatel Ing. Vich. V‰echny zadané zmûny
v územním plánu zastupitelé schválili a panu starostovi uloÏili zajistit dal‰í kroky.
Schválena byla rovnûÏ obnova herních prvkÛ v matefiské ‰kole na základû nabídky
firmy TR Anto‰ za maximální cenu 585 tis. korun vãetnû DPH. Dále byl schválen
zámûr odkupu pozemku p. ã. 287/2 v k. ú. Klecany se studnou na nûm umístûnou,
vãetnû ãerpací stanice a rozvodÛ vody.  

Rada 1. fiíjna
– Schválila pfiíspûvek 1.000 korun pro SdruÏení SOS Dûtské vesniãky.
– Schválila podpis smlouvy s Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem Stfiedoãeského kraje,

územní odbor Mladá Boleslav, o umístûní koncového prvku varování a vyrozu-
mûní obyvatelstva – sirény na budovû hasiãárny.

– Schválila podpis nájemní smlouvy s paní Janou Langovou na pronájem bytu
v budovû ãp. 970 v areálu Dolních kasáren.

– Schválila podpis smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostor v ãp. 948 v Dolních ka-
sárnách a nezpevnûné plochy 948 a 463/7 s PraÏsk˘m spolkem ochráncÛ
zvífiat.

– Schválila provedení víceprací projektu Revitalizace Námûstí V. B. Tfiebízského,
které pfiedstavují umístûní Ïlabovek v odvodÀovacím pfiíkopu, prodlouÏení za-
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trubnûní odvodÀovacího Ïlabu a zmûnu dláÏdûní u telefonní budky. Nav˘‰ení
ãiní 77.166 korun bez DPH.

– Vzala na vûdomí zadání zmûny ã. 1 Územního plánu Klecany. 

Rada 3. fiíjna
– Schválila provedení víceprací projektu Revitalizace Námûstí V. B. Tfiebízského,

které pfiedstavují umístûní folie a roz‰ífiení chodníku u budovy úfiadu, zmûnu trasy
komunikace pfied ãp. 56, úpravu proti vlhkosti objektÛ ãp. 61 a 62 a dfievûn˘
obklad hráze horní nádrÏe. Nav˘‰ení ãiní 98.049 korun bez DPH.

– Schválila podpis smlouvy o dílo s panem Janem Suchomelem na dodávku pro-
jektové dokumentace na budovû zdravotního stfiediska ãp. 17 v ulici U ·koly
v Klecanech. Jde o dokonãení projektové dokumentace, která byla zpracována
Ing. Patákovou pouze do stupnû pro stavební povolení.

– Vzala na vûdomí v˘zvu Dobrovolník Stfiedoãeského kraje 2012 od Krajského
úfiadu Stfiedoãeského kraje a pfiedá spolkÛm a obãansk˘m sdruÏením pro podání
návrhÛ.

Rada 8. fiíjna
– Schválila provedení víceprací projektu Revitalizace Námûstí V. B. Tfiebízského,

které pfiedstavují v˘mûnu zámkové dlaÏby pro nevidomé a roz‰ífiení rabátek napro-
ti úfiadu a ochranné oplocení pomníku. Nav˘‰ení ãiní 99.307 korun bez DPH.

– Schválila ménûpráce projektu Revitalizace Námûstí V. B. T., které pfiedstavují
zachování chodníku pfied ãp. 424, zru‰ení chodníku u ãp. 65, zmûnu umístûní
pfiechodu, zachování chodníku pfied ãp. 250, zachování stromu v chodníku u ãp.
53. SníÏení pfiedstavuje 82.523 korun bez DPH.

– Projednala návrh pana ·Èovíãka na zmûnu umístûní kontejnerového stání pro tfií-
dûn˘ odpad v oblasti Boleslavky na parcele ã. 202/15. Bude se tímto návrhem dál
zab˘vat.

– Schválila podpisy nov˘ch nájemních smluv na bytové jednotky v Domû
s peãovatelskou sluÏbou s p. Milu‰í Hejzlovou, Mgr. Jifiinou Koktanovou, Marií
Nejedlou, Milu‰í Novákovou, Helenou Pospí‰ilovou, Vlastou Trnkovou, Milanem
Mráãkem a Josefem ·Èastn˘m.

– Schválila pfiihlá‰ení do programu Dobré sousedství pro rok 2012 Leti‰tû Praha pro
úãely ‰kolství, tûlov˘chovy a sportu.

– Schválila podpis mandantní smlouvy s firmou AAA Zakázky s. r. o. na prÛbûh
a pfiípravu vefiejné zakázky Dodávka pfietlakové haly, ve v˘‰i 35.000 korun.

Rada 15. fiíjna 
– Projednala stíÏnost paní ·árky Srbové a Ïádost o zaji‰tûní klidu v noãních hodi-

nách na Námûstí V. B. Tfiebízského, kde dochází k opakovanému ru‰ení obyvatel
kvÛli provozu noãního klubu Tygr. Povûfiila starostu jednáním o zmûnû otvírací
doby klubu.

– Schválila úãast Ing. Jana MojÏí‰e na ‰kolení k pfiípravû a ovûfiení zvlá‰tní odborné
zpÛsobilosti zkou‰kou pro správní ãinnost pfii územním rozhodování a pfii rozho-
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dování na úseku stavebního fiádu a vyvlastnûní. âástka za úãast na povinném ‰ko-
lení je 27.920 Kã vãetnû DPH.

– Schválila Ïádost TJ Sokol Klecany o finanãní pfiíspûvek na dofinancování pod-
zimní ãásti sezóny 2012/2013 ve v˘‰i 90.000 korun, které v minulosti poskytova-
ly âSTV nebo OFS pfierozdûlováním z loterijních organizací. Po skonãení úãetní-
ho období pfiedloÏí TJ Sokol  vyúãtování.

– Schválila provedení víceprací projektu Revitalizace Námûstí V. B. Tfiebízského
v Klecanech, které pfiedstavují v˘mûnu svítidel vefiejného osvûtlení a izolaci
mal˘ch jezírek. Nav˘‰ení ãiní 94.696 korun bez DPH.

– Schválila prodlouÏení stávající smlouvy se spoleãností ASA na svoz tfiídûného
a netfiídûného odpadu o ‰est mûsícÛ, do 30. 6. 2013 tak, aby bylo moÏno usku-
teãnit fiádné v˘bûrové fiízení na nového dodavatele.

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

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

Zdena Lomová

17. LISTOPAD – MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA
Tento den je vzpomínkou na tragické události, které zaãaly 28. fiíjna 1939 v Protek-
torátu âechy a Morava potlaãením demonstrace konané v Praze u pfiíleÏitosti
21. v˘roãí vzniku âeskoslovenska. Bûhem této demonstrace byl zranûn student lékafi-
ské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal, kter˘ 11. listopadu svému zranûní podle-

hl. Pohfieb Jana Opletala
se konal 15. listopadu na
Albertovû. Následovaly
dal‰í demonstrace za úãas-
ti tisícÛ lidí, ktefií tak
vyjadfiovali svÛj protest
proti okupaci. Ani tyto
demonstrace se neobe‰ly
bez stfietÛ s pofiádkov˘mi
silami. Bezprostfiednû na
to se v Berlínû konalo jed-
nání za úãasti Adolfa Hit-
lera, jehoÏ v˘sledkem bylo
rozhodnutí o uzavfiení ães-
k˘ch vysok˘ch ‰kol na
dobu tfií let. V noci ze 16.
na 17. listopadu do‰lo
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V¯SLEDKY VOLEB 2012
Volby do zastupitelstev krajÛ konané dne 12. 10. – 13. 10. 2012
V˘sledky hlasování za územní celky: Stfiedoãesk˘ kraj, Praha-v˘chod, Klecany

Voliãi v seznamu Vydané obálky Odevzdané obálky Platné hlasy
2 177 837 836 799

Kandidátní listina v˘sledky

â. Název Platné hlasy celkem
29 TOP 09 a Starostové pro STâ 248
43 Komunistická str. âech a Moravy 116
70 Obãanská demokratická strana 112
60 âeská str. sociálnû demokrat. 93

3 „SdruÏení nestraníkÛ“ 53
51 Strana zelen˘ch 40
93 âeská pirátská strana 29
77 Strana svobodn˘ch obãanÛ 20
91 SPO ZEMANOVCI - âe‰i 18
68 Koalice KDU-âSL, SNK a nez 18

7 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 11
30 Vûci vefiejné 9
88 „UNP-ST¤EDOâE·I 2012“ 7
78 Hn. na podporu dobrovol. hasiãÛ 6
31 ZMùNA 2012 6
83 Komunistická str. âeskosloven. 4
80 Dûlnic. str. }sociální spravedl. 3
16 Strana soukromníkÛ âR 2
19 SUVERENITA - blok JB, SZR 2
22 Nár. socialisté-levice 21. stol. 1
52 Stfiedoãe‰i2012.cz 1

k rozsáhlému zat˘kání ãesk˘ch studentÛ v Praze, Brnû a v Pfiíbrami. Studenti zatãení
gestapem a jednotkami SS v Praze byli dopraveni do ruzyÀsk˘ch kasáren, kde bylo
popraveno 9 pfiedstavitelÛ studentsk˘ch organizací. Zatãeno bylo 1 200 studentÛ,
ktefií byli pfievezeni do koncentraãního tábora Sachsenhausen-Oranienburg. Ústfied-
ní svaz ãeskoslovenského studentstva ve spolupráci s exilovou vládou vyvíjel aktivi-
tu, jejímÏ v˘sledkem byla lond˘nská schÛze Mezinárodní studentské rady konaná v r.
1941. Rada pfiijala tzv. Prohlá‰ení spojeneck˘ch studentÛ k 17. listopadu, jeÏ vyhlá-
silo 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva.                                                   

JH
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LINECK¯ KOLÁâ
Nejlep‰í koláã od babiãky
z Vídnû, promiÀte z Lince. Co
nevidût budou Vánoce a pfied-
stava tácu vánoãního cukroví,
na kterém chybí linecká koleã-
ka (kytiãky, hvûzdiãky, srdíã-
ka) je pro nás âechy nemysli-
telná. Pojìme proto zapátrat
po historii lineckého koláãe.
Podle historikÛ je údajnû
lineck˘ koláã nejstar‰í peãe-
n˘ mouãník svûta. Raku‰ané
toto tvrzení opírají o dva
dochované dobové recepty na
svÛj „Linzer Torte“. První je

z r. 1653 a je chránûn archivem Admontského opatství ve ·t˘rsku. Druh˘ pochází
z r. 1696 a objevil ho ve vídeÀské mûstské knihovnû vídeÀsk˘ cukráfi Anton Jindrak.
V rakouském Linci byl tento koláã nejprve opravdu tradiãním vánoãním peãivem.
Ale jeho sláva se zaãala rychle ‰ífiit do Nûmecka, Maìarska, ·v˘carska i do âech.
O skuteãn˘ svûtov˘ vûhlas i cenovou dostupnost se v‰ak postaral aÏ lineck˘ pekafi
Johann Konrad Vogel (1796 –1883), kter˘ zaãal s velkov˘robou tohoto peãiva. A co
vlastnû tûsto na prav˘ lineck˘ koláã obsahuje? Bílou mouku, máslo, cukr, Ïloutky,
citronovou kÛru a ‰Èávu a také skofiici. DÛleÏitou ingrediencí jsou na jemno nastrou-
hané lískové ofiechy nebo mandle. Vla‰ské ofiechy v tomto pfiípadû nejsou vhodné,
protoÏe mají pfiíli‰ v˘raznou chuÈ a rychle se pfii peãení pfiepalují a tím hofiknou.
Ov‰em to co dûlá z lineckého koláãe lineck˘ koláã je pfiedev‰ím správná marmelá-
da. Tou se pfied peãením natírá nízká placka z tûsta a na ni se poloÏí úzké prouÏky
z tûsta tak, aby vytvofiily mfiíÏku. V ran˘ch dobách v˘roby koláãe se pouÏívala mali-
nová marmeláda nebo ‰vestkov˘ rosol. V souãasné dobû je za klasiku povaÏován
dÏem z ãerveného rybízu. Pfied peãením se koláã potfie roz‰lehan˘m vejcem a okra-
je se obloÏí na plátky nakrájen˘mi mandlemi, které po upeãení zÛstanou kfiupavé.
Pokud si myslíte, Ïe nejsou va‰e zku‰enosti s peãením dostaãující, zajeìte si do
Lince, kde vás mistr cukráfi seznámí se správn˘m postupem v˘roby tûsta, nabídne ke
zdobení rÛzné druhy marmelád a kromû mfiíÏek i jiné tvary ozdob vãetnû monogra-
mu. Pak vá‰ v˘tvor vloÏí na 40–45 min. do trouby a po cca „hodinovém“ kurzu
dostanete dárkovû zabalen˘ vlastní v˘tvor, kter˘ vás pfiijde vãetnû ‰kolení na nece-
l˘ch 17 eur. A pokud se vám nechce do Lince, tak vyndejte vál, váleãek, rádlo, kolá-
ãovou formu, mouku, máslo, marmeládu a udûlejte si pfiedvánoãní rozcviãku. Na
zahfiátí v sychrav˘ch listopadov˘ch dnech bude rozcviãka i sladk˘ v˘sledek nejlep-
‰ím zpÛsobem jak zahnat podzimní chmury.                                                       

JH
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D¯≈OBRANÍ
V jedné lidové písniãce se zpívá „Ta jiÏní Morava, je jistû krásná zem posázená
vinohradem…“ Pokud v‰ak zavítáte na jiÏní Moravu, zjistíte, Ïe nejenom vinohra-
dem, ale i d˘nûmi je posázená tato krásná zem. Celé lány d˘ní záfií do dálky, zalité
podzimním sluncem a ãekající na své zuÏitkování. I v na‰ich zahrádkách se ãím dál
ãastûji d˘nû objevují. Vidíme je povalovat se na záhonech nebo ‰plhat po plotech,
jsou men‰í, vût‰í aÏ obrovské, ozdobné a také zdravé. D˘nû je lidov˘ název pro
tykev turek (Cucurbita). Patfií do ãeledi tykvovit˘ch. Je to popínavá rostlina pÛvodnû
z Latinské Ameriky. Do Evropy se dostala koncem 15. století díky tehdej‰ím mofie-
plavcÛm, ktefií si s ní zpestfiovali jídelníãek. Plodem jsou bobule rÛzného tvaru, veli-
kosti a zabarvení, které z 90 % obsahují vodu a minerální látky jako napfi. Ïelezo,
hofiãík, draslík, vitamin C a beta karoten. Kromû masité oranÏové duÏiny, z níÏ
mÛÏeme pfiipravit polévku, omáãku, koláã nebo ji obalovat jako fiízek je odborníky
na zdravou v˘Ïivu doporuãována konzumace d˘Àov˘ch semínek. Ta obsahují nena-
sycené mastné kyseliny – zejména omega-3. Jsou vhodn˘m zdrojem vitamínu A,
E a kyseliny listové. Obsahují fiadu minerálÛ: zinek, vápník, Ïelezo, fosfor, mangan,
mûì, selen, draslík…  D˘Àová semínka se doporuãují: pfii onemocnûní prostaty
a koÏních problémech, pfiíznivû pÛsobí na podporu vitality pfii únavû a na trávicí
trakt, povzbuzují krevní obûh a pomáhají rÛstu nehtÛ a jejich zpevnûní, Nehtová
lÛÏka lze vyÏivovat d˘Àov˘m olejem aplikovan˘m zevnû.

JH

klec10a12.qxd  2.11.2012 9:14  Stránka 9



Klecansk˘ zpravodaj • listopad 2012

JAK (NE)SÁZET A (NE)KÁCET STROMY V KLECANECH
V Klecanském zpravodaji se objevilo uÏ více ãlánkÛ o stromech a o pravidlech pfii
projednávání jejich kácení. Pfied ãasem napfiíklad byl k této tématice oti‰tûn kvalifi-
kovan˘ informativní ãlánek Martina Lemona. Ménû uÏ se hovofií o tom, jak se stro-
my zacházet pfii sázení, i kdyÏ mezi sázením a kácením je pfiímá spojitost, oddûle-
ná pouze desítkami let rÛstu stromu. Bude asi prospû‰né tyto vûci si znova
pfiipomenout, protoÏe totoÏné problémy se objevují rok co rok, jako kdyby nikdo
nikomu nic nesdûloval a jakoby ani Ïádná právní úprava neexistovala. 

I. Kácení stromÛ a kefiÛ

Dobou kácení stromÛ je obvykle pfiedjafií a podzim kaÏdého roku. Zákon o ochranû
pfiírody a krajiny ã. 114/1992Sb. ve sv˘ch ustanoveních §§ 7, 8 a 9 upravuje reÏim
kácení a odkazuje pfiitom na parametry stromÛ, jejich zdravotní stav a funkci. Obec-
nû tedy kácení stromÛ není plo‰nû „zakázáno“, jak se nûkdy obãané domnívají, ale
je v˘raznû omezeno kácení takov˘ch stromÛ, které plní estetickou, biologickou
a stabilizaãní funkci nebo jsou v˘jimeãné sv˘m druhem a jinou charakteristikou. 

Nûkolik krátk˘ch ãláneãkÛ ve Zpravodaji nemÛÏe nahradit obsáhlou literaturu
sadovnickou, arboristickou, dendrologickou, architektonickou ani právnickou, proto
se zde omezíme na nûkolik málo praktick˘ch pfiíkladÛ. Co tedy mÛÏe b˘t dÛvodem
ke skácení stromÛ? Je to zejména úpln˘ úhyn stromu, jeho závaÏné po‰kození
(vyvrácení z kofienÛ, zlomení vichfiicí, zásah bleskem, postiÏení bakteriální nebo
houbovou chorobou apod.). Po detailním posouzení mÛÏe b˘t dÛvodem i nepfiízni-
vá prognóza stromu, napfiíklad akutní nebezpeãí zlomu pfii pfiíli‰né v˘‰ce a slabém
kmeni s chabou dfievní hmotou. Posouzení dfievní hmoty je ov‰em vûcí laborator-
ních testÛ. 

A co urãitû není dÛvodem pro kácení stromÛ? Rozhodnû ne to, Ïe z nich padá listí
nebo jehliãí do okapÛ, Ïe sv˘mi kofieny zdvihají dlaÏdice na cestiãce nebo Ïe pod
jejich husté koruny chodí malé dûti na WC. ObãanÛm se vût‰inou nelíbí, Ïe takové
dÛvody neplatí, ale nic s tím nenadûlají. Mohou své návrhy zmûn zákona smûfiovat
na parlament a na Ministerstvo Ïivotního prostfiedí, ale nemohou poÏadovat na
mûstû Klecany, aby zákony mûnilo. 

Z mnoha rÛzn˘ch sporn˘ch moÏností, t˘kajících se kácení, zmíníme se alespoÀ
o nûkolika. Zvlá‰tním pfiípadem je kácení stromÛ, které jsou tzv. „hraniãní“. Kdysi
bylo zvykem sázet na hranicích pozemkÛ stromy, pro jasné odli‰ení vlastnictví a uÏí-
vání. Stromy jsou tedy vlastnictvím obou sousedÛ, a nelze je skácet na Ïádost pouze
jednoho z nich. Sousedé se prostû musí spolu dohodnout. Nedojde-li k dohodû, exi-
stuje pouze právní cesta, tedy soud. Nikdo nemÛÏe poÏadovat na Mûstském úfiadû
nebo na zastupitelích, aby ten soud nûjak „nahradili“.

Podobn˘m problémem jsou „Ïádosti“ o kácení stromÛ na cizích pozemcích, pat-
fiících napfiíklad obci nebo jin˘m vlastníkÛm. Takové Ïádosti není mûsto povinno
projednávat ve správním fiízení, protoÏe ve skuteãnosti se jedná o stíÏnosti nebo
návrhy na údrÏbu zelenû. Jsou-li pfiedmûtné stromy na pozemcích mûsta, mÛÏe
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mûsto stíÏnost posoudit a na jednání zastupitelstva projednat. Dojde-li k závûru, Ïe
se kácet nebude, nelze se proti tomu „odvolávat“. Smûfiují-li Ïádosti na pozemky
soukrom˘ch osob (napfi. sousedÛ) nebo jin˘ch právnick˘ch osob (tfieba Krajské sprá-
vy komunikací, Povodí Vltavy, církve, Lomu Klecany nebo Pozemkového fondu
âR), nemá mûsto právní nástroje, jak tyto subjekty k nûãemu pfiinutit. Podobnû jako
mezi sousedy, i zde je pouze moÏnost soudní pfie. 

Dal‰ím pfiípadem mohou b˘t Ïádosti o kácení na lesních pozemcích. Mûsto není
kompetentní je fie‰it, a není-li dohoda s vlastníkem lesa nebo jeho lesním hospodá-
fiem, opût nezb˘vá, neÏ se soudit. CoÏ je zpravidla zbyteãné, protoÏe lesní porosty
mají svá pravidla a záleÏí pfiedev‰ím na pfiíslu‰n˘ch lesních hospodáfisk˘ch plánech
nebo osnovách a na lesním hospodáfii, jak vûc posoudí. JestliÏe les stíní záhonku
mrkve nebo okrasn˘m kefiÛm a kvûtinám, musí to vlastník strpût, nebo si opatfiit jin˘
pozemek mimo dosah lesa. Tady je tfieba zmínit, Ïe pokud si vlastník pozemku navíc
vynutí i stavbu v ochranném pásmu lesa (tedy do 50 m od parcelní hranice poros-
tu), bere na sebe riziko, Ïe obãas spadne vûtviãka nejen na onen záhonek, ale i na
stfiechu. Ani to v‰ak není dÛvodem ke kácení lesních stromÛ. 

âasto se zapomíná na to, Ïe i kácení kefiÛ vyÏaduje souhlas mûsta, a to v pfiípa-
dech, kdy plocha kácen˘ch kefiÛ pfiesáhne 40 m2. Tedy napfiíklad obdélník o veli-
kosti 5 × 8 m. 

Nûkdy Ïadatelé o kácení argumentují tím, Ïe strom nikdo nesázel, vyrostl sám od
sebe, tudíÏ „není hodnotn˘“ a mÛÏe se skácet bez omezení. Pfiedpisy, upravující
kácení, v‰ak platí pro v‰echny stromy bez rozdílu. Strom pfiirozenû rostl˘ mÛÏe b˘t
pfiitom daleko vitálnûj‰í a hodnotnûj‰í – vÏdyÈ se obe‰el bez lidské pomoci, zálivky,
hnojení a vázacích kÛlÛ. 

Na rozdíl od kácení cel˘ch stromÛ nejsou zákonem specielnû ovlivnûny zpÛsoby
úpravy korun, kmenÛ a kofienov˘ch soustav, pfiíp. jiného o‰etfiení. Je pouze stano-
veno, Ïe nesmí dojít k po‰kození stromÛ. K tomuto tématu existuje velmi obsáhlá
literatura sadovnická, arboristická, dendrologická a zahradnû-architektonická. Pfie-
sto lze doporuãit, aby v pfiípadech nejistoty nebo neznalosti se vlastník stromÛ pora-
dil s pfiíslu‰n˘m odborníkem, nebo mu zásahy pfiímo zadal. Ale pozor – v souãas-
nosti existuje mnoho set zahradnick˘ch a arboristick˘ch firem, které na sv˘ch
internetov˘ch stránkách tvrdí, Ïe jedinû oni jsou ti praví a schopní, bohuÏel v‰ak
nároãnûj‰í úkony zvládají v âR nejv˘‰e tfii desítky skuteãnû kvalifikovan˘ch firem
nebo jednotlivcÛ. 

II. V˘sadba stromÛ 

Mluvíme-li o kácení, tak to je ta poslední fáze péãe o zeleÀ, proto je nutné hovofiit
také o sázení. a o celkové péãi o stromy. Na relativnû nepfiíli‰ velk˘ch pozemcích
u rodinn˘ch domÛ si nepochybnû kaÏd˘ mÛÏe vysázet, co chce. Pfiesto ale lze dopo-
ruãit pfiedtím se poradit se zku‰en˘m sadovníkem, protoÏe tím si vlastník u‰etfií
hodnû starostí. Nebo u‰etfií starosti sv˘m dûtem. 

V první fiadû by vlastník pozemku mûl vûdût, co chce na zahrádce mít. Jestli vel-
kolep˘ park ve stylu Versailles, nebo vysokou produkci zeleniny a ovoce. Podle toho
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by mûl cel˘ pozemek uspofiádat. MÛÏe zámûr zadat zahradnímu architektovi, ale to
se mu docela prodraÏí. Zvlá‰tû rozváÏnû by investor mûl volit druhy stromÛ k v˘sad-
bû, pfiípadnû jejich vy‰lechtûné formy, tzv. kultivary. Rozhodnû by nemûl podleh-
nout nabídce ‰vagra, kter˘ mu pfiinese levné stromky od kamaráda lesníka. Ty ros-
tou vût‰inou krásnû a rychle, tak rychle, Ïe napfiíklad modfiíny, borovice a smrky jiÏ
za sedm let pfierostou stfiechu domu a za rokÛ dvanáct se kymácejí kdesi v nedo-
hlednu. A protoÏe zahrádkáfii z nûjak˘ch nepochopiteln˘ch dÛvodÛ sázejí své okras-
né stromy buì do fiady u plotu, nebo asi 40 cm od zdí sv˘ch rodinn˘ch domkÛ, pro-
blémy ne sebe nenechají dlouho ãekat. Po dvaceti letech, kdy modfiín ãi smrk
shazuje jehliãí do okapÛ a do kafe, bu‰í vûtvemi do oken nebo jeho kofieny zdviha-
jí stûnu garáÏe, nastane situace z první ãásti tohoto ãláneãku a strom má b˘t skácen.
PfiestoÏe je zcela zdrav˘ a není právní dÛvod ke skácení.

Vlastník pozemku by tedy – není-li sám zahradním architektem nebo sadovníkem
– mûl zjistit, co vlastnû si na zahrádku chce vysázet a co mu tam vznikne za deset,
dvacet, padesát let. Velké stromy (dorÛstající více neÏ cca 12 m) lze doporuãit jen
tehdy, je-li k dispozici dostateãnû velk˘ pozemek, tj. pokud vzdálenost úpatí budou-
cího velkého stromu k oplocení a k domu (i k domÛm sousedÛ) ãiní alespoÀ 20 m.
Pokud sázející neví, do kolika metrÛ se ten ãi onen strom do‰plhá, doporuãuje se
odstup aÏ 25 m, na dosti velk˘ch pozemcích i metrÛ 30 nebo více. Pak si kaÏd˘
mÛÏe dovolit pûstovat velkolepé douglasky tisolisté, modfiíny sibifiské, jedle obrov-
ské nebo ofie‰áky ãerné. StromÛ je prostû mnoho druhÛ. 

Není-li pozemek potfiebnû velik˘, udûlá vlastník dobfie, kdyÏ od velk˘ch stromÛ
upustí a vysadí jiÏ zmínûné malé kultivary aÈ jehliãnanÛ, nebo listnáãÛ, a to takové,
které ani v dospûlosti nepfiesáhnou okraj stfiechy domu, jsou pevné ve kmeni i vût-
vích, nemají pfiíli‰ mnoho listí a nemají toxické listy, jehlice, plody nebo kvûty.
Nabídka stromÛ je dnes velmi veliká a urãitû si kaÏd˘ vybere. Nákupní ceny stromÛ
a dal‰ích dfievin jsou ov‰em dosti vysoké, takÏe se vyplatí udûlat si v˘let do vzdále-
nûj‰ích ‰kolek mimo Prahu a okolí, tfieba do v˘chodních nebo jiÏních âech,
a nakoupit v tamních provozovnách. U‰etfiíte a je‰tû podpofiíte pûstitele v odlehlej-
‰ích regionech. 

I takto dobfie vybrané stromky je tfieba správnû rozmístit, aby si vzájemnû nekon-
kurovaly a mûly vyhovující podmínky pro existenci. Sázet do betonovû tvrdé pod-
loÏní zeminy, která v okolí zbyla po dokonãení stavby, to vede jen k tomu, Ïe drah˘
stromek promptnû uhyne. To vidíme v Klecanech docela ãasto. Je tedy tfieba pfiipra-
vit dostateãnou vrstvu kvalitní pÛdy, jejíÏ sloÏení uzpÛsobíme ekologick˘m nárokÛm
konkrétních dfievin. V ideálním pfiípadû je dobré vyhloubit jámu o kubatufie asi 4x aÏ
8x vût‰í, neÏ je kofienov˘ bal, a tu zaplnit kvalitní zeminou, která podporuje kofie-
nûní a obsahuje dostatek Ïivin. âasto je nutná i umûlá závlaha, aby zejména v prv-
ních letech Ïivota strom dobfie zakofienil a prosperoval. Ani men‰í stromky by si
nemûly v˘raznû konkurovat, je tedy tfieba vûdût, jak strom bude po letech vypadat
a jak bude velik˘, a podle toho vzdálenosti upravit. Je tfieba brát ohled na sousedy,
aby pozdûji ani od men‰ích stromkÛ nedocházelo k nadmûrnému stínûní jejich
pozemkÛ a tedy ke konfliktÛm a sousedsk˘m tfienicím. Je v˘hodné, jsou-li va‰i sou-
sedé od vás na v˘chod a západ – pak stín, vrhan˘ stromem, dopadá pfiedev‰ím na
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sever, kdeÏto na pozemky sousedÛ jen omezenû a krátkou denní dobu. Ov‰em jsou-
li sousedé od vás pfiímo na sever, tak jim pfiece nedáte k plotu ty nejvût‰í a nejhust-
‰í stromy. LedaÏe byste je chtûli dobfie na‰tvat, aby co nejrychleji vypadli. To je pak
jiná záleÏitost. Podél severní hranice lze tedy doporuãit sázet jen malé stromky
a kefie do v˘‰ky cca 3 m. ZáleÏí ov‰em na expozici – ãím strmûji k severu pozemek
stoupá, tím lze uplatnit stromy vy‰‰í (stín je krat‰í). 

Îádná „norma“ o vzdálenosti stromÛ od plotÛ a domÛ neexistuje (jak se bûÏnû
lidé domnívají). Je zbyteãné dotazovat se na mûstském úfiadû nebo ãlenÛ Komise
Ïivotního prostfiedí, jak daleko musí soused s v˘sadbou odstoupit od plotu – existu-
jí pouze doporuãení a v obecné rovinû obãansk˘ zákoník, kter˘ mj. pojednává
o sousedsk˘ch vztazích. Zákon 40/1964Sb., ve znûní zákona 47/1992Sb. a dal‰ích
pfiedpisÛ v ustanovení § 127 zákona fiíká, Ïe „…Vlastník nesmí nadmûrnû obtûÏovat
sousedy stínûním…“ (upraven˘ v˘Àatek z textu paragrafu). Tento právní pfiedpis v‰ak
neznamená automatickou vymahatelnost! âili pokud jeden soused dospûje k závû-
ru, Ïe sousedova jabloÀ nadmûrnû stíní, nemá moÏnost vniknout na jeho pozemek
a zloãinnou jabloÀ skácet. Nápravu (kácení) nemÛÏe poÏadovat ani po mûstû.
Obãan se musí opût – jak je zvykem v právním státû – obrátit na soud, kter˘ o vûci
rozhodne pomocí znalcÛ. Netfieba v‰ak zdÛrazÀovat, Ïe nejlep‰í je dohoda. Na ver-
dikt soudu by si totiÏ Ïalobce mohl poãkat hodnû dlouho – soudní rozhodnutí by
zfiejmû pfievzali aÏ prapravnukové v dobû, kdy namísto jablonû tam poroste tfiistale-
t˘ sekvojovec obrovsk˘.

V závûru je tfieba znovu apelovat na vysokou inteligenci obãanÛ Klecan a okolí.
Obãané si dokáÏí mnoho vûcí vyfie‰it a zorganizovat sami, napfiíklad stavby, rekon-
strukce, podnikání nebo sportovní a spoleãenské události. Jen pfii v˘sadbû stromÛ
trochu selhávají. Donekoneãna se opakující pfiíbûh o tom, jak „…jsme si vysázeli
stromky, ale neãekali jsme, Ïe tak moc vyrostou…“ , opravdu není zábavn˘. Krásn˘
podzim pfiejí

Jaromír Bratka a Franti‰ek Málek
Metropolitní region 

sdruÏení ochráncÛ pfiírody 

KLECANSK¯ KOSTEL SE ROZEZNùL HUDBOU
Nosticovo kvarteto (M. Nostitz Quartet) ve sloÏení Petr Berná‰ek (1. housle), Václav
Vacek (2. housle), Pavel Hofiej‰í (viola) a Martin Havelík (violoncello) koncertovalo
– na pozvání na‰í kulturní komise – v klecanském kostele 30. záfií. Byl to pfiíspûvek
k obnovení tradice ãeské hudební kultury, která je náplní projektu Domovem ãeské
hudby. Soubor pfiednesl Sukovu Meditaci na staroãesk˘ chorál Svat˘ Václave,
MozartÛv Smyãcov˘ kvartet G dur a DvofiákÛv Smyãcov˘ kvartet F dur op. 96
Americk˘.  Pfiidaná Dvofiákova Humoreska v‰echny rozveselila.

zl

klec10a12.qxd  2.11.2012 9:14  Stránka 13



Klecansk˘ zpravodaj • listopad 2012

MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE – KYNOLOGIE I.
Pes je první zvífie, které si ãlovûk domestikoval, jak o tom svûdãí archeologické nále-
zy z doby 10 aÏ 12 tisíc let pfied na‰ím letopoãtem. Zpoãátku psi nalézali u lidsk˘ch
obydlí zbytky potravy a tato místa pak hájili pfied ostatními psy a jin˘mi zvífiaty.
Ochoãením tak vznikli psi hlídací a dal‰ím v˘vojem pak i psi spoleãen‰tí.

O pÛvodu psa existují rÛzné domnûnky. Nejpravdûpodobnûji v‰ak psi vznikli kfií-
Ïením urãit˘ch druhÛ stepních vlkÛ a ‰akalÛ a nebyli pÛvodnû samostatn˘m dru-
hem. Ve prospûch tohoto názoru svûdãí, Ïe vlk a ‰akal se ze v‰ech psovit˘ch ‰elem
dají nejsnáze ochoãit a Ïe i v zajetí si zachovávají plodnost a schopnost se kfiíÏit
s rÛzn˘mi plemeny psÛ. âlovûk brzy poznal dobré vlastnosti psÛ, zaãal je pro‰lech-
Èovat a vyuÏívat k rÛzn˘m úãelÛm aÏ vznikla pestrá paleta dne‰ních psích plemen.

REVITALIZACE NÁMùSTÍ T¤EBÍZSKÉHO
V KLECANECH
Dokonãení stavby
Dne 21. 5. 2012 byla zahájena stavba námûstí, která mûla b˘t ukonãena 17. 10.
2012. Vzhledem k rozsahu víceprací byl termín dokonãení stavby prodlouÏen do
30. 10. 2012. Vícepráce pfiedstavují pfiedev‰ím v˘mûnu nevyhovujících stoÏárÛ
vefiejného osvûtlení, dodateãné úpravy vodoteãe a zmûny vedení tras chodníkÛ
a komunikací tak, aby nebylo nutné dle poÏadavkÛ dotace v dal‰ích pûti letech do
provedené stavby zasahovat.

II. etapa
Na revitalizaci námûstí navazuje II. etapa úprav námûstí, kterou nebylo moÏné do
projektu z dotace zahrnout. Tato úprava se t˘ká opravy povrchu ãásti komunikací
Do Klecánek a Do Ka‰tan a zbudování parkovacích stání na námûstí. Na tuto etapu
se uskuteãnilo samostatné v˘bûrové fiízení, kde nejvhodnûj‰í nabídka byla rovnûÏ od
spoleãnosti SLÁDEK GROUP, a.s. Pokud nenastanou nepfiíznivé klimatické pod-
mínky, bude moÏné bezprostfiednû po ukonãení projektu z dotace pokraãovat na
II. etapû a stavbu v roce 2012 dokonãit.

ObyvatelÛm i spoleãnostem sídlícím na námûstí a v jeho okolí se omlouváme za
ztíÏené podmínky po dobu realizace stavby.

Ing. Krist˘na Holubová
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K lovu byli psi zámûrnû ‰lechtûni nejdfiíve, protoÏe je k nûmu pfiedurãují jejich
pfiirozené vlastnosti, zejména vynikající ãich. Psi mají ãichové buÀky rozloÏeny na
20x aÏ 30x vût‰í plo‰e neÏ ãlovûk, a proto mohou rozli‰ovat pachy s úÏasnou citli-
vostí. V nejstar‰ích dobách byl pes pouÏíván k lovu jako honiã. Vyhledával a nahá-
nûl svému pánovi zvûfi a pomáhal mu ji ulovit. Jak se z pÛvodního lovce vyvíjel mys-
livec, tak se mûnil i zpÛsob pouÏívání loveckého psa. S tím souvisí i vznik skupin
plemen urãen˘ch ke speciální práci v honitbû, napfi. norníkÛ, barváfiÛ, ohafiÛ apod.

Nûkterá plemena psÛ zanikla a naopak stále vznikají plemena nová. V souãasné
dobû eviduje Mezinárodní kynologická federace FCI kolem 400 uznan˘ch plemen,
která jsou rozdûlena podle jejich vyuÏití do 10 skupin. V tûchto skupinách se, kromû
dal‰ích, vyskytují téÏ plemena, která jsou urãena pro mysliveckou praxi. 

1. Bavorsk˘ barváfi Asta Bohemia Quelle

3. Nûmeck˘ ovãák

5. Vlãí ‰pic Cedrik 6. Chivava

4. V˘marsk˘ ohafi Ben pfii odpoãinku

2. Jezevãík standard drsnosrst˘ Uxi 
z Hefimanova domu
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Pro zajímavost jen struãn˘ pfiehled skupin dle FCI:

skupina I – plemena pÛvodnû ovãácká a honácká, napfi. nûmeck˘ ovãák, kolie,
ãuvaã

skupina II – plemena hlídací a bojová, napfi. boxer, dobrman, doga,hovawart
skupina III – teriéfii
skupina IV – jezevãíci
skupina V – ‰picové a tzv. primitivní plemena, napfi. lajka, karelsk˘ medvûdí pes
skupina VI – barváfii a honiãi, napfi. bavorsk˘ barváfi, bígl, baset
skupina VII – ohafii
skupina VIII – slídiãi a pfiina‰eãi, napfi. kokr‰panûl, labrador
skupina IX – malí a spoleãen‰tí psi, napfi. pudl, mops, ãivava
skupina X – chrti

Kromû tûchto skupin existuje je‰tû skupina plemen zatím neuznan˘ch, u kter˘ch
uznávání probíhá.

Je zajímavé sledovat, jak se v prÛbûhu let v nûkter˘ch pfiípadech radikálnû mûní
vyuÏití psích plemen. Jako pfiíklad mÛÏe slouÏit nûmeck˘ ovãák, nyní témûfi v˘hrad-
nû pouÏívan˘ pro sluÏební úãely, nebo jork‰írsk˘ teriér, ze kterého se stal spoleãen-
sk˘ pes, pfiiãemÏ lovecké vlastnosti si toto plemeno zachovalo z vût‰í ãásti dodnes.
Psi, více neÏ jiná zvífiata, podléhají módním vlnám, kdy se nûkterá plemena stávají
populárními spoleãníky, bez ohledu na jejich pÛvodní vyuÏití. Z loveck˘ch plemen
mÛÏe slouÏit za pfiíklad irsk˘ setr nebo v˘marsk˘ ohafi. Na jednu stranu je dobré, Ïe
se tato plemena udrÏují v oblibû u chovatelÛ, a tím je zaji‰tûna jejich budoucnost,
na druhou stranu v‰ak existuje nebezpeãí, Ïe se do chovu dostanou jedinci, ktefií své
lovecké vlastnosti ztratili, tfieba jen z nedostatku pfiíleÏitosti práce v terénu. 

V pfií‰tím pfiíspûvku se zamûfiíme speciálnû na lovecká plemena a jejich upotfie-
bitelnost v honitbû.

Pavel Sobotka

7. Jack Russel Teriére 8. Kernteriér a Hovawart
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MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA
srdeãnû zve na

tvofiivou dílnu
Vyrábíme betlém z másla
v sobotu 24. listopadu 2012
od 11 do 16 hodin
Pod vedením autorky betlémÛ ·árky Havlíãkové se náv‰tûvníci seznámí s technikou
modelování figurek z másla.

V‰echny vydafiené v˘tvory se stanou souãástí betlému. 

Betlém z másla bude vystaven v muzeu od zaãátku prosince do konce ledna.

S sebou: jídelní nÛÏ, dfievûné prkénko nebo plastovou podloÏku.

Vstupné: 50 Kã
Místo konání: máslovické muzeum

Dal‰í informace a pfiihlá‰ky na ou@maslovice.cz nebo na tel: 724 191 246
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KLECANSK¯ PRAVùK A ST¤EDOVùK
Pro milovníky klecanské historie byly pravou lahÛdkou obû pfiedná‰ky paní dr. Nadi
Profantové, proslovené 10. a 17. fiíjna v zasedací místnosti Mûstského úfiadu. Navíc
byly promítány dokumentaãní obrázky a tak jsme mohli poznat známá, nûkdy aÏ
trochu tajemná místa v Klecanech. 

Pfii první pfiedná‰ce jsme byli pfiekvapení pravûk˘mi nálezy: Kdo by si tfieba
pomyslel, Ïe v místech nûkdej‰ího ovocného sadu Na Hradi‰ti, kde chtûla obec za
první republiky postavit ‰kolu, a nyní zde stojí od konce sedmdesát˘ch let minulé-
ho století pûkné vilky, b˘valy uÏ pût set let pfied na‰ím letopoãtem (tj. pfied 2.500
lety) hospodáfiské usedlosti? AspoÀ tak lze usuzovat podle nálezu zemûdûlského
dvora z doby laténské. Archeologové ho objevili, kdyÏ prozkoumávali pozemek
pfied stavbou domu ãp. 691. Stávaly tu ãtyfii polozemnice, kÛlové stavby se stûnami
z proutí vyplnûn˘mi hlinûnou mazanicí. Nûkteré tam nalezené nástroje pocházely
z kfiemene jako náhrady ménû dostupného pazourku, a tento kfiemen pocházel
z lomu aÏ v Tu‰imicích! 

Druhá pfiedná‰ka o klecansk˘ch nálezech z raného stfiedovûku byla stejnû zají-
mavá a je‰tû hojnûji nav‰tívená. V˘klad se t˘kal pfiedev‰ím Hradi‰tû a pak nûkter˘ch
odkryt˘ch hrobÛ v zámecké – a skautské – zahradû. Celkem je zde 140 aÏ 180 hrobÛ
a zbytky osídlení.

A jak jsme na tom, co se t˘ãe hodnoty tûchto nálezÛ v Klecanech? „Podafiilo se
nám posunout Klecany do 10. století a bohaté hroby Ïen v zámecké zahradû do
9. století na‰eho letopoãtu. Dnes je jasné, Ïe pfiesto, Ïe Lev˘ Hradec je daleko zná-
mûj‰í, klecanské hradi‰tû fungovalo urãitû v nûjaké souvislosti s hradi‰tûm levohra-
deck˘m. Klecany mûly v˘hodu, Ïe odtud bylo lépe vidût na PraÏsk˘ Hrad. Mohly se
odtud vysílat ohÀové signály. Ty se mohly pfiedávat také z Levého Hradce na Kle-
cany a naopak,“ domnívá se paní Profantová. ZároveÀ tu bylo spojení brodem pfies
Vltavu, moÏná v místech pod nynûj‰ím jezem. Brod tu mohl existovat pfied regulací
fieky. „Levohradecko-klecanská aglomerace asi vznikla na popud PfiemyslovcÛ,
napfiíklad kníÏete Spytihnûva,“ dodala archeoloÏka, která by si pfiála – a my s ní –
aby se nûkdy v budoucnu podafiilo datování nálezÛ upfiesnit. ZáleÏí v‰ak na finanã-
ních prostfiedcích.To bychom si v‰ichni pfiáli a pan starosta bûhem podûkování paní
doktorce pfiislíbil pomoc. 

Pfiedná‰ky pofiádalo obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec. O klecanském pravûku
a stfiedovûku si budeme moci ãíst ve dvou dílech knihy, kterou dr. Profantová zane-
dlouho vydá. Mûstsk˘ úfiad nás bude jistû informovat.

Zdena Lomová
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Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov je nezisková organizace,

která poskytuje sociální sluÏby pro obãany z okraje spoleãnosti –

materiální pomoc sociálnû potfiebn˘m, azylové ubytování i pracovní pfiíleÏitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLA·UJE

SBÍRKU POUÎITÉHO O·ACENÍ
➢ Letního a zimního obleãení /dámské, pánské, dûtské/

➢ LÛÏkovin, prostûradel, ruãníkÛ, utûrek, záclon 

➢ Látky (minimálnû 1m2, prosíme, nedávejte nám odfiezky a zbytky látek)

➢ Domácí potfieby – nádobí bílé i ãerné, skleniãky – v‰e nepo‰kozené

➢ Vatované a péfiové pfiikr˘vky, pol‰táfie a deky

➢ Obuv – ve‰kerou nepo‰kozenou

➢ Hraãky – nepo‰kozené a kompletní

VùCI, KTERÉ VZÍT NEMÒÎEME:
➢ ledniãky, televize, poãítaãe a jinou elektroniku, matrace, koberce –

z ekologick˘ch dÛvodÛ

➢ nábytek, jízdní kola a dûtské koãárky – ty se transportem znehodnotí

➢ zneãi‰tûn˘ a vlhk˘ textil

Sbírka se uskuteãní:

dne: 24. listopadu 2012

ãas: 8.00–12.00 hod 

místo: Mûstsk˘ úfiad Klecany

Vûci prosíme zabalené do igelitov˘ch pytlÛ ãi krabic, 
aby se nepo‰kodily transportem

Dûkujeme za Va‰i pomoc.

BliÏ‰í informace Vám rádi sdûlíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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¤Eâ PARAGRAFÒ
Soukromé hospodafiení umoÏÀuje rovnûÏ tzv. „Prodej ze dvora“. Jeho podmínky
jsou stanoveny zákonem ã. 166/1999 Sb., veterinární zákon a vyhlá‰kou ã. 289/
2007 Sb., o veterinárních a hygienick˘ch poÏadavcích na Ïivoãi‰né produkty, které
nejsou upraveny pfiímo pouÏiteln˘mi pfiedpisy Evropsk˘ch spoleãenství.

Z této vyhlá‰ky uvádíme podmínky distribuce mal˘ch mnoÏství produktÛ pochá-
zejících z hospodáfiství chovatele.

Pro jednotlivé kategorie produktÛ jsou stanoveny tyto podmínky:

1. âerstvé drÛbeÏí maso
• Maximální roãní produkce Ïiv˘ch zvífiat 2 000 ks krÛt, hus nebo kachen, nebo

10 000 ks ostatní drÛbeÏe. 
• Za malé mnoÏství, které je moÏno prodat koneãnému spotfiebiteli v hospo-

dáfiství, nejbliÏ‰ím trÏi‰ti nebo trÏnici ãi v místním maloobchodû je povaÏo-
váno 10 ks/t˘den, maso nesmí b˘t dále distribuováno. 

2. âerstvé králiãí maso
• Chovatel, kter˘ chová králíky v malém, mÛÏe prodávat nebo dodávat nepor-

cované ãerstvé králiãí maso v mal˘ch mnoÏstvích za podobn˘ch podmínek
jako ãerstvé drÛbeÏí maso, tj. nejv˘‰e 10 ks t˘dnû. 

3. Zvûfiina
• UÏivatel honitby nebo úãastník lovu mÛÏe prodávat nebo dodávat ulovenou

volnû Ïijící zvûfi v kÛÏi nebo pefií, v mal˘ch mnoÏstvích pfiímo koneãnému
spotfiebiteli, nebo do maloobchodní prodejny s obdobn˘m sortimentem
v rámci pfiíslu‰ného kraje, která ji prodává pfiímo koneãnému spotfiebiteli. 

• Za malé mnoÏství zvûfie, urãené k prodeji (dodání) se povaÏuje nejv˘‰e 30 %
kusÛ lovcem skuteãnû odlovené zvûfie roãnû, zvûfi nesmí b˘t dále uvádûna do
obûhu. 

4. Syrové mléko
• Syrové mléko a syrová smetana nesmí b˘t uvádûny do obûhu k pfiímé lidské

spotfiebû s v˘jimkou jejich prodeje v místû v˘roby pfiímo koneãnému spotfie-
biteli, a to v mal˘ch mnoÏstvích. 

• Za malé mnoÏství syrového mléka a syrové smetany, urãeného k pfiímému
prodeji jednomu koneãnému spotfiebiteli, se povaÏuje takové mnoÏství toho-
to mléka, které odpovídá obvyklé denní potfiebû tohoto mléka v domácnosti
daného spotfiebitele. 

5. âerstvá vejce
• âerstvá vejce, která jsou pfiedmûtem pfiímého prodeje chovatelem koneãné-

mu spotfiebiteli, a to v mal˘ch mnoÏstvích v jeho vlastním hospodáfiství, v trÏ-
nici nebo na trÏi‰ti, nesmí b˘t dále uvádûna do obûhu. 

• Za malé mnoÏství ãerstv˘ch vajec prodávan˘ch pfiímo koneãnému spotfiebi-
teli (v hospodáfiství nebo na trhu nebo trÏnici) se povaÏuje nejv˘‰e 60 vajec
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jednomu koneãnému spotfiebiteli, za malé mnoÏství ãerstv˘ch vajec, která
mohou b˘t pfiedmûtem jedné dodávky tûchto vajec chovatelem do maloob-
chodní prodejny, se povaÏuje nejv˘‰e 60 vajec/t˘den. 

6. Vãelí produkty
• Za malé mnoÏství medu, urãeného k prodeji chovatelem v domácnosti cho-

vatele, hospodáfiství chovatele, v trÏnici nebo na trÏi‰ti pfiímo spotfiebiteli pro
spotfiebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloob-
chodní prodejny na území pfiíslu‰ného okresu, se povaÏuje mnoÏství nepfie-
vy‰ující 2 tuny roãnû, med nesmí b˘t uvádûn dále do obûhu. 

KLECANY SLAVILY 505 LET
Oslava pov˘‰ení Klecan na mûsteãko, která se udála v roce 1507, tedy pfied 505 lety,
zaãala v na‰í nejstarobylej‰í stavbû, kostele Nanebevzetí Panny Marie. Pfiedstavení
Svatováclavská legenda aneb Plá‰È a hrubá halena tam zahrála na‰im nejmen‰ím
obãánkÛm a jejich rodiãÛm Katefiina Molãíková z Divadla Cirkus Îebfiík. „Legenda
o ãeském kníÏeti, kter˘ s velkou laskavostí vládl pfied mnoha staletími jednomu
zvlá‰È divokému národu – pfiíbûh muÏÛ vyprávûn˘ oãima dívky, matky a babiãky“ –
se v‰em moc líbil a hodnû se tleskalo. Pfied kostelem pak pfieãetl shromáÏdûnému
klecanskému lidu, obleãenému v kost˘mech doby Vladislava II. Jagellonského (krás-
né byly pfiedev‰ím malé princezny, rytífiové a zemanky), statn˘ rytífi Ondfiej Benda
královu listinu o pov˘‰ení Klecan na mûsteãko. PrÛvod se potom ubíral do Dolních
kasáren a bûhem jeho pouti se utkali ‰ermífii ze skupiny Bakaláfii. V kasárnách jsme
zhlédli ukázky obleãení a v˘zbroje KeltÛ, ¤ímanÛ a slovanského lidu. Dûkujeme
Matûji Zachovi za zviditelnûní dávn˘ch obyvatel ãeské a moravské zemû. Pofiad
v kasárnách zakonãilo vystoupení skupiny Kupa.

zl + jk
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MEDIACE – MÍSTO SPORU DIALOG
15. fiíjna, Únûtice
V prvním fiíjnovém t˘dnu se konala v Roztokách konference s názvem Mediace –
dÛleÏit˘ nástroj na cestû k vyváÏenému rozvoji leti‰tû a jeho okolí. Pofiadatelem kon-
ference bylo sdruÏení Prague Airport Region – PAR, které hájí zájmy obcí v okolí
ruzyÀského leti‰tû. Konferenci podpofiilo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí a Stfiedo-
ãesk˘ kraj. Mezi úãastníky byli starostové okolních obcí, zástupci obãansk˘ch sdru-
Ïení, leti‰tû, krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje, ministerstva dopravy, hlavního
mûsta Prahy a také pfiedstavitelé evropsk˘ch leti‰tních regionÛ, mimo jiné i z Vídnû,
Frankfurtu a Amsterdamu. 

DÛleÏité je v této souvislosti pfiipomenout, Ïe v kvûtnu tohoto roku byl parla-
mentem âeské republiky schválen zákon o mediaci, ãímÏ se âeská republika sice
o nûco pozdûji, ale pfiece, pfiipojila ke státÛm, které jiÏ v souladu s podmínkami
evropské komise mají pro oblast mediace platnou právní úpravu.

Konference se zúãastnilo na 60 úãastníkÛ zastoupen˘ch odborníky na plánování,
dopravu, Ïivotní prostfiedí (napfi. SâK, leti‰tû Václava Havla Praha, Praha 6-Suchdol,
ARC – organizace evropsk˘ch leti‰tních regionÛ, ad.) a starosty obcí v regionu.

Jako hlavní pfiedná‰ející vystoupil Dr Paul Gibson (australsk˘ mediátor a národní
rada pro mediaci, Austrálie), aby se podûlil o zku‰enosti a praktické znalosti z oboru
mediace,která je v zahraniãí bûÏnou formou mimosoudního fie‰ení sporÛ. Pfii pfied-
ná‰ce i závûreãném workshopu – simulaci mediaãního jednání Dr. Gibsonovi úãin-
nû sekundovala belgická právniãka a mediátorka s evropskou certifikací, dlouhodo-
bû pÛsobící v âR BieHeyninck. O praktick˘ch stránkách mediace v na‰ich
podmínkách pak zevrubnû pohovofiil pfiední ãesk˘ mediátor JUDr. Tomá‰ Horáãek,
Ph.D., (prodûkan a odborn˘ asistent PF UK, rozhodce u stálého Rozhodãího soudu
pfii HK âR a AK âR, ãlen Asociace mediátorÛ SR a ãlen Vûdecké rady ESI, podílel se
také na pfiípravû návrhu zákona).

V odpoledním programu vystoupili aktivní úãastníci mediace z regionÛ Frankfurt,
VídeÀ a Amsterdam. Ve sv˘ch prezentacích popsali a zhodnotili mediaãní procesy
ve sv˘ch regionech a zodpovûdûli ãetné dotazy z publika smûfiující k jednotliv˘m
fázím projednávání, zpÛsobu v˘bûru mediátora, úhradû nákladÛ mediaãního proce-
su a dal‰ím tématÛm. Velkou pozornost publika vzbudily v˘sledky mediaãních
dohod a jejich dodrÏování.

„Zájem o mediaci pfiedãil na‰e oãekávání. Potenciál mediaãních technik nejen
pro oblast praÏského leti‰tního regionu je nesmírn˘ a já pevnû vûfiím, Ïe pfiispûje ke
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zlep‰ení kvality Ïivota obyvatel obcí dotãen˘ch provozem leti‰tû,“ fiíká organizátor
konference a ãlen rady sdruÏení PAR Ing. Vladimír Vytiska.

Díky podnûtÛm zúãastnûn˘ch bude zorganizován semináfi zamûfien˘ na praktic-
ké vyuÏití mediace, termín semináfie byl prozatímnû stanoven na konec leto‰ního
roku. 

Co je mediace?
Mediace je postup pfii fie‰ení konfliktu za úãasti jednoho nebo více mediátorÛ, ktefií
podporují komunikaci mezi osobami konfliktu zúãastnûn˘mi tak, aby jim pomohly
dosáhnout smírného fie‰ení jejich konfliktu uzavfiením mediaãní dohody. Zákon
o mediaci pro oblast soukromoprávních sporÛ vstoupil v âeské republice v platnost
1. 9. 2012. Na propagaci a podpofie mediace se podílí i Zájmové sdruÏení právnic-
k˘ch osob dotãen˘ch leti‰tûm Praha-Ruzynû a vûfií, Ïe to je cesta k nalezení kom-
promisu mezi obãany a provozem leti‰tû. 

SdruÏení PAR bylo zaloÏeno v roce 1997 pfiedev‰ím komunálními subjekty –
obcemi a mûstsk˘mi ãástmi – na základû spoleãn˘ch zájmÛ vypl˘vajících z provo-
zu Leti‰tû Praha. Jeho hlavním cílem je minimalizace negativních vlivÛ a optimální
vyuÏití v˘hod vypl˘vajících z blízkosti leti‰tû. SdruÏení PAR je ãlenem ARC – Air-
port Region Conference, které sdruÏuje více neÏ 30 evropsk˘ch regionÛ, které mají
na svém území v˘znamné mezinárodní leti‰tû. ARC hájí zájmy tûchto regionÛ pfii
pfiípravû legislativy v Evropské komisi a to pfiedev‰ím v oblastech dopravy, Ïivotní-
ho prostfiedí a regionálního rozvoje.

Více o sdruÏení PAR najdete na stránkách: http://www.airportregion.cz/
Kontakt pro média
Markéta Svobodová
ManaÏer Projektu PAR
m: +420 724 300 990
E-mail: svobodova@airportregion.cz
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ZPRÁVIâKY Z M·
Leto‰ní podzim byl prozatím stran poãasí velmi pfiízniv˘ a dûti mohly hodnû ãasu pob˘-
vat venku. Pfii práci ve tfiídách dûti pracovaly s rÛzn˘mi pfiírodními materiály a podzim-
ními plody. V listopadu uÏ se zaãnou pfiipravovat vánoãní besídky a oslavíme svátek sv.
Martina. Aktuální informace o v‰ech akcích konan˘ch v M· naleznete na hlavních
nástûnkách a také v jednotliv˘ch tfiídách. ZároveÀ upozorÀujeme v‰echny rodiãe, Ïe
u p. uãitelek je moÏné získat heslo k portálu, kde jsou uloÏeny fotky z matefiské ‰koly
jak ze spoleãn˘ch akcí, tak z jednotliv˘ch tfiíd.

Logopedická depistáÏ

Pod tímto ne moc hezk˘m slovem se skr˘vá vãasné vyhledávání vad fieãi, respektive zji‰-
Èování úrovnû v˘slovnosti dûtí. Dne 24. 10. 2012 nav‰tívila na‰í matefiskou ‰kolu logo-
pedka a u vybran˘ch dûtí provedla se souhlasem rodiãÛ logopedické preventivní vy‰et-
fiení a pfiípadnû doporuãila dûti do logopedické péãe k nápravû fieãov˘ch vad.
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Hloup˘ Honza onemocnûl

V fiíjnu jsme se v‰ichni tû‰ili na divadelní pfiedstavení „O hloupém Honzovi“. BohuÏel
se pro nemoc herce muselo divadlo pfiesunout aÏ na mûsíc listopad.

Dûti se doãkaly

K velké radosti dûtí i paní uãitelek byly na
zahradu M· nainstalovány nové zahradní
prvky. V‰echny hrací prvky mûly dûti k dis-
pozici od konce fiíjna. 

Kolektiv M·
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POZVÁNKA NA LOUTKOVÉ P¤EDSTAVENÍ
Loutkové divadlo Klecánek 
hraje dal‰í pfiedstavení pro dûti 
v sobotu 24. listopadu od 15 hodin 
v Mûstské knihovnû v Klecanech 

Na programu je pohádka 

„Honza a draãice Krucajda“. 
Na scénû se objeví jeden ze dvou klecansk˘ch drakÛ, ale Ïádn˘ strach!!!
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Podrobné informace o ãinnosti Obecní policie Zdiby vãetnû fotodokumetance
naleznete na stránkách www.policiezdiby.cz

S ÚSMùVEM JDE V·ECHNO LÍP

☛ Hodnota penûz je relativní! Tisícovka, o které neví manÏelka, má podstatnû
vy‰‰í hodnotu neÏ ta, o které ví.

☛ Víte, co je paradox? Îe této blbé dobû se bude za pár let fiíkat „staré dobré
ãasy“.

☛ V‰ichni chtûjí va‰e dobro. Nedejte si ho vzít!

☛ ¤editel je ãlovûk jako kaÏd˘ jin˘. Akorát o tom neví.

☛ Nedûlej si starosti s tím, co si o tobû myslí ostatní. Ti mají dost starostí s tím,
co si o nich myslí‰ ty.
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DOTACE Z ROP ST¤EDNÍ âECHY
Mûsto Klecany získalo v leto‰ním roce dotaci na 2 projekty z ROP NUTS II Stfiední
âechy Jedná se o projekt „Cyklostezka Klecany – Klecánky pfiívoz“, ke kterému je
jiÏ podepsána smlouva o dotaci a projekt „Rekonstrukce M· Klecany“, kde se pod-
klady pro podpis smlouvy o dotaci právû pfiipravují.

„Cyklostezka Klecany – Klecánky pfiívoz“  

Náplní projektu je vybudování cyklostezky, která propojí centrální ãást Klecan
s místní ãástí Klecánky s napojením na pfiívoz pfies Vltavu. Trasa je vedena v zasta-
vûném území po novû vybudovaném pásu soubûÏnû s místními komunikacemi
a dále jako samostatná komunikace v nezastavûném území (u âerné skály). Cyklos-
tezka je urãena pro cyklisty, pû‰í, in-line bruslafie a dal‰í (koãárky, kolobûÏky). Trasa
je plánována v délce 1,98 km s obousmûrn˘m provozem o ‰ífii 2,50–3,50 m zpev-
nûného povrchu.

Celková v˘‰e dotace je 5.364.085,60 Kã. V˘daje mûsta jsou na spolu-
úãast projektu ve v˘‰i 1.341.021,40 Kã a na nezpÛsobilé v˘daje projektu ve v˘‰i
2.001.292,– Kã. Zahájení stavby se pfiedpokládá v bfieznu 2013 a dokonãení v ãer-
venci 2013.

„Rekonstrukce M· Klecany“

Projekt fie‰í celkovou rekonstrukci pÛvodnû hospodáfiského pavilonu (Beru‰ka)
a jeho dostavbu tak, Ïe vzniknou dvû nová oddûlení – kaÏdé pro 25 dûtí a dále
vznikne prostor sálu pro spoleãné akce více oddûlení M· vãetnû zázemí. Realizací
projektu dojde k nav˘‰ení kapacity M· o 33 míst.

Celková v˘‰e dotace je 17.756.678,40 Kã. V˘daje mûsta jsou na spoluúãast pro-
jektu ve v˘‰i 4.439.169,60 Kã a na nezpÛsobilé v˘daje projektu ve v˘‰i 73.363,– Kã.

Ing. Krist˘na Holubová

PODZIMNÍ VZKAZ ¤IDIâÒM
BlíÏí se doba de‰ÈÛ, sníÏené viditelnosti, prvního tajícího snûhu,
plískanic, mokr˘ch a namrzl˘ch silnic. 
Mûjte proto na pamûti, Ïe je lep‰í b˘t doma v ‰est neÏ v pÛl ‰esté
v márnici.
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

Zveme v‰echny pfiíznivce klecanského fotbalu na domácí i venkovní utkání na‰ich
fotbalistÛ. Termíny fotbalov˘ch utkání mládeÏe se mohou mûnit podle aktuálních
potfieb jednotliv˘ch muÏstev. KaÏd˘ t˘den jsou aktuální termíny zápasÛ vyvû‰ovány
ve Sportklubu a na nástûnce u kabin. 

Pozvánka na zápasy

MuÏi A
Klecany Podûbrady 10. 11. 2012 14:00 Krajsk˘ pfiebor 
Sedlãany Klecany 18. 11. 2012 13:30 Stfiedoãesk˘ kraj

MuÏi B
Klíãany Klecany 11. 11. 2012 14:00 Okresní pfiebor 
Klecany Vy‰ehofiovice 18. 11. 2012 13:30 III. tfiída oddûlení A

Dorost
Klecany Pfiedboj 11. 11. 2012 10:15 Okresní pfiebor dorostu
Kamenice Klecany 18. 11. 2012 10:15 

Star‰í Ïáci
Klíãany Klecany 10. 11. 2012 10:15 Okresní pfiebor
Klecany Rado‰ovice 17. 11. 2012 10:15 star‰ích ÏákÛ

Mlad‰í Ïáci
Radonice Klecany 10. 11. 2012 10:15 mÛÏe b˘t zmûnûn termín

– kfiíÏení zápasÛ
Klecany Kamenice 17. 11. 2012 12:30 Okresní pfiebor 

mlad‰ích ÏákÛ
Pfiípravka a Minipfiípravka
SoutûÏní turnaje  

V˘sledky zápasÛ – záfií, fiíjen 2012

MuÏi A
TJ Sokol Klecany – Dobfiichovice 2:0 Góly: Jan Loskot, Martin Chalupa
TJ Sokol Klecany – Nová Ves pod Ple‰í 1:3 Gól: Luká‰ Rybeck˘
TJ Sokol Klecany – Rakovník 0:3 
TJ Sokol Klecany – Pfiíbram 0:2
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MuÏi B
TJ Sokol Klecany – Vûtru‰ice 3:2
TJ Sokol Klecany – Mratín 6:0
TJ Sokol Klecany – ZáluÏí 4:4
TJ Sokol Klecany – Pfiedboj 1:1

Dorost
TJ Sokol Klecany – Hovorãovice 1:3
TJ Sokol Klecany – Klíãany 0:7
TJ Sokol Klecany – Ondfiejov 1:7
TJ Sokol Klecany – Rado‰ovice 1:0

Îáci
TJ Sokol Klecany – ·kvorec 2:2
TJ Sokol Klecany – Mû‰ice 2:1
TJ Sokol Klecany – Miro‰ovice 7:1
TJ Sokol Klecany – Doubek 1:5
TJ Sokol Klecany – Mukafiov 2:1

Mlad‰í Ïáci
TJ Sokol Klecany – Kunice 0:2
TJ Sokol Klecany – Rado‰ovice 1:4
TJ Sokol Klecany – VeleÀ 21:0

Benefiãní florbalov˘ turnaj Sportovního klubu vozíãkáfiÛ
Dne 13. fiíjna 2012 se uskuteãnil jiÏ devát˘ roãník tradiãní florbalové Benefice firem,
která se konala ve sportovní hale Arena Sparta Podvinn˘ Ml˘n v Praze ve Vysoãa-
nech. Tato akce mûla za cíl podpofiit ãinnost Sportovního klubu vozíãkáfiÛ Praha
(SKV Praha). Zá‰titu nad akcí pfievzal starosta mûstské ãásti Praha 9 Ing. Jan Jarolím.
Patronem turnaje byl kapitán ãeské florbalové reprezentace Milan Fridrich. Sportov-
ce pfii‰la podpofiit i paní poslankynû Lenka Kohoutová nebo herec Martin Stránsk˘,
patron Sportovního klubu vozíãkáfiÛ Praha.

Kluci z oddílu ÏákÛ byli na tento benefiãní turnaj pozváni jako partnefii SKV
Praha. UÏili si po cel˘ den velkou dávku zábavy a zároveÀ si mohli vyzkou‰et, jak
se sportuje na vozíãku, a setkat se s lidmi, ktefií i pfies zdravotní hendikep dokáÏí Ïít
svÛj Ïivot naplno a vûnovat se napfiíklad i rÛzn˘m sportÛm. Aby toho nebylo málo,
dostali kluci je‰tû za úãast v soutûÏích dárky, které vyuÏijí na fotbale – fotbalové
míãe a fandítka. 

Paní Alenû Václavíkové dûkujeme za pozvání a doufáme, Ïe my zase potû‰íme
ãleny SKV finanãním pfiíspûvkem za v‰echny na‰e vstfielené góly. Na jafie uzavfieli
ãlenové TJ Sokol Klecany dohodu se SKV, Ïe kaÏd˘ z nás dá 1 korunu na úãet SKV
za kaÏd˘ vstfielen˘ gól do branky soupefie. 

Podrobné informace naleznete na stránkách: www.sokol.klecany.cz, www.skvpraha.org

Dá‰a Horová
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ALMA DĚTSKÉ CENTRUM
VESELÁ ŠKOLIČKA
Soukromé předškolní zařízení v Klecanech

přijímáme děti do naší 
nově otevřené školičky
poskytujeme: rodinné prostředí, profesionální  péče

individuální přístup ke každému dítěti
program přizpůsobován potřebám dítěte
výukový vzdělávací program
malý počet dětí
jazykové, pohybové a výtvarné kurzy

provozní doba: pondělí až pátek od 700 –1700

večerní a víkendové hlídání podle Vašich potřeb

cena: hodina – 100,– Kč, den – 800,–, měsíc – 8000,– + stravné

kontaktní telefon: 603 187 361, 604 114 068

e-mail: alenapp@seznam.cz www.ALMAskolicka.cz
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