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VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. 
Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní přání tak,
abyste za 365 dní mohli říct, že rok 2013 byl pro Vás i Vaše nejbližší 
šťastný a úspěšný.

Za vedení mûsta – starosta Ivo Kurhajec
Zamûstnanci Mûstského úfiadu v Klecanech

Za redakãní radu – D. Horová a J. Homoláãová

Partnefi i  mûsta

nám. Tfiebízského pfied rekonstrukcí

Foto na titulní stranû: Narozeninová oslava v Domovû s peãovatelskou sluÏbou
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Na‰im prosincov˘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 fiíjen aÏ listopad 2012

Rada 17. fiíjna
– Schválila provedení víceprací projektu Revitalizace námûstí V. Bene‰e Tfiebízského

v Klecanech, které pfiedstavují rekonstrukci stoÏárÛ vefiejného osvûtlení, posuny
lamp a zfiízení vpusti u horní nádrÏe. Nav˘‰ení ãiní 99.942 korun bez DPH.

– Schválila nabídku Rail road design Ing. J. Kuliãe na zpracování projektové doku-
mentace pro provedení stavby a autorsk˘ dozor po dobu v˘stavby projektu Cyklos-
tezka Klecany – Klecánky pfiívoz.

Rada 22. fiíjna
– Schválila provedení víceprací projektu Revitalizace námûstí V. Bene‰e Tfiebízského,

které pfiedstavují dodávku a montáÏ tfií kusÛ vlajkov˘ch stoÏárÛ, zfiízení vpusti
u ãp. 53, odvodnûní stfiechy a dvora u ãp. 61, schÛdky u prodejny autodílÛ a vjezd
do dvora u ãp. 250. Nav˘‰ení ãiní 96.995 korun bez DPH.

– Vzala na vûdomí dohodu o zmûnû hranic obcí mezi mûstem Klecany a obcí Vodo-
chody, která se t˘ká zmûny obecní hranice mezi k. ú. Drasty a k. ú. Ho‰tice u Vodo-
chod.

– Schválila Ïádost Ateliéru Zahrada o prodlouÏení termínu zhotovení pasportu zele-
nû mûsta Klecany do 15. 11. tr., aby bylo moÏno do pasportu zahrnout i novou
v˘sadbu zelenû na námûstí.

– Projednala Ïádost Farní charity Neratovice o pfiíspûvek na provoz charitní sluÏby
v Klecanech na rok 2013 ve v˘‰i 410 tis. korun a pfiedá zastupitelstvu ke schválení.

– Schválila nabídku spoleãnosti Marten ve v˘‰i 12.820 korun bez DPH na v˘robu
dvou kovov˘ch tabulek pro publikaci projektu Revitalizace námûstí V. B. T.

– Schválila Ïádost o. s. Prav˘ Hradec o pfiíspûvek ve v˘‰i 21.604 korun na zakoupe-
ní speciálních cviãebních pomÛcek pro lehkoatletické kursy.

Rada 24. fiíjna 
– Schválila provedení víceprací projektu Revitalizace námûstí V. B. Tfiebízského

v Klecanech, které pfiedstavují umístûní vánoãního stromu a zábrany u poÏeráku
dolní nádrÏe, zbudování chodníku u domu ãp. 32, nátûr betonov˘ch patek altánu
a opravu schodi‰tû u ãp. 157. To v‰e ve v˘‰i 69.266 korun bez DPH.

– Schválila podpis dodatku ã. 3 ke smlouvû o dílo 2012/03 se spoleãností Sládek
Group a. s., kter˘ se t˘ká provedení schválen˘ch víceprací projektu Revitalizace
námûstí V. B. T.

– Projednala Ïádost PhDr. Nadi Profantové CSc o finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 60 aÏ
70 tis. korun na vydání knihy Klecany v pravûku a raném stfiedovûku a pfiíspûvek ve
v˘‰i 55 tis. korun na doplÀkov˘ archeologick˘ v˘zkum v Klecanech v roce 2013.
Pfiedá zastupitelstvu ke schválení v rámci rozpoãtu pro rok 2013.
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– Schválila Ïádost spoleãnosti Aktiv 95 Opava o udûlení souhlasu s uÏitím znaku Kle-
can pro vytvofiení sbûratelské kolekce Erby mûst a obcí âR na pfiedmûtech button
(kovové placky se ‰pendlíkem).

– Schválila nabídku spoleãnosti Decro Bzenec na zbudování zádvefií v pavilónu D ve
v˘‰i cca 46 tis. korun vãetnû DPH.

– Neschválila Ïádost Domova sv. Josefa Diecézní charity Hradec Králové o pfiíspûvek
na ãinnost, jelikoÏ pfiispívá na ãinnost místní Farní charity Neratovice.

Rada 29. fiíjna
– Projednala Ïádost novû zaloÏeného obãanského sdruÏení Astrapark o finanãní pfiís-

pûvek na podporu v˘stavby dûtského hfii‰tû v dané lokalitû. Pozve ãleny sdruÏení na
jednání rady a pfiedá podklady zastupitelstvu.

– Schválila Ïádost obce Zdiby o povolení zvlá‰tního uÏívání místní komunikace pro
uloÏení kanalizaãního potrubí ãistírny odpadních vod Zdiby. Termín zvlá‰tního uÏí-
vání je do dubna 2013. Jedná se o ulice Pfiemy‰lenská a Povltavská v Klecánkách.

– Schválila nabídku Jana Suchomela na pfiípravu zadávacích podkladÛ v˘bûrového
fiízení na projektovou dokumentaci budov Mûstského úfiadu (Rychta, budova úfiadu,
budova po‰ty a knihovny). Nabídka ãiní 16.500 korun bez DPH.

– Projednala nabídku na realizaci technického dozoru stavby Revitalizace námûstí
V. B. Tfiebízského II. etapa. Jako nejv˘hodnûj‰í schválila nabídku J. Suchomela ve
v˘‰i 42.500 korun bez DPH a rovnûÏ schválila podpis mandátní smlouvy na zaji‰-
tûní technického dozoru s J. Suchomelem.

– Projednala Ïádost Richarda Stanislava o odkoupení jednoosého plo‰inového pfiívû-
su za zÛstatkovou cenu, která bude stanovena podle odborného odhadu.

– Schválila podpis smlouvy o dílo se spoleãností TR Anto‰ s. r. o. na akci Dûtské hfii‰-
tû Klecany – M· komplet.

– Podle doporuãení sociální komise schválila Ïádost paní Aleny Nûmeãkové o umís-
tûní do Domu s peãovatelskou sluÏbou.

Zasedání zastupitelstva mûsta 1. listopadu
Klecan‰tí zastupitelé schválili na svém fiádném zasedání mimo jiné uzavfiení smlouvy
s Regionální radou Regionu soudrÏnosti Stfiední âechy o poskytnutí dotace cca
17,756.678 korun a dále vyãlenûní penûÏní ãástky 4,439.169 korun odpovídající spo-
lufinancování projektu a vyãlenûní penûÏní ãástky ve v˘‰i 73.363 korun na nezpÛso-
bilé v˘daje projektu Rekonstrukce Matefiské ‰koly Klecany. 

Dále schválili úpravu znûní ãlánku II Zfiizovací listiny Základní ‰koly a Matefiské
‰koly Klecany a to tak, Ïe Z· a M· Klecany, takto zfiízená jako jedna ‰kolská a práv-
nická osoba, je organizaãnû ãlenûna na základní ‰kolu, matefiskou ‰kolu, zafiízení
‰kolního a závodního stravování – ‰kolní jídelnu, zafiízení ‰kolního a závodního stra-
vování – ‰kolní v˘dejnu v M· a ‰kolní druÏinu. Z· a M· Klecany je právnickou oso-
bou v právní formû pfiíspûvkové organizace.

Rada 12. listopadu
– Projednala Ïádost PhDr. Nadi Profantové o pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ na

vydání knihy Klecany v pravûku a raném stfiedovûku. âástka 70 tis. korun je potfieb-



Klecansk˘ zpravodaj • prosinec 2012

ná k dokonãení odborné dvousvazkové publikace. âástka 55 tis. korun je potfiebná
na doplÀkov˘ archeologick˘ záchrann˘ v˘zkum v místû valu (obecnû související
s hradi‰tûm) a 5.000 korun na geodetické zamûfiení daného místa v˘zkumu. Rada
pfiedá Ïádost zastupitelstvu ke schválení do rozpoãtu na rok 2013.

– Schválila ãástku 500 korun na Fond ohroÏen˘ch dûtí.
– Schválila nabídku firmy Alfeza na dodání sedmi kusÛ zinkov˘ch krytÛ na anglické

dvorky na objektu Rychta v ãástce 42.313 korun bez DPH. DÛvodem je odstranûní
nebezpeãného prostoru v tûsné blízkosti budovy.

– Vzala na vûdomí protokol o v˘sledku kontroly provedené Inspektorátem práce pro
Stfiedoãesk˘ kraj. Z pfiedloÏen˘ch dokladÛ nebylo zji‰tûno poru‰ení povinností pfii
zaji‰Èování rovného zacházení se v‰emi fyzick˘mi osobami uplatÀujícími právo na
zamûstnání, ani jakákoliv jejich diskriminace.

– Rozhodla o zru‰ení vefiejné zakázky nástavby domu ãp. 349 na Sídli‰ti z dÛvodu
Ïádosti spoluvlastníkÛ (rozsah jejich podílu 32/48), ktefií navrhli odprodej 16/48
podílu spoluvlastníka mûsta Klecany pomûrn˘m zpÛsobem za cenu 750 tis. korun.
Z tohoto dÛvodu se ru‰í zámûr nástavby na bytovém domû.

– Schválila Ïádost fieditelky Základní umûlecké ‰koly o opravu a v˘mûnu regulaãních
kohoutÛ topení v budovû. Opravu provedou zamûstnanci Mûstského úfiadu za ãást-
ku 37 tis. korun. Zastfie‰ení vchodu do ZU· bude zahrnuto do rozpoãtu na rok
2013.

– Neschválila ãástku 12.880 korun jako pfiíspûvek Pravému Hradci na aktivizaãní ãin-
nost v klubu seniorÛ. Doporuãuje zahrnout ãástku do rozpoãtu na rok 2013.

– Neschválila ãástku 20 tis. korun jako pfiíspûvek spolku Judo Klecany, na nákup spor-
tovního obleãení pro potfieby sportovního oddílu.

– Schválila projektovou pfiípravu na podporu regenerace urbanistické krajiny a podá-
ní Ïádosti o poskytnutí dotace (jde o Tfiebízského park, park u fary, park pod koste-
lem). 

– Schválila nájemní smlouvu mezi mûstem Klecany a ordinací JACH-TA, zastoupe-
nou jednatelem MUDr. Jáchymem Bednáfiem a jednatelkou MUDr. TaÈánou Mah-
díkovou, na pronájem nebytov˘ch prostor na zdravotním stfiedisku v Klecanech za
úãelem provozování zdravotnick˘ch sluÏeb atd.
V rámci roz‰ífieného jednání rada mûsta projednala se zastupiteli a odborníky mimo
jiné záleÏitosti, které hodlá pfiedloÏit pfií‰tímu zastupitelstvu: stav revitalizace
a pasportizace kasáren a návrh dal‰ího moÏného fie‰ení, návrhy parkování pfied ‰ko-
lou (pfiedáno stavební komisi), návrh Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Klecany na nákup
hasiãského vozu s cisternou, informace o vyhlá‰eném v˘bûrovém fiízení na nafuko-
vací halu, potfiebu obecnû závazné vyhlá‰ky, ve které bude zákaz podomního pro-
deje na území mûsta, aj. 

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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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
VáÏení spoluobãané,

tak jako na konci kaÏdého roku, zaãínáme i letos hodnotit a rekapitulovat v˘sledky
práce, splnûná pfiání a dosaÏené cíle, které jsme si dali, nebo které pfied nás byly
postaveny. Leto‰ní rok byl pln˘ nové tvofiivé práce, velk˘ch investic a z toho pra-
menících úkolÛ, starostí, hodnocení v˘sledkÛ, ale také pouãení, snahy, pocitu
z dokonãené i dobfie vykonané práce.

Na jafie byl dokonãen a 16. dubna zkolaudován víceúãelov˘ sportovní areál, kter˘
splÀuje ty nejpfiísnûj‰í mûfiítka kvality. RovnûÏ lze pfiedpokládat, Ïe právû dokonão-
vaná revitalizace námûstí Tfiebízského bude chloubou na‰eho mûsta po nûkolik dal-
‰ích let, pfiestoÏe zatím vyvolává mnoÏství otázek „proã právû takhle a ne jinak“.
I pû‰í prÛchod na Boleslavku okolo domu ã. p. 348 splnil své oãekávání. Nov˘
povrch a zábradlí chodníãku v ulici Úzká má pfiispût k bezpeãnûj‰í cestû chodcÛ,
podobnû je tomu i s parkovi‰tûm u nov˘ch domÛ pod kostelem, které bude slouÏit
motoristÛm. Ani tento rok jsme nezapomnûli na investice do ‰koly, kde v pavilónu
„D“ a na dûtském hfii‰ti v Z· a M· je vidût spokojenost nejen ve tváfiích na‰ich
nejmen‰ích, ale také uãitelek a rodiãÛ. Oprava potoka a svod ve‰ker˘ch de‰Èov˘ch
vod z námûstí a pfiilehlého okolí do jeho koryta odlehãí ãistírnû odpadních vod,
která jiÏ nutnû potfiebuje zrekonstruovat. Doufáme, Ïe podaná Ïádost o dotaci na její
rekonstrukci bude vyfiízena kladnû.

V leto‰ním roce Mûsto získalo dotace na cyklostezku, roz‰ífiení M·, zateplení
pavilónÛ A, B, C, D, E v Z· a na nákup zametacího stroje. V‰echny tyto dotace pfii-
spûjí k celkovému zkvalitÀování Ïivota v na‰em mûstû.

Mûstu Klecany se podafiilo zpût koupit objekt Rychty, jehoÏ úprava a rekonstruk-
ce umoÏní soustfiedit sluÏby pro obãany do jednoho místa a tím pfiispût k snadnûj‰í
dostupnosti v‰ech pracovi‰È mûstkého úfiadu. Nyní pfied námi stojí nelehk˘ úkol –
zadat projekt na její rekonstrukci a dostavbu podle pfiání a pfiedstav, o nichÏ jsme si
mohli díky va‰im názorÛm, vyjádfien˘m v anketû, utvofiit konkrétnûj‰í pfiedstavu. 

Práce pokraãují jak na projektu 357/1 – Vinice, tak na pasportizaci Dolních kasá-
ren. BohuÏel se zatím nepodafiilo zahájit opravy komunikací Mírová a Dlouhá
z dÛvodu potfieby doplnit projektovou dokumentaci o potfiebná vyjádfiení dotãen˘ch
orgánÛ ke stavebnímu povolení. RovnûÏ zaji‰tûní vût‰í bezpeãnosti na na‰ich
cestách, kterou naru‰ují neukáznûní fiidiãi pfieváÏnû nedodrÏováním rychlosti, bude
pfiedmûtem dal‰ího fiízení. Problém je v souãasné dobû s povolováním dal‰í v˘stav-
by z dÛvodÛ kapacity âOV, zde Mûsto naráÏí na nemoÏnost dohody s provozova-
telem.

V celém mûstû je viditelná snaha zamûstnancÛ úfiadu, ktefií udrÏují mûsto v ãisto-
tû a pofiádku. RovnûÏ chod v‰ech pracovi‰È úfiadu je zabezpeãen s dÛrazem na
snahu Vám co nejvíce zkrátit a zpfiíjemnit dobu nezbytného jednání.

To, co se nepodafiilo v leto‰ním roce, uÏ v ãase adventním nedohoníme, a proto
je zbyteãné propadat ‰patn˘m náladám nebo depresím. VÏdyÈ tzv. „dobíjení baterií“
je nejúãinnûj‰í v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích, pfiátel a sousedÛ. 
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ADVENT ZAâAL 2. PROSINCE

Dûkujeme Vám v‰em za spolupráci a podporu, které se nám v prÛbûhu nejen
tohoto roku dostává, dûkujeme také zamûstnancÛm MûÚ Klecany a ãlenÛm ZMû,
RM, v˘borÛ a komisí, pracovníkÛm Z· a M·, ZU·, v‰em spolkÛm a jejich ãlenÛm,
zkrátka v‰em, bez nichÏ by to nefungovalo. Nov˘ rok a nové pfiíleÏitosti jsou pfied
námi a proto Vám pfiejeme hodnû zdraví, ‰tûstí, spokojenosti, osobních a pracovních
úspûchÛ, v novém roce 2013.

Ivo Kurhajec – starosta mûsta
Ladislav Nûmeãek – místostarosta mûsta
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ADVENT NA B¯VALÉ RYCHTù
Obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec pofiádá ve svém novém sídle pfiedvánoãní dílny
pro dûti i dospûlé.

Sobota 8. 12. od 14 hodin
Perníková dílna – perníkové chaloupky a drobné perníãky. Je nutné se pfiedem pfii-
hlásit na www.klubklicek.cz

Sobota 15. 12. od 14 hodin
Dárky na poslední chvíli – Fimo, korálky, vánoãní pfiání.

POZVÁNKA NA V¯STAVU
Ve Stfiedoãeském muzeu v Roztokách u Prahy se
do 6. ledna 2013 koná v˘stava DùTSK¯ SVùT
A MÓDA BùHEM 20. STOLETÍ. Jedná se o v˘sta-
vu ze soukromé sbírky paní M. ·ormové a mÛÏe-
me zde vidût vedle jiÏ tradiãních historick˘ch
koãárkÛ sbírku dûtského odívání z let 1900 –
1980.

Vánoãní atmosféru nám od 22. listopadu 2012
do 27. ledna 2013 v muzeu navodí dal‰í v˘stava
âESKÉ VÁNOâNÍ OZDOBY ZE SOUKROMÉ
VÍDE≈SKÉ SBÍRKY. Ozdoby pocházejí ze sbírky
historiãky umûní dr. Waltraud Neuwirth a doklá-
dají krásu a rozmanitost ãesk˘ch vánoãních
ozdob.

JH foto: www.muzeum-roztoky.cz
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JOSEF LADA
Tak jako patfií k atmosféfie Vánoc ozdo-
ben˘ stromeãek a vánoãka, tak si nedo-
vedeme pfiedstavit Vánoce bez obrázkÛ
Josefa Lady. Dokonce i jeho osudová
Ïivotní data jsou spojena s dobou adven-
tu. Josef Lada se narodil 17. prosince
1887 a zemfiel 14. prosince 1957.
V leto‰ním roce tedy uplyne 125 let od
jeho narození a 55 let od jeho úmrtí.
Narodil se v rodinû ‰evce v Hrusicích,
odkud ve 14 letech ode‰el do Prahy, aby
se vyuãil malífiem pokojÛ a divadelních
dekorací. Jeho v˘tvarnou tvorbu v˘raznû
ovlivÀoval zdravotní problém, neboÈ od
dûtství nevidûl na pravé oko, ãímÏ mûl
naru‰ené prostorové vidûní. J. Lada
vytvofiil asi 400 samostatn˘ch obrazÛ
a více neÏ 15 tisíc ilustrací. Ilustroval
pfiedev‰ím Osudy dobrého vojáka ·vejka za svûtové války i dal‰í knihy Jaroslava
Ha‰ka, Karla Havlíãka Borovského i Erbenovy a Drdovy pohádky. V oblasti literární
se proslavil pfiedev‰ím jako autor mnoha pohádek a knih pro dûti, které sám rovnûÏ
ilustroval. K nejznámûj‰ím patfií Kocour Mike‰ a O chytré kmotfie li‰ce. Josef Lada je
povaÏován za jednoho ze zakladatelÛ ãeské „moderní“ pohádky. Za pfiínos ãesko-
slovenské kultufie mu byl v r. 1947 udûlen titul národní umûlec.

JH 

obrázky zdroj:  www.obrazky.cz; www.artbohemia.cz
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O VÁNOCÍCH, KTERÉ NECHTùLY B¯T
Josef âapek

Tak poslouchejte. Byl jednou takov˘ rok, nu, za nic ten cel˘ rok nestál. PánbÛh ví,
co to tehdy do lidí vlezlo, ale v‰ichni byli v tom roce nûjací mrzcí. Byli zlí, závisti-
ví, jeden druhému nic dobrého neudûlal, inu, nûjaké mizerné to v tom roce na
celém svûtû bylo. A dûti – dûti, ty zvlá‰È v tom roce byly nûjak ‰patné a protivné.
Nechtûly se ãesat a m˘t, nechtûlo se jim chodit do ‰koly, vybíraly si v jídle, byly
hádavé a ubreãené, líné a nepofiádné, nedávaly ve ‰kole pozor, o‰klivû psaly a ‰pat-
nû poãítaly a dûlaly do se‰itÛ kaÀky, nadávaly si a fiíkaly ‰karedá slova a zlobily rodi-
ãe, nu, vÛbec tedy byly v tom roce náramnû nevydafiené. Moc ‰patnû to tehdy na
svûtû vypadalo, a tak to bylo v lednu i v únoru, v bfieznu i v dubnu, v kvûtnu a ãer-
vnu, v ãervenci i v srpnu a je‰tû pak i v záfií, v fiíjnu i v listopadu, a pofiád to s tûmi
dûtmi nebylo lep‰í. A uÏ tu byl prosinec a bylo to, zvlá‰È s tûmi dûtmi, je‰tû spí‰
hor‰í. A tu se stalo, Ïe si Vánoce fiekly: Tak vida, uÏ je tu prosinec a v prosinci mají
b˘t Vánoce. Ale lidé jsou nedobfií a dûti ãím dále tím protivnûj‰í; ani se uÏ dívat na
to nemÛÏeme. KdyÏ je to letos s lidmi i dûtmi na svûtû tak ‰patné, tak jim to za trest
udûláme tak, Ïe nepfiijdeme, Ïe Ïádné Vánoce letos nebudeme. A tak si to ty Váno-
ce umínily, Ïe v tom roce nebudou. Nu jak! Docela prostû! Bylo to v novinách. Ty
Vánoce daly oznámení do novin:

Ctûnému obecenstvu!
Oznamujeme, Ïe za pfiíãinou lidské i dûtské
‰patnosti letos Ïádné Vánoce nebudeme.
S ve‰kerou úctou, Vánoce

Á, paneãku, tohle byla rána! UÏ nûkolik dní pfied ·tûdr˘m veãerem to zaãalo
vypadat nûjak divnû. Sníh nebyl, Ïádné sáÀkování, na lyÏe ani pomy‰lení, pofiád jen
pr‰elo, ãerno a samé bláto. Aha – a lidé se lekli, Ïe? Ba ne, nic se nelekli, takoví byli
lidé v tom roce ‰patní, Ïe se nelekli a fiekli si: Nech si, aÈ si Ïádné Vánoce nepfiijdou,
z toho my si nic nedûláme. V‰ak my si udûláme Vánoce sami. A tak to také udûlali;
nic si z toho nedûlali, Ïe Vánoce nechtûjí b˘t, a nakoupili si vánoãních stromeãkÛ,
ovûsili je stfiíbrem a cukrovím, nakoupili v‰elijak˘ch dárkÛ a dali je pod ty stromeã-
ky a strojili si ‰tûdroveãerní veãefie a dûlali to v‰ecko tak, jako kdyby Vánoce byly,
aãkoliv Vánoce nechtûly b˘t. Tak to pfiece nebylo tûm VánocÛm nic platné, Ïe
nechtûly b˘t, kdyÏ si lidé udûlali Vánoce sami. Ba ne. Vánoce se na v‰echny ty pfií-
pravy dívaly z dálky a fiekly si: Jen poãkejte, v‰ak uvidíte, zda se vám to bez nás tak
vydafií, jako kdybychom to byly my.

A také Ïe ano: tyhle Vánoce, pfii kter˘ch Vánoce nechtûly b˘t, dopadly v tom roce
opravdu nûjak nanicovatû. A jaké tedy byly? No, tak jen povaÏte: Hospodynû zadû-
laly na vánoãky, ale vánoãky se jim pak rozbfiedly, Ïe byly placaté jako rohoÏka
pfiede dvefimi; nebo byly tuhé a brouskovaté jako m˘dlo a jako gumová pode‰ev;
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nebo se jim spálily a byly ãerné jako uhel. A rybí polévka byla hofiká a ryba byla
navrchu spálená a uvnitfi syrová a mûla pûtsetkrát více kostiãek neÏ jindy. A jablko-
v˘ závin kuchafiky dvakrát solily a nebyl vÛbec k jídlu. A krocan – do spíÏe vlezla
koãka a oÏrala na nûm prsíãka, to nejlep‰í.

A vánoãní cukroví jim spadlo na zem a do ‰kopíãku s vodou ‰pinavou od podla-
hy, zrovna kdyÏ je nejlépe vypeãené vyndávali z trouby.

Ale pfiece mûly dûti aspoÀ stromeãek a dárky!
Mûly, ale také jak to dopadlo!
Jak?
Svíãky na stromeãku vÛbec nechtûly svítit, jenom ãmoudily a moc to smrdûlo.

Pfiekotil se na zem a v‰echno se na nûm rozbilo. Cukroví bylo ‰tiplavé. Ofiechy byly
prázdné nebo ãervivé. Jablka byla uvnitfi shnilá a pomeranãe kyselej‰í neÏ ocet.

A co dárky?
S dárky to také dopadlo ‰patnû. Panenkám se hned odlepily vlásky, spadly jim

hlaviãky, odtrhla se ruãiãka nebo noÏiãka. U vlakÛ a aut se hned klukÛm rozláma-
la koleãka a nechtûlo to jezdit. Dûti si nedaly dobfie pozor, zamotaly se a ‰láply si
do nádobíãka, rozsedly si kuchyÀky, pokojíãky a loutková divadla. Do kníÏek si
umazan˘ma rukama nadûlaly mastné skvrny. Nové ‰aty si pokecaly inkoustem.
Gumové míãe jim hned praskly. Na kaÏdém dárku se nûco pokazilo. A lidé a dûti si
fiekli: To se nám ty Vánoce nepovedly. To nebyly Ïádné pofiádné Vánoce. Musíme
se napfiesrok polep‰it.

A polep‰ili se? Polep‰ili se. Lidé byli hodnûj‰í, a dûti také byly poslu‰nûj‰í a lep‰í.
A na druh˘ rok se uÏ Vánoce na nû nezlobily a pfii‰ly.

Pfiejeme v‰em, dûtem i dospûl˘m, aby i letos Vánoce pfii‰ly!
Za Prav˘ Hradec

ZdeÀka Tomá‰ová

MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE – KYNOLOGIE II.
Plemena loveck˘ch psÛ se ãlení do pûti skupin podle pouÏití pro práci v honitbû.

Nejroz‰ífienûj‰ími plemeny jsou ohafii, jejichÏ typickou rodovou vlastností je hle-
dání a vystavování zvûfie. Vyznaãují se prací buì s tzv. vysok˘m nebo nízk˘m
nosem, coÏ znaãí zpÛsob, jak˘m zvûfi navûtfií. Vût‰ina ohafiÛ se téÏ vyznaãuje pfiiro-
zenou chutí k pfiiná‰ení ulovené zvûfie. Jedinci nûkter˘ch plemen ohafiÛ se téÏ dají
s úspûchem vycviãit ke speciální barváfiské práci, coÏ je sledování krevních stop
postfielené zvûfie. Mnozí jsou téÏ ostfií na ‰kodnou zvûfi. Ohafii se dûlí na anglické
a kontinentální. Mezi anglické patfií pointer, anglick˘, irsk˘ a skotsk˘ (GordonÛv)
setr. Typick˘m pfiedstavitelem kontinentálních ohafiÛ je nûmeck˘ krátkosrst˘ ohafi.
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Do této skupiny náleÏí téÏ maìar-
sk˘ Ïlut˘ ohafi a v˘marsk˘ ohafi
(‰edé zbarvení), kter˘ v poslední
dobû prochází renesancí obliby
u chovatelÛ. U skupiny ohafiÛ
nesmíme zapomenout na hrubo-
srstého ãeského fouska, coÏ je
pÛvodní ãeské plemeno. Mezi
ohafie téÏ patfií velk˘ a mal˘ mün-
sterlandsk˘ ohafi a dlouhosrsté
varianty ohafie nûmeckého
a v˘marského.

Druhou skupinou loveck˘ch
plemen jsou barváfii, ktefií jsou

v˘hradnû zamûfieni na práci na barvû (viz odstavec ohafii). Nejznámûj‰í jsou bavor-
sk˘ a hannoversk˘ barváfi. Jejich pouÏití je hlavnû v lesních honitbách a jelenáfisk˘ch
oblastech.

Dal‰í skupinou jsou slídiãi, ktefií jsou pfiedev‰ím urãeni k lovu drobné zvûfie v pol-
ních honitbách. Na rozdíl od ohafiÛ nemají vrozené vystavování a tak zvûfi nehleda-
jí, ale slídí po ní a následnû ji vypichují (vyhánûjí) z krytu. Mnozí jedinci se vyzna-
ãují hlasit˘m sledováním stopy. Dûlíme je tradiãnû na lovecké ‰panûly (kokr‰panûl,
‰pringr‰panûl) a kfiepeláky (nûmeck˘ kfiepelák). Z novûj‰ích plemen patfií do slídiãÛ
také labradorsk˘ retrívr a zlat˘ retrívr, u kter˘ch se oceÀují jejich vrozené vlohy k pfii-
ná‰ení ulovené zvûfie.

âtvrtou skupinou jsou honiãi (brak˘fii), ktefií nalézají uplatnûní hlavnû v lesních,
pfiípadnû horsk˘ch honitbách s rozsáhl˘m hust˘m porostem. SlouÏí k vyhledávání
vysoké, ãerné a ‰kodné zvûfie a jejímu hlasitému nahánûní na stfielce. V na‰ich honit-
bách se mÛÏeme setkat se slovensk˘m kopovem, coÏ je pÛvodní slovenské pleme-
no, dále pak s bíglem, basetem ãi ‰t˘rsk˘m a jezevãíkovit˘m brak˘fiem.

Pátou, znaãnû poãetnou, skupinou loveck˘ch plemen jsou norníci. Jak jiÏ z názvu
vypl˘vá, jsou urãeni hlavnû pro lov zvûfie norováním, jejich pouÏití je v‰ak daleko

V˘marsk˘ ohafi Ben s li‰kouV˘marsk˘ ohafi Ben pfied zkou‰kou

Jezevãík Back od fieky Nisy s Ondrou Pacovsk˘m
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Hanoversk barváfi Ar z Lí‰nû

Jagdterrier Dona z Bohemia Pebat Velk˘ müsterlandk˘ ohafi

Jezevãík standard drsnosrst˘ Uxi 
z Hefimenova domu

Hrubosrst˘ ãesk˘ fousek Isa 
z Tû‰ínsk˘ch bukÛ

‰ir‰í i na povrchu. Jezevãíci jsou dobr˘mi slídiãi, v˘born˘mi honiãi s vynikající hla-
sitostí na stopû a dají se vycviãit i ke spolehlivé práci na barvû. To platí z vût‰í ãásti
i o teriérech, u nichÏ je v‰ak rozhodující jejich v˘‰ka. Nízkonozí teriéfii nacházejí
uplatnûní pfiedev‰ím jako norníci, vysokonozí pak jako honiãi. Nejznámûj‰ími
zástupci teriérÛ jsou foxteriér, vel‰teriér, jagdteriér a bullteriér.

¤íká se, Ïe myslivec bez psa je poloviãní myslivec. Pod toto rãení by se jistû pode-
psal kaÏd˘ chovatel ãi drÏitel loveckého psa, protoÏe z vlastní zku‰enosti zná,
o kolik více záÏitkÛ pfiiná‰í pobyt v honitbû s nejlep‰ím pfiítelem ãlovûka – psem.

Pavel Sobotka
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KLECANSKÁ KNIHOVNA V NOVÉM KABÁTù
Mil˘ ãtenáfii, i neãtenáfii,

zpoãátku tohoto ãlánku bych ráda podûkovala
firmû Ceiba za vybavení knihovny, které nám
poskytla levnûji neÏ jin˘m knihovnám. Tím se
dostávám k tomu, Ïe v knihovnû je nové vyba-
vení. Zmûnili se staré rozvrklané regály za krásné
nové. Uprostfied místnosti jsou umístûny posuvné
regály a roh hlavní místnosti, kde se nachází dûtská literatura, se stal dûtsk˘m
koutkem s osmi Ïidliãkami, stoleãkem, hraãkami a regály ve tvaru zvífiátek. 

Dal‰í zmûnou, která probûhne v knihovnû, je v˘pÛjãní systém. Do nynûj‰í doby
funguje lísteãkov˘ v˘pÛjãní systém, kter˘ je ale zastaral˘ a od ledna ho nahradí kni-
hovní systém Clavius. Budeme schopni lépe hlídat, kdo knihy vrátil. KdyÏ ãtenáfi
knihu do knihovny nevrátí vãas, naskakují upomínky, které musí pfii dal‰í v˘pÛjãce
zaplatit, jinak nejsme schopni mu dal‰í knihu pÛjãit. Tento systém zabezpeãí, Ïe ãte-
náfii si budou dávat pozor na to, kdy mají knihy vrátit a nebudou zdrÏovat ostatní
ãtenáfie, ktefií si chtûjí pÛjãenou knihu také pfieãíst. 

Na internetu bude umístûn katalog, kde si mÛÏete najít knihu, o kterou máte
zájem a z pohodlí domova si ji zarezervovat a vûdût, Ïe ji budete mít v knihovnû
urãitû schovanou. 

V knihovnû je také poãítaã, urãen˘ pro vefiejnost, kde mÛÏete pracovat s interne-
tem, jak dlouho potfiebujete a zadarmo. Pfiístup na tento poãítaã je povolen kaÏdé-
mu, kdo knihovnu nav‰tíví. 

Do knihovny jsme také pofiídili nûkolik nov˘ch kníÏek: Darran Shan – Demonata
(dûtská beletrie) , Daniel Steel – ZáleÏitost srdce, Velká holka (romány pro Ïeny), Jo
Nesbo – Snûhulák (detektivka) , E.L. James – 50 odstínÛ ‰edi (strhující erotick˘
román), Hans Keppler – Hypnotizér + dvû novinky (napínavé detektivní pfiíbûhy) ,
Paulo Coelho (poutavé knihy o poznání Ïivota a toho, jakou cestou se v Ïivotû dát)
a spousta dal‰ích.

Dále bychom rádi v knihovnû zaãali s rÛzn˘mi kulturními akcemi. Napfiíklad
v dubnu se koná noc s Andersenem, kde jsme se jiÏ zaregistrovali. Jde o to, Ïe pro
dûti se vymyslí hry, bojovky a ãtou se Andersenovi pohádky a poté dûti pfiespí v kni-
hovnû. Tato akce se odehrává po celé âeské republice, ale i na Slovensku. Více
o této akci se mÛÏete doãíst na www.nocsandersenem.cz. Kdyby nám nûkdo chtûl
pomoci s organizací, jeho pomoc urãitû pfiivítáme. Kdo by pomoci chtûl, staãí, kdyÏ
si na facebooku najde stránku knihovny – Mûstská knihovna Klecany, napí‰e na e-
mail:  Barbora5@seznam.cz nebo se staví pfiímo v knihovnû, která je otevfiená
v úter˘ a ve ãtvrtek od 08:00 –11:30 a od 12:30 –18:00. 

Na facebooku knihovny se téÏ mÛÏete doãíst o jin˘ch kulturních akcích v kni-
hovnû, o novinkách a podobnû. 

Budeme se tû‰it na pfiíval nov˘ch i tûch stál˘ch ãtenáfiÛ!:-)

B. Krátká
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MA·KARNÍ PRÒVOD 17. LISTOPADU 2012
V leto‰ním roce probûhlo
mnoho akcí k 17. listopadu
2012. Jednou z nich by-
0lo „Sametové posvícení“,
ma‰karní prÛvod obãan-
sk˘ch iniciativ a nûkter˘ch
obcí. Odehrál se sice
v Praze, av‰ak mûl silnou
motivaãní vazbu na na‰e
Klecany. âeská televize
o nûm referovala jen velmi
zkratkovitû, z jejich ‰otu se
nedalo poznat, o ãem akce
je. V kaÏdém pfiípadû orga-
nizaãnû nemûl tento prÛ-
vod nic spoleãného s akcí
odboráfiÛ na Národní tfiídû. PrÛvod se za silného policejního doprovodu pohyboval
od mostu LegionáfiÛ pfies Kampu, KarlÛv most a po nábfieÏích. 

Mezi zúãastnûn˘mi bylo napfi. obãanské sdruÏení Arnika, které mnoha maskami
parodovalo souãasnou situaci v ochranû ovzdu‰í, likvidaci odpadÛ a ochranû zdra-
ví obyvatel, sdruÏení Auto*mat, které dlouhodobû bojuje za omezení autodopravy
ve mûstech a obcích, za preferování pû‰í a cyklistické dopravy, budování pû‰ích
zón, sportovi‰È a zón pro dûti a rodiãe. Velmi hlasitû a barvitû o sobû dalo vûdût
obãanské spojenectví „Protihluková iniciativa“, které zãásti má svou základnu
v obcích v okolí Klecan, v Kralupech i jinde. Zab˘vá se problematikou zfiízení nové-
ho leti‰tû ve Vodochodech, roz‰ífiením leti‰tû v Ruzyni, v˘stavbou nov˘ch dálnic
i mnoha dal‰ími zdroji hluku, a ochranou lidí pfied jeho úãinky. Aktivisté na trans-
parentech informovali o nové hlukové legislativû, která v˘raznû zmírÀuje pfiípustné
limity hluku, a tím do budoucna umoÏní zfiizovat jeho nové a nové zdroje. Tyto vûci
se pfiímo t˘kají i mûsta Klecany – ov‰em nezdá se, Ïe by tato situace byla v na‰í obci
prioritou. Pfiitom zdrojÛ hluku je u nás uÏ dnes aÏ dost – a stále hrozí, Ïe k nim pfii-
bude leti‰tû v nedalek˘ch Vodochodech a dálniãní okruh kousek od Horních kasá-
ren, spolu se stále intezivnûj‰í leteckou dopravou smûrem na RuzyÀ.

Ma‰karní prÛvod si vzal na mu‰ku také na‰e a zahraniãní politiky, ktefií doprová-
zeli atrapu dojné krávy s názvem âeská republika. KaÏd˘, kdo mûl zájem, mohl si
tuto krávu podojit dle libosti. Celá akce byla nejen adresná a ostrá, ale i vtipná,
a zfiejmû to byl dÛvod, proã oficiální media úãel prÛvodu vÛbec nekomentovala
a zamlãela.   

Jaromír Bratka
Metropolitní region 

sdruÏení ochráncÛ pfiírody 
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¤Eâ PARAGRAFÒ
O tzv. církevních restitucích toho bylo poslední dobou napsáno i fieãeno opravdu
hodnû. V‰echny informace o pfiipravovaném zákonu se v‰ak nikdy neobe‰ly bez
emocí a zcela „jednoznaãn˘ch“ závûrÛ autorÛ ãlánkÛ pí‰ících na toto téma. Proto
jsme pro na‰e ãtenáfie pfiipravili pfiehled pouze faktick˘ch údajÛ, t˘kajících se toho-
to vefiejností velmi diskutovaného právního pfiedpisu. 

Legislativní proces:
18. 1. 2012 – vláda pfiedkládá návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboÏensk˘mi spoleãnostmi a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboÏensk˘mi spoleãnostmi)
19. 1. 2012 – tento vládní návrh zákona je rozeslán poslancÛm
14. 7. 2012 – Poslanecká snûmovna na 41. schÛzi ve 3. ãtení vyslovuje souhlas
s vládním návrhem zákona
19. 7. 2012 – návrh zákona postoupen Senátu
15. 8. 2012 – Senát návrh zákona zamítá a vûc se 17. 8. 2012 vrací Poslanecké snû-
movnû
7. 11. 2012 – Poslanecká snûmovna setrvala na pÛvodním znûní návrhu zákona
a tzv. „pfiehlasovala Senát“ a návrh zákona na 47. schÛzi schválila
8. 11. 2012 – návrh zákona doruãen k podpisu prezidentovi republiky

Z obsahu zákona:
Tzv. rozhodné období, na které se zákon vztahuje je od 25. února 1948 do
1. ledna 1990. Zákon stanovuje, kdo je oprávnûnou a povinnou osobou, ve smyslu
vydání pfiedmûtného majetku. Dále vymezuje skuteãnosti, které vedly k majetkov˘m
kfiivdám, tzn. podmínky pro vydání tohoto majetku. Zákonem je rovnûÏ upraven
postup pfii uplatnûní nároku (moÏnost uplatnit vydání majetku podle tohoto zákona
je jeden rok poãínaje 1. lednem 2013). Zákon v˘ãtovû vymezuje finanãní vyrovnání
mezi státem a církvemi a náboÏensk˘mi spoleãnostmi. Jedná se o Apo‰tolskou církev,
Bratrskou jednotu baptistÛ, Církev adventistÛ sedmého dne, Církev bratrskou, Církev
ãeskoslovenskou husitskou, Církev fieckokatolickou, Církev fiímskokatolickou, âes-
kobratrskou církev evangelickou, Evangelickou církev augsburského vyznání v âeské
republice, Evangelickou církev metodistickou, Federaci Ïidovsk˘ch obcí v âeské
republice, Jednotu bratrskou, Luterskou evangelickou církev a. v. v âeské republice,
NáboÏenskou spoleãnost ãesk˘ch unitáfiÛ, Pravoslavnou církev v ãesk˘ch zemích,
Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církev v âeské
republice. Finanãní kompenzace ãiní cca 60 mld. korun, které budou vypláceny ve
splátkách následujících 30 let. Souãasnû se tímto zákonem ru‰í zákon ã. 218/1948
Sb., o hospodáfiském zabezpeãení církví a náboÏensk˘ch spoleãností státem a ru‰í se
i dal‰í zákony a vládní nafiízení s tímto zákonem z r. 1948 související. 

Nemovit˘ majetek, kter˘ by mûl b˘t na základû tohoto zákona vrácen, tvofií cca
3,4 % územní rozlohy âR. Naturálnû by mûlo b˘t vráceno z tohoto objemu majet-
ku 56 % a zbytek tvofií zákonem stanovená finanãní náhrada. 
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Smyslem zákona je kromû zmírnûní nûkter˘ch majetkov˘ch kfiivd, které byly spá-
chány komunistick˘m reÏimem církvím a náboÏensk˘m spoleãnostem, také budou-
cí úplná rozluka státu a církve ve smyslu hospodáfiském. âeská republika byla aÏ do
pfiijetí tohoto zákona poslední postkomunistickou zemí, kde dosud nedo‰lo k majet-
kovému vyrovnání státu s církvemi.

JH

VELKÉ ZMùNY V DA≈OVÉ SPRÁVù OD 1. 1. 2013
V souvislosti s nabytím úãinnosti zákona o Finanãní správû âeské republiky dojde
od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci ãeské daÀové správy. Stávající soustava územ-
ních finanãních orgánÛ bude nahrazena orgány Finanãní správy, které bude tvofiit
Generální finanãní fieditelství, Odvolací finanãní fieditelství, 14 finanãních úfiadÛ
a Specializovan˘ finanãní úfiad.

Stávající soustava územních finanãních orgánÛ tvofiená Generálním finanãním
fieditelstvím, 8 finanãními fieditelstvími, 199 finanãními úfiady a Specializovan˘m
finanãním úfiadem na konci roku zanikne. Jejich kompetence plnû pfieberou orgány
Finanãní správy.

Novû vzniklé Odvolací finanãní fieditelství se sídlem v Brnû bude jako ãistû odvo-
lací orgán vykonávat svou pÛsobnost pro celé území âeské republiky. Vznikem jedi-
ného odvolacího orgánu je plnû zavr‰ena snaha o jednotnost v postupech odvolací-
ho fiízení.

Celorepubliková pÛsobnost Specializovaného finanãního úfiadu se nemûní.
Kromû dosavadních pravomocí bude novû vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu
hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci
smluv mu bude svûfiena registrace smluv úãastníkÛ dÛchodového spofiení a komu-
nikace s penzijními spoleãnostmi.

14 finanãních úfiadÛ vyjmenovan˘ch v zákonû bude novû vybaveno krajskou
územní pÛsobností, pfiiãemÏ název pfiíslu‰ného kraje se objeví i v jejich názvu. Sídla
jednotliv˘ch úfiadÛ se budou nacházet pfiímo v krajsk˘ch mûstech a v hlavním mûstû
Praze. Nedílnou souãástí finanãního úfiadu budou jeho územní pracovi‰tû, která
budou zfiízena na v‰ech místech, kde mají v roce 2012 sídlo „zanikající“ finanãní
úfiady.

V‰echny finanãní úfiady budou od roku 2013 nad rámec kompetencí dne‰ních
finanãních úfiadÛ vykonávat také kontrolu dotací, finanãní kontrolu a budou povû-
fieny v˘bûrem pojistného a následn˘m pfievodem vybran˘ch prostfiedkÛ úãastníkÛ
dÛchodového spofiení na úãty penzijních spoleãností. Z povûfiení ministerstva budou
moci finanãní úfiady rovnûÏ pfiezkoumávat hospodafiení krajÛ, hlavního mûsta Prahy,
regionálních rad regionÛ soudrÏnosti a vykonávat dozor nad pfiezkoumáváním hos-
podafiení obcí, dobrovoln˘ch svazkÛ obcí a mûstsk˘ch ãástí hlavního mûsta Prahy.
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UPEâTE SI ST¤EDOâESKOU VÁNOâKU!
Není nad doma peãenou vánoãku. I kdyÏ nûkdo fiekne, Ïe staãí vánoãku koupit. Ale
to nestaãí! Domácí vánoãka je osvûdãené peãivo, které se nepfiejí a je zdravé.
Dovolte, abych vám napsala recept na vánoãku z pÛl kila mouky, jak se peãe ve
stfiedních âechách: 

500 g mouky (250 g polohrubé 
a 250 g hrubé mouky)
100 g tuku (nejlépe másla)
100 g cukru
1 vajíãko (nebo 1 vajíãko a 1 Ïlou-
tek)
pÛl kostky droÏdí
mléko, ‰petka soli 
rozinky a mandle (podle chutí) 

Pracovní postup:
PÛl kostky droÏdí dáme do misky, rozdrobíme, pocukrujeme a zalejeme trochou
vlaÏného mléka. Mezitím ve velké míse (kotlíku nebo pod.) utfieme mírnû rozmûklé
máslo s cukrem a ‰petkou soli, pfiidáme vajíãko a v‰e opût tfieme dohladka. NaváÏí-
me mouku a rozdûlíme ji na 2 ãásti (hrubou a polohrubou). 

Poãkáme, aÏ droÏdí zkvasí, potom nasypeme polovinu mouky do rozetfiené
hmoty v míse (tuk, cukr, vajíãko), udûláme ve smûsi dÛlek a do nûj dáme droÏdí
v mléce. V‰echno opatrnû promícháváme, pfiidáváme po tro‰kách mléko, aÏ vznik-
ne fiid‰í tûsto. Pak pfiidáme druhou ãást mouky a smûs vypracováváme – s pfiidan˘-
mi rozinkami - vafieãkou tak dlouho, aÏ vznikne pevné tûsto.

(JestliÏe máme obavu, Ïe tûsto vafieãkou dostateãnû nevypracujeme v míse, mÛÏe-
me dát druhou polovinu mouky na vál, pfiidat k ní tûsto z mísy a vypracovat smûs
rukama na válu. To platí v pfiípadû, Ïe zadûláváme vût‰í mnoÏství tûsta.)

foto: Dáma.cz

I pfies personální, technickou a organizaãní nároãnost transformace se proces
reorganizace daÀové správy vefiejnosti nijak negativnû nedotkne. Rozsah a dostup-
nost sluÏeb poskytovan˘ch vefiejnosti budou i v roce 2013 zachovány a souãasnû
dojde ke zjednodu‰ení nûkter˘ch pravidel a postupÛ, na které byla vefiejnost dosud
zvyklá. Na v‰echny související zmûny bude vefiejnost vãas upozorÀována.

Více pravidelnû aktualizovan˘ch informací je dostupn˘ch na internetov˘ch strán-
kách ãeské daÀové správy - cds.mfcr.cz , pod záloÏkou „Aktuální informace ke vzni-
ku Finanãní správy“.
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BESEDA S PROFESOREM JANEM SOKOLEM
Profesor Jan Sokol, b˘val˘ ministr ‰kolství a pfiední ãesk˘ filosof, pfiijal pozvání Pavla
Kune‰e a v pátek 9. listopadu 2012 pfiednesl pro nás pfiedná‰ku s prost˘m názvem
Evropa. Se‰li jsme se v pûknû vyzdobené zasedací místnosti Mûstského úfiadu v Kle-
canech. Pfiedná‰ku uvedl místní pûveck˘ sbor Klenota, kter˘ potû‰il v‰echny pfií-
tomné a navodil velmi pfiíjemnou atmosféru.

Evropa má svoje specifika, nejen z hlediska jejího historického v˘voje, ale také
z pohledu kulturního a spoleãenského. Pan profesor hovofiil o rÛzn˘ch pfiíãinách
souãasné situace v Evropû. Velmi poutavû vysvûtlil pfiíãiny a souvislosti nynûj‰ích
problémÛ v Evropû. Pfiekvapivû názor filozofa doplnil ekonomick˘mi údaji. ZároveÀ
nás zaujal sv˘m optimismem do budoucnosti. Mluvil velmi srozumitelnû pro v‰ech-
ny posluchaãe, star‰í i mladé. V‰ichni poslouchali s velk˘m zaujetím.

Po dal‰ím vystoupení Klenoty byla dlouhá a zajímavá diskuse, která potvrdila, Ïe
posluchaãi rozumí postojÛm prof. Sokola a pfiijímají jeho stanoviska.

Nadûje, Ïe Evropa bude místo pro v‰echny i v budoucnosti, v nás je‰tû dlouho
zÛstane.

Dûkujeme, pane profesore.
Lenka Váchová

Tûsto necháme kynout nejménû po dobu jedné hodiny, ale ãím déle je necháme
kynout, tím lépe: napfiíklad pÛl dne nebo pfies noc – pfii teplotû do 20 st. – v míse
zakryté utûrkou.

Pletení vánoãky:
Vánoãka z pÛl kila mouky se vytváfií z pletencÛ pûti, ãtyfi, tfií a jednoho pramenu
tûsta – poãítáno od základny. Aby se stavba nezhroutila, jednotlivé prameny váÏí-
me: 5 kusÛ po 80 g, 4 po 70 g, 3 po 70 g, 1 kus 70 g. Na plech poloÏíme základní
pletenec tûsta, mírnû na nûj zatlaãíme rukama do ‰ífiky, aby se zpevnil. TotéÏ udû-
láme s kaÏd˘m dal‰ím pletencem. Vzniklou vánoãku pomaÏeme u‰lehan˘m vajíã-
kem. Pokud jsme nedali rozsekané mandle do tûsta, mÛÏeme zapíchat navrch - jako
ozdobu - pÛlky nebo ãtvrtky mandlí. Kousky mandlí v tomto pfiípadû také podpírají
jednotlivé pletence, jak jsou v fiadách nad sebou. Zapletená vánoãka se nechá je‰tû
pÛl hodiny na plechu kynout. Peãeme pfii vy‰‰í a poté pfii stfiední teplotû, a kdyÏ má
vánoãka zlatavou barvu, zkoumáme ‰pejlí, zda je propeãená. 

(K tomu, abychom si vyzkou‰eli pletení z pûti a ze ãtyfi pramenÛ tûsta, pouÏijeme
provázky, a hned nám to bude jasné.)

Nejlépe chutná vánoãka aÏ v den, kter˘ následuje po jejím upeãení, napfiíklad na
·tûdr˘ den – k ãaji, kávû nebo kakau. Dobrou chuÈ!

zl
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LISTOPADOV¯ KONCERT
Vinohradsk˘ symfonick˘ orchestr nav‰tûvuje Klecany jiÏ fiadu let. V˘znamné státní
svátky, jako je konec II. svûtové války, vznik âeskoslovenska nebo Den boje za svo-
bodu a demokracii, slavíme spoleãnû koncertem z dûl slavn˘ch skladatelÛ v klecan-
ském kostele, kter˘ b˘vá ãím dál více zaplnûn˘ posluchaãi. 18. listopadu byla na pro-
gramu díla Antonína Dvofiáka âeská suita a Bedfiicha Smetany Vy‰ehrad a Vltava. 

MoÏná ale nevíte, Ïe jen nûktefií ãlenové orchestru jsou profesionální hudebníci.
Je neuvûfiitelné, kolik rÛzn˘ch profesí mÛÏeme v orchestru najít!

Jsou to napfiíklad: leteck˘ mechanik, technik ústavu fyziky plazmatu, vûdeck˘ pra-
covník ústavu fyziky plazmatu, vedoucí prodeje hudebních nástrojÛ, sochafi,
2x úãetní, 2x prÛvodkynû, 2x zubafi, realitní makléfika, doktorand ústavu dûjin ães-
k˘ch, studentka gymnázia, student ekonomie, ‰kolitel ministerstva vnitra, manaÏer
penzijního fondu, manaÏer IT firmy, marketingová expertka nákupního centra,
jaderná fyziãka, pracovnice poji‰Èovny, manaÏerka logistiky, pracovník úfiadu pfií-
hraniãní spolupráce, hudební nakladatelka, laborantka povodí Vltavy, kurátor
muzea hudby, pracovnice telekomunikaãní firmy, uãitelka hudební ‰koly.

Dal‰í koncert je naplánovan˘ na kvû-
ten pfií‰tího roku. Pfiijìte se pfiesvûdãit
o vysoké úrovni orchestru a nenechejte
si ujít slavnostní záÏitek!

Více o této partû nad‰en˘ch muzikan-
tÛ se dozvíte na jejich webov˘ch strán-
kách http://www.visyo.cz.
Dûkujeme farnímu úfiadu v Klecanech za
moÏnost pofiádat koncerty v kostele
a Radû mûsta za finanãní podporu.

ZdeÀka Tomá‰ová
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autor fotografií: Pavel Lis˘
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ZPRÁVIâKY Z M·
·kolkou znûly flétny

1. 11. byl pro dûti ze tfiíd Ryba a Kobyl-
ka pfiipraven hudební pofiad „Zpívá celá
tfiída“. Cílem tohoto pofiadu bylo sezná-
mení dûtí s rÛzn˘mi dechov˘mi nástroji.
Dûti si mohly hudební nástroje prohléd-
nout a zároveÀ mohly jednotlivé hudeb-
ní nástroje zkusit rozezvuãet. Program
byl velice hezk˘ a poutav˘. 

Sv. Martin nepfiijel na bílém koni

8. 11. se dûti z matefiské ‰koly, rodiãe, pfiíbuzní, pfiátelé dûtí a paní uãitelky se‰li
v tradiãním „Martinském prÛvodu“. Dûti si do prÛvodu vyrábûly svatomartinské
lucerniãky ve sv˘ch tfiídách. Po setmûní prÛvod obe‰el cel˘ areál ‰koly a zastavil



u velkého javoru pfied matefiskou ‰kolou, kde na dûti ãekal sv. Martin. BohuÏel letos
Martin nepfiijel na bílém koni. Sv. Martin zanechal dûtem sladkosti a perníãky,
o které se dûti spravedlivû rozdûlily. 
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Vánoãní focení

28. 11. nav‰tívil M· fotograf, aby dûti vyfotil do vánoãních sérií. Vánoãní série foto-
grafií má kaÏd˘ rok velk˘ úspûch. Tyto fotografie b˘vají s oblibou darovány pod
vánoãní stromeãek. 

Betlémování v Kutné Hofie

29. 11 2012 si dûti ze tfiídy Ryba a Kobylka uÏily nádhern˘ vánoãní v˘let do Kutné
Hory, kde byl pro nû pfiipraven program „Betlémování“. Podrobnûj‰í informace pfii-
neseme v pfií‰tím ãísle. 

PÛjdem spolu do Betléma …

Aby ostatním dûtem nebylo líto, Ïe nebyly v Kutné Hofie, byl pro nû pfiipraven
30. 11. v matefiské ‰kole program „PÛjdem spolu do Betléma“. Pfied zaãínajícím
adventním ãasem to bylo velice pfiíjemné rozjímání a zpívání. 

Pfiejeme Vám v‰em ve zdraví proÏité vánoãní svátky a dûkujeme za pfiízeÀ!

Kolektiv M· Klecany
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE
„KdyÏ chce‰, tak to dokáÏe‰!“, inspiroval Radek „Gipsy“ Banga ‰koláky

Do na‰í ‰koly zavítal v pondûlí 12. 11. 2012 svûtoznám˘ rapper, hudebník, zpû-
vák a textafi romského pÛvodu Radoslav „Gipsy“ Banga s hudebním programem
„KdyÏ chce‰, tak to dokáÏe‰“, kter˘ je zamûfien˘ na prevenci rizikového chování
a jeho cílem je motivovat nejmlad‰í generaci k aktivnímu a smysluplnému Ïivotu
bez násilí, drog, nesná‰enlivosti a dal‰ích variant rizikového chování.

BohuÏel souãasn˘ Ïivotní styl i celospoleãenská situace pfiiná‰í mnoho problémÛ
nám dospûl˘m, a to samozfiejmû ovlivÀuje také dûti. Na mnohé z nich prostû rodi-
ãe nemají ãas, vyrÛstají v rodinách s nefunkãním citov˘m zázemím nebo se mÛÏou
cítit handicapované z dÛvodu „tûlesné odli‰nosti“.

O tom v‰em ví Banga své. Líãil dûtem, jak nikdy nemûl vlastní kalhoty, ponoÏky,
triãko, v‰e dûdil po sourozencích. Pfiesto jako jedin˘ z kamarádÛ vydrÏel na základ-
ní ‰kole, i kdyÏ musel sná‰et posmû‰ky „bíl˘ch o sockách“. Vysvûtloval, jak je ‰kola
dÛleÏitá, i kdyÏ je to pro vût‰inu nuda. Dodal, Ïe jeho Ïivotní chyba byla, kdyÏ se
na obchodní akademii popral a na ‰kolu se vyka‰lal. Nyní, ve tfiiceti letech, i kdyÏ
je znám˘, si stfiední ‰kolu dodûlává. Dûti doslova ‰okoval vyprávûním o tom, jak se
jeho otec opíjel, poniÏoval je a matku bil, a jak se po ukonãení deváté tfiídy stal bez-
domovcem a pfiespával na laviãkách v parku, po sklepech, v kanálech nebo na hfibi-
tovû. Nezapomíná také upozornit na rizika internetu, kter˘ nezfiídka hraje svou roli.

A pfiesto se nevydal ‰patn˘m smûrem. Je tak pro v‰echny dûti motivací, i potvrze-
ním faktu, Ïe Ïádn˘ „handicap“ není dost velk˘ na to, aby jim zabránil ve splnûní
vysnûného cíle.

Program doplnil i sv˘mi skladbami (Desperado, Mlíko a med, Romano Hip Hop
a dal‰í).

Doufám, Ïe i pro dûti z na‰í ‰koly byl pfiíbûh Radka Bangy motivující a budou se
snaÏit dosáhnou toho svého vysnûného cíle, bez násilí a drog. A tím prvním cílem
by mûlo b˘t právû ono zmiÀované vzdûlání. 

Dûkuji vedení ‰koly za podporu. 
Barbora Radostová (tfiídní uãitelka 3.A)
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NA ·KOLNÍM H¤I·TI SOUTùÎILI 
„BUDOUCÍ OLYMPIJ·TÍ VÍTùZOVÉ“

Na zaãátku fiíjna probûhl na novû vybudova-
ném ‰kolním hfii‰ti 1. roãník Klecanského pûti-
boje druÏstev v disciplínách Odznaku v‰estran-
nosti olympijsk˘ch vítûzÛ (OVOV). SoutûÏe se
zúãastnila druÏstva z pûti ‰kol – kromû klecan-
sk˘ch dûtí pfiijely i dûti ze Zdib, ¤eÏe, Odolena
Vody a Líbeznic. Osmiãlenná druÏstva, sloÏená
ze ãtyfi chlapcÛ a ãtyfi dívek, soutûÏila v bûhu na 50 m, hodu medicinbalem, troj-
skoku z místa, skoku pfies ‰vihadlo a cviãení leh-sed. SoutûÏ probíhala ve ãtyfiech
vûkov˘ch kategoriích – 2. a 3. tfiída, 4. a 5. tfiída, 6. a 7. tfiída a 8. a 9. tfiída. 

Celé soutûÏní klání slavnostnû zahájili starosta Klecan pan Ivo Kurhajec a místo-
starosta Vodochod pan Franti‰ek Stojec. Poté se jiÏ naplno rozhofiely souboje o nej-
lep‰í v˘kony ve v‰ech pûti disciplínách. Za mohutného povzbuzování spoluÏákÛ,
divákÛ i soupefiÛ v‰ichni pfiekonávali sami sebe. Souboje byly velmi vyrovnané, ale
po seãtení bodového ohodnocení jednotliv˘ch v˘konÛ skonãil Klecansk˘ pûtiboj
s tûmito v˘sledky:

Kategorie 2. a 3. tfiída: Kategorie 6. a 7. tfiída:
1. Klecany 9 978 b. 1. Odolena Voda 14 090 b.
2. Zdiby 7 284 b. 2. Klecany 13 487 b.
3. Husinec-¤eÏ 5 539 b. 3. Líbeznice 12 696 b.

Kategorie 4. a 5. tfiída: Kategorie 8. a 9. tfiída:
1. Klecany 13 190 b. 1. Klecany 17 642 b.
2. Zdiby 10 557 b. 2. Líbeznice 16 290 b.
3. Husinec-¤eÏ 9 517 b. 3. Odolena Voda 7 233 b.

Máme velikou radost z toho, jak dobfie se umístili Ïáci na‰í ‰koly. Za vzornou repre-
zentaci a pfiedvedené v˘kony jim náleÏí gratulace i velká pochvala.
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TRAMVAJÍ PO ST¤EDNÍCH âECHÁCH
Deník Metro otiskl ve stfiedu 7. listopadu ãlánek „Tramvají aÏ do Odolky“. Tramva-
je by se pr˘ nemusely zastavit na hranicích mûsta, tratû by v budoucnu mohly vést
i do stfiedních âech, pí‰e se v ãlánku. Napfi. z vozovny Kobylisy by v budoucnu
mohly jezdit tramvaje pfies Zdiby a leti‰tû Vodochody aÏ do Odolena Vody. Obdob-
nû fungují tramvajové tratû Brno – Modfiice nebo Liberec – Jablonec. Podle spoleã-
nosti Ropid by mûsto mûlo s podobn˘mi stavbami poãítat v územním plánu. Existu-
je dokonce nadûje na získání dotací z evropsk˘ch penûz na realizaci takového
projektu. „Bohatá“ Praha nemá na financování podobn˘ch staveb z evropsk˘ch
penûz nárok, Stfiedoãe‰i by dotace získat mohli, uvedlo Metro. Zatím se jedná asi
o stejnou pfiedstavu, jakou mûl Jules Verne napfi. ve svém vûdeckofantastickém
románu Ze Zemû na Mûsíc, kter˘ napsal v r. 1865. O sto let pozdûji se tyto sny staly
skuteãností. Tfieba se i dal‰í generace doãkají toho, Ïe bude jednou na trase C metra
hlá‰ena zastávka „Klecany námûstí“. 

JH

foto zdroj: www.kudyznudy.cz
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VÁNOâNÍ PROGRAM V KLECANECH
Pátek 21. 12. v 18.00 hodin v kostele: Vánoãní koncert souboru Klenota a zahájení
v˘stavy betlémÛ vyroben˘ch Ïáky pát˘ch tfiíd Z· Klecany.

·tûdr˘ den ve 14.00 na námûstí Václava Bene‰e Tfiebízského: Setkání klecansk˘ch sou-
sedÛ, zpívání koled s hudebním doprovodem, rozdávání betlémského svûtla 24.00
v kostele: pÛlnoãní bohosluÏba slova se zpíváním koled a hudebním doprovodem

25. 12. Svátek Narození Pánû
v kostele: 9.30 m‰e se zpûvem koled

14.00–16.00 prohlídka vystaven˘ch betlémÛ
16.00 koncertní provedení Vánoãní m‰e Jakuba Jana Ryby

1. 1. 2013 Nov˘ rok
v kostele: 9.30 m‰e se zpûvem koled

14.00–16.00 prohlídka vystaven˘ch betlémÛ

V nedûli 23. 12. a 30. 12.
pravidelná m‰e v 9.30 hodin. Betlémy budou v kostele vystaveny do 10. 1. 2013.

V sobotu 22. 12. v 15 hodin je m‰e v nemocniãní kapli v Mû‰icích.

Na setkání o Vánocích s Vámi a Va‰imi blízk˘mi se tû‰í kulturní komise, Prav˘ Hradec
a fara Klecany.

60 LET SPOLEâNÉHO ÎIVOTA
Na‰i rodiãe Eva a Václav Horákovi ve ãtvrtek  
25.10. 2012 oslavili 60 let spoleãného Ïivota – 
Diamantovou svatbu. 

Pfii této pfiíleÏitosti se se‰la celá rodina a pfiátelé ve sva-
tební síni Mûstského úfiadu v Klecanech. 

Tímto dûkujeme za obfiad, kytici, dárek a panu starostovi
za krásnou fieã. 

Byl to pro nás v‰echny dojemn˘ záÏitek.

Za celou rodinu  Eva – dcera a Václav – syn
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ZAKLÁDÁME KLUB SENIORÒ
a zveme v‰echny, ktefií mají chuÈ si obãas posedût u ‰álku ãaje nebo kávy, popoví-
dat si, zavzpomínat, dozvûdût se nûco z historie Klecan a okolí, zacviãit si, nûco
nového se nauãit, nûco hezkého si vyrobit, vyrazit spoleãnû na v˘let, zkrátka nese-
dût doma.

Pfiijìte na b˘valou Rychtu, kde teì sídlí obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec a kde je
dost místa nejen pro dûti a jejich rodiãe, ale i pro prarodiãe a jejich sousedy.

Pro zaãátek jsme pfiipravili tento program:
Pondûlí 10. prosince – literární pofiad na téma Vánoce (Jifií Böhm).
Úter˘ 11. prosince – cviãení na Ïidlích a na míãích (Gabriela Kfieãková).
Pátek 14. prosince – flétnov˘ koncert ÏákÛ gymnázia Jana Nerudy v Praze.
Úter˘ 18. prosince – cviãení na Ïidlích a na míãích (Gabriela Kfieãková).

V‰echny schÛzky zaãínají ve 14 hodin a na program navazuje posezení u ãaje.
KaÏd˘ si mÛÏe vybrat den, kter˘ mu vyhovuje a téma, které ho zajímá.
NavrÏen˘ program se bude mûnit nebo doplÀovat podle pfiání a návrhÛ úãastníkÛ.
Pfiineste si, prosím, nûco na pfiezutí. MÛÏete v‰ak pouÏít i na‰e návleky na obuv.
Tû‰íme se na Vás.

ZdeÀka Tomá‰ová
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ÎIVOT V DOMOVù S PEâOVATELSKOU SLUÎBOU
Naposledy jsme se setkali s ãtenáfii koncem léta. Dnes je hlubok˘ podzim a my v DPS
jsme proÏili nûkolik spoleãensk˘ch událostí. Na‰e spoluobyvatelka, sousedka, rádkynû
a kamarádka paní Helenka Pokorná oslavila své 94. narozeniny 25. záfií. 

Posezení se zástupci mûsta, dále se zástupci obecních spoleãensk˘ch organizací
a s obyvateli DPS bylo pfiíjemné, zábavné a potû‰ující. K organizaci pfiispûli na‰e paní
peãovatelky a p. Vacek s kytarou. 

DÛleÏitou událostí pro na‰e spoleãenství bylo onemocnûní p. Jordánové, která v fiíjnu
ode‰la navÏdy následkem dlouhodobého onemocnûní. V‰ichni jí vûnovali tichou vzpo-
mínku, nûktefií poslali za ní modlitbu.

Nyní ãekáme na dal‰ího obyvatele DPS a tû‰íme se nadûjí, Ïe to bude osoba
vstfiícná.

Po Novém roce podáme dal‰í zprávy.
Nyní pokraãujeme ve své kaÏdodenní ãin-
nosti v procházkách parkem, ve cviãení
v parku na náfiadí, které instalovaly spole-
ãenské organizace v Klecanech (Prav˘
Hradec) ve cviãení s paní Vackovou. TéÏ
nás ãekají osmdesátiny paní Koktanové,
ale o nich aÏ v lednu. Zatím pfiejeme krás-
né blíÏící se Vánoce a zdravíãko v celém
novém roce 2013.

Obyvatelé DPS
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SOUTùÎ O NOV¯ TABLET SAMSUNG –
„SBÍREJ A VYHRAJ“

Milí spoluobãané, 
pfiipravili jsme pro Vás soutûÏ ve sbûru drobného elektra o nov˘ Tablet Samsung. 
Zapojit se mÛÏete ihned, od okamÏiku, kdy si vystfiihnete ze zpravodaje pfiiloÏen˘
letáãek.

Pak uÏ jen staãí najít doma, v garáÏi, na pÛdû, nebo na chatû staré vyslouÏilé elek-
tro a odnést je spolu s tímto letákem na sbûrn˘ dvÛr. Tam Vám letáãek orazítkují (1
spotfiebiã = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pût, vyplÀte kontaktní údaje a leták
ode‰lete na P.O. BOX ã. 75, 46003 Liberec 3. âím více donesete elektra a ode‰lete
orazítkovan˘ch letákÛ, tím vût‰í ‰anci máte na v˘hru! 

Vítûzové se budou losovat po jednotliv˘ch krajích, první místo bude ocenûno
zbrusu nov˘m Tabletem od spoleãnosti Samsung, hodnotné spotfiebiãe obdrÏí i vylo-
sovaní na 2. – 5. místû. Zapojením do soutûÏe mÛÏete vyhrát hodnotné ceny a záro-
veÀ pfiispûjete recyklací elektra k ochranû Ïivotního prostfiedí. KaÏd˘ spotfiebiã totiÏ
obsahuje aÏ 80 % materiálÛ, které lze znovu vyuÏít. Navíc se zabrání úniku ‰kodli-
v˘ch látek, jako je rtuÈ nebo olovo. Nenechte proto leÏet staré elektro v ‰uplíku,
radûji sbírejte a vyhrajte! 

Pravidla soutûÏe Sbírej a vyhraj! 
Postup pro soutûÏící: 
– VyslouÏilá drobná elektrozafiízení zanesete na sbûrn˘ dvÛr. Aby elektrozafiízení

mohla b˘t zapoãítána do soutûÏe a recyklována, je nutné odevzdávat je na sbûr-
n˘ dvÛr v nedemontovaném stavu! 

– Obsluha sbûrného dvora potvrdí odevzdání elektrospotfiebiãÛ razítky na tento
leták. 
Poãet elektrospotfiebiãÛ je shodn˘ s poãtem udûlen˘ch razítek. Pokud máte k dis-
pozici více elektrospotfiebiãÛ je moÏné si vytisknout leták z níÏe uveden˘ch
webov˘ch stránek. 

– Razítka získáte za ve‰kerou drobnou spotfiební elektroniku vãetnû pfiíslu‰enství
(napfi. videopfiehrávaãe, DVD pfiehrávaãe, radiopfiijímaãe, vûÏe, kazetové magne-
tofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladaãe, sluchátka
apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty vãetnû pfiíslu‰enství (napfi.
teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, zafiízení
v˘poãetní techniky (napfi. notebooky, poãítaãe, optické mechaniky, my‰i, kláves-
nice), telefonní pfiístroje (klasické, bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky tis-
kárny, malé stolní kopírky, kalkulaãky, herní konzole, videohry vãetnû ovladaãÛ
(joysticky, gamepady apod.), elektrické hraãky (napfi. autodráhy, vláãky, atd.) 

– Na leták s pûti razítky vyplníte svou adresu a dal‰í kontaktní údaje a ode‰lete na
PO BOX ã. 75, 46003 Liberec 3. Letáky, které nebudou obsahovat v‰echna razít-
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ka, kontaktní údaje, vyplnûnou anketní otázku, nebo budou neãitelnû vyplnûné,
nebudou zahrnuty do slosování o ceny. 

– Ukonãení soutûÏe je 28. 2. 2013. 
– Slosování o ceny probûhne do 15. 3 2013, za pfiítomnosti notáfie a zástupcÛ usta-

novené komise. 
– O v˘hfie budete vyrozumûni telefonicky na telefonní ãíslo uvedené na letáku i na

uveden˘ email. 
– Budete pozváni na slavnostní vyhlá‰ení a pfiedání cen, které probûhne na kraj-

ském úfiadû va‰eho kraje. V˘hru je moÏno vyzvednout pouze osobnû. Seznam
v˘hercÛ bude uveden i na stránkách www.asekol.cz. 

SoutûÏ Sbírej a vyhraj je osvûtovou kampaní pro spotfiebitele na podporu sbûru
drobného elektra. 

Termín zahájení soutûÏe je 16. 10. 2012, termín ukonãení soutûÏe je 28.2.2013.

Podrobné informace k soutûÏi jsou k dispozici na www.asekol.cz.
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S ÚSMùVEM JDE 
V·ECHNO LÍP

☛ PrÛmûrná rychlost pohybu manÏelky
v obchodû = 2000,– Kã/hod.

☛ Poslouchej, ztratila se mi manÏelka. 

☛ I mne. Jak vypadá ta Tvoje?

☛ Blond vlasy, ‰tíhlá, vysoká 180 cm,
prsa ãtyfiky. A ta Tvoje?

☛ Na tu se vyka‰li, jdeme hledat tu
Tvoji...

☛ âetl jsi o ‰kodlivosti alkoholu?

☛ Ano. 

☛ A pfiestal jsi pít? 

☛ Ne, ãíst.
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Podrobné informace o ãinnosti Obecní policie Zdiby vãetnû fotodokumetance
naleznete na stránkách www.policiezdiby.cz
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ADVENT V DRÁÎëANECH

v sobotu 8. 12. 2012 se pofiádá

zájezd do pfiedvánoãních 
DráÏìan.

·tólová slavnost „Dresdner Stollenfest“
s obfiím exempláfiem zdej‰í speciality – 

vánoãní ‰tóly. Historick˘ prÛvod po mûstû.

Odjezd je v 6:30 hodin z autobusové zastávky
v Klecánkách se zastávkami

na Námûstí Tfiebízského a u hfibitova.

Jízdné je 300,– Kã,
seniofii a dûti do 12 let 150,– Kã.

Pfiihla‰ujte se, prosím, pfiedem
u paní Jany Klausové osobnû 

v dobû úfiedních hodin mûstského úfiadu
nebo na tel.: 230 234 547.
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Dne 24. prosince 2012Dne 24. prosince 2012
od 14.00 hodinod 14.00 hodin
se na náměstí Třebízskéhose na náměstí Třebízského
koná každoroční setkáníkoná každoroční setkání
u vánočního stromu.u vánočního stromu.

Setkání u vánočního stromuSetkání u vánočního stromu

PřijPřijďte si zazpívat koledy,ďte si zazpívat koledy,
nezapomeňte si přinést svíčky nebo lampičkynezapomeňte si přinést svíčky nebo lampičky
na Betlémské světlona Betlémské světlo
a zvonečky na andělskéa zvonečky na andělské
zvonění.zvonění.
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

V˘sledky zápasÛ – listopad 2012

MuÏi A
Union Beroun – TJ Sokol Klecany 3:2 Góly: Luká‰ Smí‰ek, 

Martin Hebnar
TJ Sokol Klecany – FK Bohemia Podûbrady 2:1 Góly: Luká‰ Rybeck˘,

Ale‰ Pfeifer 
Tatran Sedlãany – TJ Sokol Klecany 6:2 Góly: Petr Bob Svoboda,

Luká‰ Rybeck˘
TJ Sokol Klecany – FK âáslav „B“ 1:3 Gól:  Martin Chalupa

MuÏi B
TJ Sokol Klecany – SKK Hovorãovice 1:1
Sokol Klíãany – TJ Sokol Klecany 2:5
TJ Sokol Klecany – Sokol Vy‰ehofiovice 1:2
FK Brand˘s – Boleslav – TJ Sokol Klecany 3:3

Dorost
FC Janoza V. Popovice – TJ Sokol Klecany 2:1
TJ Sokol Klecany – Slavia Radonice 1:11
TJ Sokol Klecany – Sokol Pfiedboj 8:1
SK Kamenice – TJ Sokol Klecany 1:4

Îáci
TJ Sokol Klecany – FC Janoza V. Popovice 1:2
Sokol Klíãany – TJ Sokol Klecany 4:1
TJ Sokol Klecany – FK Rado‰ovice 0:7

Mlad‰í Ïáci
TJ Sokol Klecany – Sokol VeltûÏ 0:0
Slavia Radonice – TJ Sokol Klecany  0:7
TJ Sokol Klecany – SK Kamenice 19:0

V‰echna muÏstva dohrála svoje poslední zápasy podzimního kola sezóny
2012/2013 a je ãas vûnovat se zimní pfiípravû, ale i odpoãinku. Nejvût‰í „fofr“ mûli
na podzim kluci z Ïákovsk˘ch kategorií, protoÏe vût‰ina mlad‰ích ÏákÛ hrála záro-
veÀ i za kategorii – Ïáci. Nûkteré soboty tak kluci na domácí pÛdû hráli dva zápasy
za sebou. Docházelo i k humorn˘m situacím, kdy se soupefi rozcviãoval pfied zápa-
sem a na‰i kluci dostali od trenéra pokyn, aby si lehli v ‰atnû na laviãku a odpoãí-
vali. Soupefi neznal˘ situace si tak mohl jenom dûlat pfiedstavy o nov˘ch tréninko-
v˘ch metodách na‰eho trenéra Dana. 
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Chlapi z „áãka“ jako nováãci v Krajském pfieboru Stfiedoãeského kraje mûli neleh-
k˘ úkol, aby pfiedev‰ím sami sobû dokázali, Ïe v˘konnostnû staãí na tuto soutûÏ.
Nûkteré zápasy byly pro hráãe i pro fanou‰ky pfiekvapením jak v tom ‰patném slova
smyslu, tak samozfiejmû i v tom v dobrém a v pár zápasech nás velice nemile zasko-
ãil i v˘kon arbitrÛ. Na‰i nejmen‰í fotbalisté soutûÏili na nûkolika turnajích a neved-
lo se jim vÛbec ‰patnû. Chlapi z „béãka“ bojují o první místo v tabulce a na‰i doro-
stenci pod vedením Vládi zlep‰ili svojí fotbalovou morálku a udrÏují svojí pozici za
stfiedem tabulky. 

V zimû se hráãi zúãastní turnajÛ, o kter˘ch budeme informovat na znám˘ch mís-
tech. V‰echna muÏstva i nadále trénují jednak na hfii‰ti, na víceúãelovém hfii‰ti
v základní ‰kole a ti nejmen‰í chodí do tûlocviãny. 

Dûkujeme hráãÛm TJ Sokol Klecany za reprezentaci klubu a mûsta Klecany.
Dûkujeme trenérÛm Danovi, Jirkovi, Vláìovi, Vítkovi, p. Kotrãovi, Jindrovi, Fidovi,
Radkovi, Michalovi za jejich obûtavou a nezi‰tnou práci, p. Bucharovi, Dvofiákovi
a Spejchalovi za pomoc pfii organizování domácích zápasÛ a práci pro klub, v‰em,
ktefií pomáhají zaji‰Èovat pofiadatelskou sluÏbu, na‰im vûrn˘m fanou‰kÛm a pfiízniv-
cÛm za podporu. Dûkujeme na‰im sponzorÛm a partnerÛm za materiální a finanãní
pomoc. 

Dá‰a Horová

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




