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JUBILANTI V DUBNU
Velí‰ek Jaroslav 
Novotn˘ Jan 
Srbová Jifiina 
Smolík Václav 
Bure‰ Zdenûk
Jandovská Irena 
Hoosová Jindfii‰ka 
Du‰ková Olga
Plicka Franti‰ek 
Böhm Jifií 

Bezou‰ka Ivan 
RabiÀák Jifií
Rou‰ar Milan
Srpová Eva
Mocová Eva
Kertész Ladislav
Kotrã Josef
Bezou‰ková Jana
Vacek Jifií

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

Veselé Velikonoce,
krásné proÏití jarních svátkÛ,
dlouhé dny a krátké noce,
zástup koledníkÛ u vrátkÛ.

Pfieje redakãní rada a zamûstnanci MûÚ Klecany

Ode‰la paní Helena Melí‰ková

V pondûlí 27. února zemfiela náhle paní Hela Melí‰ková, ãlenka Tûlocviãné jed-
noty Sokol Klecany, na‰e kamarádka a sousedka. Pfii slavnostním setkání k dvacá-
tému v˘roãí obnovení Sokola v Klecanech jsme s ní zaãátkem prosince loÀského
roku posedûli a zazpívali si naposled. Rozlouãili jsme se pfii ukládání jejího pope-
la na klecanském hfibitovû 22. 3. 2012. 

Vzpomíná Vûrná garda TJ Sokol Klecany

Rodina Melí‰kova dûkuje za projevy soustrasti s úmrtím milované maminky a babiãky.
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JAK LZE ZÍSKAT KLECANSK¯ ZPRAVODAJ
Klecansk˘ zpravodaj vychází 1x mûsíãnû, zpravidla k 5. dni kaÏdého mûsíce. Cena v˘tisku je
7,– Kã, roãní pfiedplatné ãiní 60,– Kã. Zpravodaj je moÏné zakoupit v prodejnû potravin na
námûstí, na Mûstském úfiadû v Klecanech, na matrice, v novinovém stánku a v samoobsluze
na sídli‰ti. Uzávûrka kaÏdého ãísla je 20. kaÏdého mûsíce. O uvefiejnûní pfiíspûvkÛ rozhodu-
je redakãní rada, pfiípadnû ve spolupráci s vedením mûsta. Pfiíspûvky je moÏné zasílat na adre-
su Mûstského úfiadu nebo na e-mailovou adresu: zpravodaj@mu-klecany.cz

Klecansk˘ zpravodaj je pfiedplatitelÛm distribuován do po‰tovních schránek ve tfiech oblas-
tech: Klecánky, námûstí aÏ Vinice a Skalka. Distribuci zaji‰Èují dobrovolníci. Novû je moÏné
si na MûÚ Klecany pfiedplatit doruãení Klecanského zpravodaje do schránky také v oblasti
Boleslavky, Astraparku a sídli‰tû.

Upozornûní redakãní rady:
V Klecanském zpravodaji nebudou zvefiejÀovány pfiíspûvky obsahující hanlivé, neslu‰né nebo
uráÏlivé v˘razy a informace.

Podûkování
Fotografie uvefiejnûné ve zpravodaji jsou z archivÛ M·, Z·, TJ Sokol Klecany a od autorÛ
p. Lemona, p. L. Vojtûchovského a p. Tomá‰ové. Za dodané fotografie dûkujeme. 
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za únor a bfiezen 2012

Rada mûsta:

20. února
– Schválila rozhodnutí o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky vefiejné zakázky malého roz-

sahu „V˘mûna oken zdravotního stfiediska Klecany“. Vybran˘m uchazeãem je
firma PN – stavební spoleãnost Klecany. Cena 480.726 korun bez DPH.

– Vzala na vûdomí v˘roãní zprávu o hospodafiení Základní umûlecké ‰koly
Klecany a pfiedá finanãnímu v˘boru k projednání. Schválila pfievedení zisku
69.138 korun do rezervního fondu. Dále schválila pfievod ãástky 60 tis. korun
z rezervního fondu do investiãního a schválila nákup klavíru (pianina) za cenu
cca 120 tis. korun.

– Vzala na vûdomí oznámení ROP Stfiední âechy o v˘sledku kontroly projektu
„Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany“ (u fotbalového hfii‰tû). Projekt splnil krité-
ria a postupuje do dal‰ího kola procesu administrace, kter˘m je hodnocení.

– Schválila nabídku spol. Geoton Praha ve v˘‰i 12.600 korun vã. DPH na geode-
tické práce – zamûfiení v˘‰kopisu a polohopisu u pfiístupové komunikace a par-
kováni pfied Základní ‰kolou Klecany.

– Vzala na vûdomí pfiedbûÏné v˘sledky zápisu do prvních tfiíd Z· Klecany. Schváli-
la otevfiení tfietí první tfiídy a s tím spojené dovybavení jedné tfiídy potfiebn˘m
nábytkem. Pfiedá zastupitelstvu ke schválení.

– Vzala na vûdomí protokol o prÛbûhu kontroly provedené nadfiízen˘m orgánem
20. 2. na ãistírnû odpadních vod Klecany. Kontrolou nebyly shledány rozpory
s platn˘m povolením k vypou‰tûní.

– Vzala na vûdomí zápis ze schÛze sociální komise o fie‰ení bezpeãnosti v Domû
s peãovatelskou sluÏbou. Funkãnost bezpeãnostních ãidel zkontroluje firma PN –
stavební spoleãnost Klecany. U bezpeãnostních kamer je uÏ schváleno, Ïe budou
pofiízeny z pfiíspûvku programu Leti‰tû Praha „Dobré sousedství“. Ukazatele
k DPS se objednají.

– Projednala nabídku spoleãnosti Cannoneer group na odstranûní tfií nefunkãních
nádrÏí pohonn˘ch hmot v Dolních kasárnách. Cenová nabídka je pro variantu
bez kontaminace podloÏí.

6. bfiezna
– Schválila nabídku spoleãnosti GRP geodezie a projekce na projekt zbudování kru-

hového objezdu na kfiíÏení „staré teplické silnice“ s obchvatem Klecan a na nové
dopravní znaãení u kfiíÏení obchvatu Klecan s Topolovou (ulice smûrem od hfibi-
tova).
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– Projednala Ïádost zástupkyÀ PraÏského spolku ochráncÛ zvífiat o pronájem pro-
stor v Dolních kasárnách. Zástupci rady mûsta nav‰tíví stávající prostory v Praze
9 Jahodnici.

– Schválila postavení dfievûné terasy u pfiívozu, podle návrhu ing. arch. Dlabala,
a vyzve spoleãnosti k podání nabídek. 

– Schválila opûtovné zvefiejnûní v˘zvy k pfiedkládání nabídek na stavební práce
u zámûru nástavby domu 349 na Sídli‰ti v Klecanech, a to pro realizaci pÛdní
nástavby a revitalizaci domu.

– Projednala poÏadavek rady mûsta, kter˘ bude vznesen na Obecní policii Zdiby
podle smlouvy mezi ní a mûstem Klecany. Jedná se o moÏnost zfiídit stálou sluÏ-
bu policie v noãních hodinách ze soboty na nedûli. Úãelem je zajistit noãní klid
a vefiejn˘ pofiádek po skonãení otvírací doby restaurací a diskoték v Klecanech.

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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HOPSAHEJSA DO BRANDEJSA
Dfiíve neÏ vypukne úprk do vzdálen˘ch turis-
ticky atraktivních a mnohdy exotick˘ch oblas-
tí, bereme zpravidla za vdûk tím, co máme
blíÏe tak fiíkajíc za humny. Takov˘m místem je
napfi. Brand˘s nad Labem, s nímÏ máme spo-
leãn˘ nejen okres Praha – v˘chod a nûkteré
úfiady, ale také v tamním Oblastním muzeu
Praha-v˘chod najdeme expozici vûnovanou
klecanskému pohfiebi‰ti nejstar‰ích Pfiemyslov-
cÛ. Na jednom z panelÛ umístûn˘ch v muzeu
jsou fotografie archeologick˘ch nálezÛ z Kle-
can doprovázené zajímav˘m povídáním. Pod
názvem „Klecany – pohfiebi‰tû nejstar‰ích Pfie-
myslovcÛ“ je zde uveden tento text: „K nejv˘-
znamnûj‰ím archeologick˘m v˘zkumÛm na‰e-
ho muzea se v nedávné dobû zafiadil ‰Èastn˘
objev dvou ranûstfiedovûk˘ch pohfiebi‰È z doby
panování prvních PfiemyslovcÛ, obû byla pro-
zkoumána v prostoru zázemí klecanského hra-
di‰tû v letech 2000–2007. Hradi‰tû Klecany

jiÏ v dobû vlády kníÏete Václava a jeho bratra Boleslava I. patfiilo pravdûpodobnû
k centrálním sídlÛm pfiemyslovského území a spolu s PraÏsk˘m Hradem, Lev˘m
Hradcem a Budãí tvofiilo jádro expandující pfiemyslovské moci. 

Archeologick˘ v˘zkum prvního pohfiebi‰tû zapoãal v roce 2000, podnûtem
k nûmu se stalo oznámení pana Harnacha z Klecan, kter˘ nalezl pfii zemních pra-
cích na zahradû kosti „nûjakého zvífiete“ a spí‰e ze zvûdavosti nález ohlásil archeo-
logÛm Oblastního muzea Praha-v˘chod. Postupnû zde bylo objeveno 39 hrobÛ
a pohfiebi‰tû bylo oznaãeno jako Klecany II. Jako Klecany I. oznaãujeme star‰í
a dfiíve známé pohfiebi‰tû v zámecké zahradû. Pohfiebi‰tû poskytlo mnoÏství kvalit-
ních a cenn˘ch nálezÛ, shodn˘ch s v˘bavou nejv˘znamnûj‰ích hfibitovÛ na dfiíve
znám˘ch centrálních hradech star˘ch PfiemyslovcÛ, a tak právû vysoká kvalita
a fiemeslná úroveÀ drobn˘ch nálezÛ, zejména ‰perkÛ, dává tu‰it, Ïe osobnosti zde
uloÏené patfiily do okruhu nejvy‰‰í spoleãenské vrstvy své doby. Na malém pohfie-
bi‰ti Klecany II bylo objeveno…“ A pokud chcete vûdût, co Ïe bylo objeveno v hro-
bech oznaãen˘ch ãísly 22 a 23 zajeìte si do Brand˘sa nad Labem. V tamním muzeu
v Arnoldinovském domû na Masarykovû námûstí v ãp. 97 si nejenom budete moci
doãíst pokraãování námi uvedeného textu, ale také si prohlédnete dal‰í sbírky
muzea jako etnografickou, historickou, v˘tvarnou a také sbírku písemností a tiskÛ.
A pokud si do Brand˘sa nad Labem udûláte celodenní v˘let, jistû si nenecháte ujít
náv‰tûvu zrekonstruované katovny, která se nachází kousek od muzea a od 17. sto-
letí slouÏila jako obydlí tamních katÛ, a to aÏ do r. 1765, kdy Marie Terezie odÀala
mûstu popravãí právo. Otevfieno v‰ak mají pouze o víkendech. 
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Z doby renesance pochází také císafisk˘ a královsk˘ zámek Brand˘s nad Labem.
V prÛbûhu pûti století zde pob˘vali v‰ichni panovníci Habsburské dynastie vãetnû
císafie a posledního ãeského krále Karla I. Rakouského a jeho manÏelky Zity.
K zámku patfií také pomûrnû rozlehlá zámecká zahrada, kde je moÏné usednout na
nûkterou z laviãek podél upraven˘ch parkov˘ch cest a nechat se uná‰et proudem
ãasu, prosyceného nûkolikasetletou historií. 

A pokud se do Brand˘sa nad Labem vydáte 28. dubna, budete mít navíc moÏnost
zúãastnit se audience u císafie Karla I., pofiádané u pfiíleÏitosti 90. v˘roãí skonu Jeho
Veliãenstva císafie Karla I. Rakouského, 120. v˘roãí narození Jejího Veliãenstva císa-
fiovny a královny Zity Habsburské a nedoÏit˘ch 100. narozenin Jeho císafiské a krá-
lovské V˘sosti Dr. Otty Habsburského, ãestného obãana mûsta a Rudolfínsk˘ch slav-
ností u pfiíleÏitosti 400. v˘roãí úmrtí i 460. v˘roãí narození Jeho Milosti Císafiské
Rudolfa II.

JH

HLAVIâKA
K VelikonocÛm, které letos pfiipadnou na zaãátek dubna,
neodmyslitelnû patfií symboly v podobû beránka, kfiíÏe ãi
vajíãek. Stejnû tak k tûmto svátkÛm jara a znovuzrození
patfií i tradiãní pokrm zvan˘ hlaviãka. Je moÏné, Ïe vám
tento název jídla nic nefiíká a znáte ho spí‰e pod oznaãe-
ním velikonoãní nádivka, fieÏábek, kopfiivka nebo sekani-
na. Názvy i mírná úprava receptury se li‰í podle krajÛ. Spo-
leãn˘m jmenovatelem, ale zÛstávají mladé kopfiivy. Ty

mûly na‰im pfiedkÛm napomoci k oãistû organismu po tûÏké a jednotvárné zimní stra-
vû a také pro nû byly nejdostupnûj‰í a nejlevnûj‰í. Kromû kopfiiv mÛÏeme v rámci vítá-
ní jara do hlaviãky pfiidat cokoliv zeleného (petrÏel, paÏitku, bazalku, ‰penát, hrá‰ek). 

PfiestoÏe tuto hmotu naz˘váme nádivkou, nemusíme s ní bezpodmíneãnû cokoliv
plnit. PÛvodnû sice jako náplÀ byla urãena do kÛzlat, jehÀat, králíkÛ i holoubat, ale
postupem ãasu se ustálilo péct hlaviãku samostatnû v rÛzn˘ch formách. 

A proã právû hlaviãka? Ve správné hlaviãce mají b˘t tfii druhy masa a jedním
z nich b˘vala právû telecí nebo kÛzleãí hlava. Dále na‰e ãeská hlaviãka zpravidla
obsahuje nakrájené rohlíky nebo Ïemle, vejce, máslo, zeleninu, peãené ãi vafiené
maso, ãesnek, kofiení a jiÏ zmínûnou zeleÀ. Zahraniãními kolegy hlaviãky jsou „veli-
konoãní koláãe“ zvané Easter Quiche. Ty sice také obsahují kopfiivy nebo jiné zele-
né pfiísady, ale jen zfiídka kdy obsahují maso. Zatvrzel˘ vegetarián by jistû zajásal,
ale na‰inec odchovan˘ na klasické ãeské kuchyni by zfiejmû pfii absenci nûkolika
druhÛ masa ve velikonoãní nádivce upadl do tûÏké du‰evní deprese a pfiestal by vní-
mat i krásy nastupujícího jara. Proto nezapomeÀte vãas nakoupit potfiebné ingredi-
ence, natrhat kopfiivy (nejlépe v rukavicích) a hlavnû si uÏívejte klidu a radosti
v tomto jarním ãase.

JH
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POHÁREK S KARLEM JAROMÍREM ERBENEM
Málokdo vás umí potû‰it tak, jako dûti! ZaÏili jsme to pfii hudebnû-recitaãním pod-
veãeru ve ãtvrtek 1. bfiezna, kter˘ mûl název Na pohárek s Karlem Jaromírem Erbe-
nem. Byl to uÏ ãtvrt˘ klecansk˘ pohárek a pofiádali jsme ho tentokrát k dvoustému
v˘roãí narození autora Kytice. Pfiedstavilo se pfii nûm na jevi‰ti Základní umûlecké
‰koly Klecany víc neÏ padesát úãinkujících – ãtenáfii a ãtenáfiky, zpûvaãky ze sboru
Klenota a malí herci a hereãky.

UÏ pfii dopolední herecké zkou‰ce nám bylo jasné, Ïe se Ïáci III. A vedení paní
uãitelkou Katefiinou Knorovou dÛkladnû pfiipravovali na dramatizaci Erbenovy
Polednice a Ïáci III. B s paní uãitelkou Miladou Pacíkovou zase na dramatizaci
pohádky O Dlouhém, ·irokém a Bystrozrakém.
Obdivovali jsme kost˘my, rekvizity i kulisy, které si
dûti pfiinesly nebo vyrobily. A také jejich zájem
o hru. To se ukázalo jako v˘borné veãer, kdy hle-
di‰tû zcela zaplnili diváci – také mnozí rodiãe, pfií-
buzní, sourozenci a pfiátelé.

V Pohárku vystupoval také klecansk˘ sbor Kleno-
ta, veden˘ sbormistryní paní Marcelou Sládkovou.
Ten nádhernû zazpíval ãtyfii lidové písnû v úpravû
pro dva hlasy. Byla to malá ukázka ze sbírky písní,
které Erben pfii pobytech na rÛzn˘ch místech âech
zaznamenal, dohromady jich sebral 2200!

Pofiad provázel dramatizovan˘ záznam událostí
z Erbenova Ïivota v podání zasvûcen˘ch ãtenáfiÛ.
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V‰echno, co jsme se o básníku Erbenovi, právníku, pfiekladateli, archiváfii a vydava-
teli staré ãeské literatury dovûdûli, zpracovala paní Eva Stanislavová, která mûla reÏii
veãera. Její ãinnost ale obná‰ela také uspofiádání prostoru na jevi‰ti, nástupÛ, odcho-
dÛ a návratÛ poãetného úãastnického tûlesa – od dûtí pfies lidi stfiedního a pokroãi-
lého vûku. Generaãní hemÏení v prostorách klecanské ZU· se jí podafiilo zvládnout. 

Závûr pohárku jsme si osladili ochutnávkou v˘born˘ch plnûn˘ch perníãkÛ, které
se jmenují Miletínské modlitbiãky a firma Erben je vyrábí v Miletínû uÏ od roku
1864.

V‰em úãinkujícím dûkujeme za to, Ïe mile zpestfiili ná‰ ãasto upachtûn˘ Ïivota-
bûh. A tak nûkdy zase na shledanou!

Zdena Lomová
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PRVNÍ ZÁVODY ·LAPACÍCH AUT V LETO·NÍM ROCE 
14. 4. 2012 V KLECÁNKÁCH U P¤ÍVOZU
Registrace závodníkÛ ve 13:30 hod., první závod startuje ve 14 hodin.
Startovné je 60,– Kã.
Závody jsou urãené nejen pro dûti, ale i pro jejich rodiãe.
Nosnost ‰lapacích aut je omezena do 140 kg.
Pevná obuv a ochranná pfiilba (cyklistická) podmínkou!

Závodit se bude v tûchto kategoriích:
– malá BFR (3–6 let)
– velká AFI (6–12 let)
– velká AFII (13 a více let)

Kdo pfiijede na jízdním kole, bude moci závodit i v jednostop˘ch disciplínách, které
pfiipravil DEXTER BSK Racing:

1. „jízda zruãnosti“ – pfiekáÏková dráha
2. jízda proti ãasu po 10m úseku co nejpomaleji bez ‰lápnutí.

Trampolína pro závodníky zdarma a bohat˘ doprovodn˘ program.

AÈ vám to ‰lape!
Vá‰ BergTEAM.cz
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SLAVNOSTNÍ KVùTNOV¯ KONCERT
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 8. 5. 2012 v 16 hodin.

Program:
Mozart, âajkovskij, Smetana – Árie z oper – sólov˘ zpûv Mikhail Pashayev – baryton
Beethoven – Symfonie ã. 5 Osudová
Hraje Vinohradsk˘ symfonick˘ orchestr, fiídí Milan Bou‰ek.
Vstupné je dobrovolné.

KLECANSKÁ FARA 
OZNAMUJE PO¤AD BOHOSLUÎEB
O VELIKONOCÍCH 5. AÎ 8. DUBNA
Na Zelen˘ ãtvrtek, Velk˘ pátek a Bílou sobotu jsou obfiady tak zva-
ného velikonoãního tfiídenní (tridua) v Líbeznicích  (P. Kune‰) a na
Odolena Vodû (Vl. Málek).

Zelen˘ ãtvrtek: Líbeznice 18:00 hod., Odolena Voda 18:00 hod. 

Velk˘ pátek: Líbeznice 18:00 hod., Odolena Voda 18:00 hod. 

Bílá sobota: Líbeznice 19:00 hod., Odolena Voda 20:30 hod.

Na velikonoãní nedûli je m‰e v klecanském kostele jako obvykle v 9:30 hodin.

PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme skautÛm ze stfiediska Havran Klecany za pomoc pfii leto‰ním jarním úkli-
du okolí kostela – pfiedev‰ím pfii shrabování listí a odstraÀování bfieãÈanu ze stromÛ.
Byli jsme velmi rádi, Ïe pfii‰li.

fara Klecany
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ÎIVOT V DPS V KLECANECH
Opustili jsme dûní v na‰em DPS uprostfied kruté zimy. Dnes v‰ak ãas poskoãil a udá-
losti se jen hrnuly. V pÛli února oslavila svátek paní Koktanová, zaãátkem bfiezna si
pfiipomnûla své narozeniny paní Nováková, dne 19.III. slavil svátek pan Josef ·Èast-
n˘. KaÏd˘ z nich pohostil své spolunájemníky zákuskem a chlebíãkem, které byly
rozdány do pokojÛ, pan ·Èastn˘ pak sezval v‰echny do spoleãenské místnosti. Tam
paní peãovatelky rozdávaly v‰em oslavencÛm dárky – velmi uÏiteãné a vyhovující
zdraví a potfiebám jednotliv˘ch oslavencÛ. V‰ichni se se‰li, aby p. ·Èastnému pogra-
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tulovali, potom se rozvinula pfiíjemná zábava, k níÏ velkou mûrou pfiispûla paní
Tomá‰ová a paní Lemonová, které pfii‰ly oslavovat jako hosté. Pfiinesly pro oslavo-
vaného Josefa bonboniéru a doma upeãenou bábovku, ãímÏ ho velmi potû‰ily. 

Zábava trvala aÏ do 17 hodin, kdy byla oficielnû ukonãena, ale nûkteré obyva-
telky odcházely i dfiíve, jak jim to jejich zdravotní stav urãoval. 

Dá se fiíci, Ïe v‰ichni zúãastnûní byli ‰Èastni, proÏili krásné chvíle a dûkují obûma
hostÛm za dárky i odu‰evnûlou debatu plnou vzpomínek. 

J. Koktanová, H. Pokorná, M. Nováková
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
Kdyby prase mûlo kfiídla,

je hudební pfiedstavení, které se hraje na repertoáru v Divadle v Dlouhé jiÏ více neÏ
deset let.

Zhudebnûné vtipné texty od Petra Skoumala se líbí dûtem v‰ech vûkov˘ch kate-
gorií.

My tfieÈáci jsme na stejné pfiedstavení jeli uÏ podruhé, protoÏe se nám pfiedstave-
ní moc líbilo. PrvÀáci a druháci byli zvûdaví,vÏdyÈ samotn˘ název uÏ pfiedstavuje
záhadu.Copak mÛÏe prase mít kfiídla? To jsme se sice nedozvûdûli, ale s chutí a vel-
kou radostí jsme si spoleãnû s herci zazpívali.

Myslíme, Ïe pfií‰tí rok pojedeme znovu. Co kdyby náhodou prase kfiídla mûlo
a my u toho nebyli.

Va‰i tfieÈáci

Tfii mu‰ket˘fii

Dne 14.3.2012 jsme “ my ãtvrÈáci“ odjeli do Divadla U HasiãÛ, abychom zhlédli
divadelní pfiedstavení T¤I MU·KET¯¤I, ktefií vlastnû byli ãtyfii, od spisovatele Ale-
xandra Dumase. Pfiíbûh byl o chudém ‰lechtici jménem d’Artagnan, kter˘ se jedno-
ho dne vydal do PafiíÏe, aby se stal mu‰ket˘rem. Na své cestû za velk˘m dobro-
druÏstvím se spfiátelí se tfiemi mu‰ket˘ry: Athosem, Porthosem a Aramisem
a zamiluje se do krásné paní Constance Bonacieux. Pfii ‰ermífisk˘ch zápasech a bit-
kách se mu‰ket˘fii setkávají s kardinálov˘mi gardisty, hrabûtem Rochefortem a se
zlou Mylady de Winter. VÏdy se drÏí hesla: “ Jeden za v‰echny a v‰ichni za jedno-
ho.“ Pfiedstavení bylo úÏasné a my jsme se vraceli do Klecan nad‰eni. A kdo nás nej-
více zaujal…?

D’Artagnan, protoÏe byl mlad˘, krásn˘ a stateãn˘.
Porthos, protoÏe byl siln˘ a stále hladov˘.
Kardinál Richelieu, protoÏe byl padouch.
Constance Bonacieux, protoÏe byla krásná a nûÏná.

Za ãtvrté roãníky Petr Danel, IV.B

V˘let do Mladé Boleslavi

15. bfiezna byl moc krásn˘ den. Îáci obou pát˘ch tfiíd se spoleãnû s 2.B vydali na
v˘let do muzea Templ v Mladé Boleslavi. Rázem jsme se ocitli v dávné minulosti.
Rozdûlili jsme se na ãtyfii druÏstva a vyzkou‰eli si rÛzná stfiedovûká zamûstnání, jako
raÏení mincí, peãetûní listin, rytí do kÛÏe, psaní husím brkem, coÏ bylo pro leváky
velmi obtíÏné. Zajímavé vûci jsme se dozvûdûli o rytífiské zbroji, práci kata a muãí-
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cích nástrojích, dokonce byla moÏnost si je vyzkou‰et. Na‰eho spoluÏáka oblékli do
rytífiského a vyzkou‰el si, jak tûÏká je zbroj. Na archeologickém hfii‰ti jsme hledali
lidskou kostru, stfiepy vázy a lovili divoká (dfievûná) zvífiata pomocí o‰tûpÛ.
Byl to krásn˘ v˘let a moc nás bavil, protoÏe jsme si v‰echny vûci mohli vyzkou‰et.
A kdo nevûfií, aÈ tam bûÏí.

Za páté roãníky Martin H., Eli‰ka N., Sára D., Ondra K., Mikulá‰ Z., Andrej U. 

ZáÏitky z Úfiadu práce

Ve stfiedu 14.3. jsme vyrazili na exkurzi na Úfiad práce pro Prahu –v˘chod. Hro-
madnou dopravou jsme dojeli na námûstí Republiky a ve‰li do budovy úfiadu dfie-
vûn˘mi dvefimi. Aãkoli byla budova zvenku otluãená a pÛsobila vcelku depresivním
dojmem, uvnitfi to tak zlé nebylo. Vy‰li jsme do 1. patra, tam nás uvítala mladá pra-
covní poradkynû. ¤íkala nám své zku‰enosti se stfiedními ‰kolami. Vyprávûla také,
jak její sestra chtûla jít na konzervatofi, ale ‰la na zdravotnickou ‰kolu, tam ji ale

‰ikanovali, a tak pfiestoupila na zemû-
dûlku. Tím nám ukázala, Ïe je dÛleÏi-
t˘ i kolektiv. Dala nám rÛzné materiá-
ly a poskytla internetové adresy, které
nám pomÛÏou pfii v˘bûru S·. Také
nám fiekla, Ïe pfii v˘bûru budoucí
‰koly záleÏí také na tom, jaké povolá-
ní chceme potom dûlat a jestli na nûj
máme schopnosti. V˘let na Úfiad
práce byl zajímav˘.

Vendula Kfiivánková 
a Jifií Kum‰ta z 8.A
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Jeden svût na ‰kolách

KaÏd˘m rokem nav‰tûvují Ïáci 2. stupnû filmov˘ festival Jeden svût na ‰kolách.
V rámci leto‰ního roãníku festivalu zhlédly 6. a 7. tfiída 4 krat‰í dokumenty dot˘ka-
jící se nejen dûtsk˘ch práv ãi stereotypÛ a tradiãních pfiedstav o dÛchodcích sedí-
cích celé dny u televize, ale také osobního boje mladé sportovkynû, jejíÏ Ïivot je
ohroÏen dûdiãnou chorobou. Star‰í Ïáci se zúãastnili promítání v Mûstské knihovnû,
kde byl uveden film Nov˘ svût. Tento dokument zachycuje skupinu studentÛ, která
chce udûlat ze své ãtvrti pfiíjemnûj‰í a zdravûj‰í místo pro Ïivot a zamezit rozmachu
automobilové dopravy. Po promítání probûhly zajímavé diskuse s hosty.

Bronislava Bendová

ZPRÁVIâKY Z M·
Malované svátky
Dûti z matefiské ‰koly se zúãastnili projektu Malované svátky. V rámci projektu
vytváfieli volnou technikou velikonoãní vajíãka. Nejzdafiilej‰í práce vyvûsil realizá-
tor na webové stránky projektu, kde je moÏné si dûtské práce prohlédnout. Hlaso-
vání probíhalo do konce mûsíce bfiezna. 
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OZNÁMENÍ V¯SKYTU âERNÉ ZVù¤E 
V OKOLÍ DùTSKÉHO H¤I·Tù
Reakce mysliveckého sdruÏení na v˘skyt ãerné zvûfie
v okolí dûtského hfii‰tû Na Vinici.

VáÏení ãtenáfii Klecanského zpravodaje,
na základû oznámení o v˘skytu ãerné zvûfie v okolí dûtského hfii‰tû si dovolujeme
sdûlit následující:

Provedli jsme prohlídku pfiedmûtné lokality vymezené ulicemi U háje, Na Hra-
di‰ti a U Vinice a zalesnûn˘m pfiírodním útvarem Klecanského Háje, se kter˘m dût-
ské hfii‰tû pfiímo sousedí. Hranice mezi pozemky není oplocená. Vzhledem k vzrost-

V mûsíci bfieznu jsme se hlavnû radovali z krásného poãasí, které nám umoÏnilo
trávit mnohem více ãasu venku. Na konci mûsíce bfiezna probûhla velikonoãní dílna
ze které pfiineseme reportáÏ a fotografie v pfií‰tím vydání zpravodaje. Ve tfiídách jsme
se rozlouãili s paní zimou. Vynesli jsme Moranu a nyní uÏ se tû‰íme na Velikonoã-
ní svátky a na teplej‰í jarní mûsíce. 

Kolektiv M·

„V ten ãas snûhÛ a ledu, dlouh˘ch soumrakÛ a nocí vládla Mofiena, aÏ bÛh slunce poãal déle,
vlídnûji a tepleji hledûti na tváfi zemû. I rozbíhala se vodou ledová pouta; veselili se po v‰ech
dûdinách, po v‰em plemeni. Za zpûvu brali se k vodám, k voln˘m teì potokÛm, fiekám, háze-
li do nich obraz zimy a smrti a radostn˘m hlaholem vítali Vesnu, líbeznou bohyni jara.“ 

Alois Jirásek (Staré povûsti ãeské) – „O âechovi“

LAMPIÓNOV¯ PRÒVOD
V úter˘ 6. bfiezna 2012 se jako kaÏdoroãnû v podveãer narození T.
G. Masaryka konala vzpomínková akce na âerné skále. Pfied Z·
a M· Klecany se nás se‰lo nûkolik s lampióny, vyrazili jsme na âer-
nou skálu, kde skauti pfiipravili slavnostní oheÀ a hasiãi zaji‰Èovali
bezpeãnost. Pfiivítal nás pan starosta. Hezkou vzpomínkovou fieã si
pfiipravil pan Koktan a nakonec pod vedením ãlenek Klenoty jsme
si zazpívali nûkolik oblíben˘ch písniãek T. G. Masaryka. Podûkování patfií v‰em,
ktefií toto setkání pomohli zorganizovat i tûm, ktefií se ho zúãastnili. Je jen ‰koda, Ïe
pfiestoÏe bylo hezké poãasí, úãast byla malá.

Jana Klausová st. 
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l˘m dubÛm je na hfii‰ti znaãné
mnoÏství ÏaludÛ, které jsou pfiiro-
zenou potravou ãerné zvûfie.

Divoká prasata patfií bezesporu
k nejinteligentnûj‰í a nejobezfiet-
nûj‰í zvûfii v na‰em ekosystému.
Zásadnû se zdrÏuje v klidov˘ch
pásmech pfiirozen˘ch krytÛ, hou-
‰tin, které jim rozlehlost honební-
ho pozemku Háje zcela umoÏÀu-
je. Za potravou je opou‰tí
vût‰inou ve veãerních a noãních
hodinách.

Vzhledem k tomu, Ïe loÀsk˘
rok byl semenn˘m rokem bukÛ a dubÛ, kdy je pÛda pod stromy zasypána plody,
upfiednostÀuje zvûfi potravu, která je pro ni pfiirozená a k lidsk˘m obydlím se v pod-
statû nepfiibliÏuje, pokud není vyru‰ena a ze svého území, aÈ ãlovûkem ãi volnû
pobíhajícím psem, vyhnána.

V tuto dobu, v prÛbûhu mûsíce bfiezna, je hlavní období, kdy bachynû metají sela-
ta a tráví pfii kojení „v loÏi“ pfiibliÏnû 14 dní. V pfiípadû nutnosti neváhá pfii hájení
své rodiny zaútoãit na vetfielce, ãlovûka nevyjímaje.

I proto bychom mûli dopfiát ve‰keré zvûfii dostatek klidu k realizaci jejich pfiiro-
zen˘ch potfieb, a to nejen v období vyvádûní mláìat (§§ 8 aÏ 11 zákona ã. 449/2001
Sb., o myslivosti, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).

Myslivecké sdruÏení Zdiby-Klecany vynakládá znaãné úsilí k zabránûní ‰kod
pÛsoben˘ch zvûfií jako dobr˘ ochránce zvûfie v lokalitû katastru mûsta Klecany
a zároveÀ ctí práva obyvatel na ochranu jejich zdraví i majetku.

Z tûchto dÛvodÛ realizujeme v˘stavbu pachov˘ch ohradníkÛ v místech ãastého
stfietu mezi motorizovan˘mi a zvûfií a budujeme a udrÏujeme myslivecká zafiízení
s cílem uchránit zvûfi pfied strádáním a pokud moÏno, zabránit i jejímu pohybu po
areálu honitby i okolí.

V prÛbûhu leto‰ní zimy jsme vynaloÏili znaãné náklady na nákup jádra i „paml-
skÛ“ pro ãernou zvûfi, napfiíklad duÏnatá krmiva a ovoce vãetnû krmn˘ch aroma, za
úãelem udrÏet ji v okolí krmn˘ch zafiízení.

Vzhledem ke stále pokraãujícímu urbanistickému rozvoji, jakoÏ i rozvoji nejrÛz-
nûj‰ích volnoãasov˘ch aktivit, je zvûfi bohuÏel velmi ãasto ru‰ena a ztrácí klidná
místa, která pak paradoxnû nachází poblíÏ lidsk˘ch obydlí, v sousedství lesa ãi
nepravidelnû obydlen˘ch, neudrÏovan˘ch zahradách atd.

Závûrem bych vás rád ujistil, Ïe ze strany na‰eho mysliveckého sdruÏení budeme
i v budoucnu pfiistupovat k fie‰ení eventuálních problémÛ s cílem udrÏení dobr˘ch
vztahÛ se v‰emi obãany mûsta i obcí, v jejichÏ katastru se na‰e honitba nachází.

Dr. Václav Hol˘
MS Zdiby-Klecany
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ROK NETOP¯RA
Rok netop˘ra je dvouletá celosvûtová kam-
paÀ zamûfiená na ochranu netop˘rÛ. Cílem
akce je zv˘‰it povûdomí vefiejnosti o potfie-
bû ochrany netop˘rÛ, pfiíãinách jejich
ohroÏení, dÛleÏité roli netop˘rÛ v eko-
systémech a v˘znamu druhové rozmani-
tosti. Tuto vstupní informaci najdeme
v záhlaví kampanû nazvané Year of the Bat 2011 – 2012.

Po celá staletí lidem nahání strach v‰e neznámé a tajemné, houkáním s˘ãka poãí-
naje a ãernou magií opfieden˘mi netop˘ry konãe. OpusÈme ale pfiedsudky, ãarodûj-
nicím ponechme jejich tajemství a podívejme se na netop˘ry jako na uÏiteãné savce.
PfiiãemÏ v˘razem savec mám na mysli patfiící do fiádu savcÛ, nikoliv sající krev
neboh˘m obûtem. 

Na území âeské republiky Ïije 24 druhÛ netop˘rÛ. Jejich rozpûtí kfiídel je maxi-
málnû 40 cm a hmotnost 27 – 40 g. K létání jsou vybaveni blánou, kterou mají mezi
zadní a pfiední konãetinou. Netop˘fii jsou noãní tvorové, ktefií se pfii orientaci v pro-
storu fiídí pfiíjmem odraÏen˘ch vysokofrekvenãních signálÛ. Tyto signály vycházejí
z netop˘fiího nosu nebo tlamiãky frekvencí 200 za sekundu, odrazí se od pfiekáÏky
nebo kofiisti a vrátí se zpût ke svému „vysílaãi“ a ten pak takto zamûfien˘ cíl pfii lovu
hbitû dostihne a slupne. Netop˘fii tímto zpÛsobem zkonzumují ohromné mnoÏství
‰kodlivého hmyzu. Jejich vytrvalé dlouhé lety vyÏadují siln˘ srdeãní sval (srdce mají
3x vût‰í neÏ my‰ o stejné hmotnosti). Zimní období od fiíjna do dubna netop˘fii pro-
spí. V prÛbûhu ãervna aÏ ãervence rodí samiãka po dvoumûsíãní bfiezosti jediné
mládû, které je zpoãátku holé, slepé a má rÛÏovou kÛÏi. Jeho jedinou starostí, kromû
jídla, je pevnû se drÏet matãiny srsti. Pokud by spadlo na zem, byl by jeho osud zpe-
ãetûn. Samo zaãíná netop˘fií mládû létat ve vûku tfií t˘dnÛ. Poté co je mládû odsta-
veno, musí se samiãka snaÏit co nejrychleji nabrat ztracenou hmotnost, aby pfieÏila
blíÏící se zimu. 

Ochranou netop˘rÛ se v âR zab˘vá mnoho ochranáfisk˘ch spolkÛ a skupin. Jed-
nou z nejv˘znamnûj‰ích je âESON – âeská spoleãnost pro ochranu netop˘rÛ, kde
vám poradí i v pfiípadû, Ïe jste pfii vycházce nebo doma nalezli aÈ jiÏ zranûného
netop˘ra nebo zmatené netop˘fií mládû. Mûjte v‰ak na pamûti, Ïe takové zvífie je
vÏdy vystresované a bude mít tendenci se i z posledních sil bránit sv˘mi ostr˘mi
zoubky. Proto je vhodné pfii manipulaci se zranûn˘m netop˘rem pouÏít rukavice
nebo pevnûj‰í kus látky.

A o tom, Ïe nejenom nám lidem netop˘fii pfiipomínají my‰i, svûdãí i tato my‰í his-
torka: Potkají se dvû my‰í sleãny a jedna se naparuje pfied druhou jakého má nové-
ho amanta, krasavec s jemn˘m koÏí‰kem, sametové oãi, velké u‰i… a aby dokáza-
la, Ïe se jen nevytahuje, ukáÏe své kamarádce jeho fotografii. Ta se na ní podívá
a fiíká, prosím tû, vÏdyÈ je to obyãejnej netop˘r. A zklamaná zamilovaná my‰í sleã-
na fiíká: „a ten hajzl mi tvrdil, Ïe je od letectva“.

JH
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MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE
HRABù SPORCK
Jednou z nejv˘znamnûj‰ích osobností, které se
zaslouÏily o rozvoj myslivosti v âechách, byl Franti-
‰ek Antonín hrabû Sporck (poãe‰tûnû psáno ·pork).
Jeho otec Jan, pÛvodem sedlák z Vestfálska, se jako
Ïoldnéfi ve sluÏbách Maxmiliána Bavorského zúãast-
nil bitvy na Bílé hofie na stranû Katolické ligy. Poté
pfie‰el do vojska císafie Ferdinanda II. a zde si vybu-
doval v prÛbûhu tfiicetileté války a bojÛ proti TurkÛm
záfiivou kariéru. Za vojenské zásluhy ho císafi Ferdi-
nand III. jmenoval plukovníkem, generálem jízdy,
polním podmar‰álem a fií‰sk˘m hrabûtem. Spolu
s povy‰ováním ve vojensk˘ch hodnostech a ‰le-

chtick˘ch titulech získával i velmi v˘nosná panství hlavnû ve v˘chodních âechách,
ãímÏ zaloÏil bohatství svého rodu. Byly to pfiedev‰ím Lysá nad Labem, HefimanÛv
Mûstec, Choustníkovo Hradi‰tû s Kuksem atd. Dá se fiíci, Ïe v pfiípadû Jana Sporcka
se v praxi naplnila známá pofiekadla „z kmána pánem“ a „kaÏd˘ voják nosí v tornû
mar‰álskou hÛl“.

Mlad˘ Franti‰ek Antonín tak byl finanãnû zabezpeãen, a proto mohl po studiích
na Karlo-Ferdinandovû univerzitû v Praze podniknout tehdy obvyklou tzv. kavalír-
skou cestu po Evropû. Za své cesty po Itálii, Francii, ·panûlsku a dal‰ích zemích zís-
kal ‰ir‰í rozhled o Ïivotû v cizinû a inspiraci pro zavádûní nov˘ch metod hospoda-
fiení doma. Po návratu z cest se ujal sv˘ch panství a jako jeden z nejbohat‰ích
‰lechticÛ v zemi se stal v˘znamn˘m mecená‰em umûní v˘tvarného, hudebního,
divadelního i literárního. Zámek v Lysé nad Labem nechal pfiestavût na velkolepé
barokní sídlo, vybudoval divadlo, rozsáhlou knihovnu a tiskárnu, ve které nechal
tisknout i knihy, které nebyly v souladu s oficiálním katolick˘m uãením. Tím se
v mnoha pfiípadech dostal do sporÛ s jezuity, které byly fie‰eny i soudní cestou. Jak
asi vût‰ina ãtenáfiÛ ví, nechal v Kuksu vybudovat láznû, ‰pitál vãetnû ‰pitálního kos-
tela, lékárnu a dal‰í stavby. Cel˘ tento komplex je vyzdoben sochami geniálního
barokního umûlce Matyá‰e Bernarda Brauna.

Cesta do Francie zanechala v hrabûti F. A. Sporckovi hlubok˘ a trval˘ dojem i po
stránce myslivecké. Pod vlivem tohoto záÏitku zavedl u nás parforsní hony, hru na
lesní roh, zakládal obory, baÏantnice a chovy loveck˘ch psÛ. Dne 3. listopadu 1695,
v den zasvûcen˘ sv. Hubertovi, zaloÏil loveck˘ fiád nesoucí jméno tohoto patrona
myslivcÛ a sám se stal jeho velmistrem. Tento fiád mûl jak po stránce etické, tak
i estetické a humanitární upravovat vztahy mezi ãleny, ke zvûfii, pfiírodû a samo-
zfiejmû ‰ífiit úctu ke Stvofiiteli. VyslouÏil˘m a nemohoucím myslivcÛm pak mûla b˘t
z fiádové pokladny vyplácena podpora. Nejslavnûj‰ím a nejv˘znamnûj‰ím nositelem
fiádu byl císafi Karel VI. Ten pfiijal fiádové insignie dne 3. listopadu 1723 na honu,
kter˘ se konal jako souãást velkolep˘ch oslav císafiovy korunovace ãesk˘m králem.
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Hrabû Sporck pfiipjal císafii insignii na fietûz ¤ádu Zlatého rouna, aby tak císafii
naznaãil své dávné pfiání tento fiád získat. ¤ád Zlatého rouna sice Sporck od císafie

neobdrÏel, ale prestiÏ ¤ádu sv. Huberta
tímto vstupem císafie nesmírnû vzrostla,
jeho ãleny se stali pfiíslu‰níci nejvy‰‰í
‰lechty vãetnû nûkolika korunovan˘ch
hlav. Na oslavu této v˘znamné události
nechal hrabû Sporck razit pamûtní meda-
ile a na místû, kde do‰lo k dekorování
císafie, nechal zbudovat pískovcov˘
památník se sochou císafie a svatohubert-
sk˘m v˘jevem od Matyá‰e Bernarda
Brauna. Památník byl odhalen 3. listopa-
du 1725 a zachoval se dodnes.

¤ád sv. Huberta obnovil svou ãinnost
po roce 1989 a kaÏdoroãnû se pod jeho
patronací konají svatohubertské m‰e,
slavnosti, svatohubertské jízdy na koních
i s koãáry a rÛzné kulturní akce a soutû-
Ïe, napfi. ve hfie na lesní rohy nebo vábe-
ní jelenÛ. Tak se historické kulturní
dûdictví hrabûte Sporcka promítá do sou-
ãasného dûní v na‰í ãeské myslivosti.
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SKAUTSK¯ PLES
Dne 3. 3. 2012 probûhl jiÏ 7. Skautsk˘ ples. Se‰li jsme se v 19:00 hod. v sokolovnû
ve VeltûÏi. K poslechu a k tanci hrála kapela p. Holuba. Hned po zahájení plesu se
na parketu objevili první taneãníci. Po úvodní taneãní sérii se sokolovna zatemnila 

a v‰ichni pfiítomní byli svûdci vystoupení ãtyfiãlenné skupiny, která nám pfiedved-
la ohromující svûtelnou ‰ou. Po té se tanãilo témûfi do pÛlnoci, kdy bylo pfiipraveno
dal‰í pfiekvapení v podobû módní pfiehlídky.

Pût krásn˘ch sleãen nám pfiedvedlo ukázky souãasn˘ch módních trendÛ. Po pÛl-
noci do‰lo na tradiãní rozdávání cen. Hlavní cena byla tentokrát k snûdku. Byla to
20 kg k˘ta. Kapelu p. Holuba vystfiídal DJ, kter˘ hrál taneãní hudbu aÏ do ukonãení
plesu. 

Ples se v‰em moc líbil, atmosféra byla skvûlá a v‰ichni se tû‰íme na pfií‰tí rok. 

Luká‰ Vojtûchovsk˘
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OZNÁMENÍ
Pojízdná prodejna maso – uzeniny pana ·Èastného bude jezdit na Námûstí Tfiebízského
v Klecanech ve ãtvrtek na farmáfiské trhy a je‰tû kaÏdou stfiedu od 15:00 do 18:00 hod.
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KDE A JAK SE MOHOU OBYVATELÉ MùSTA KLECANY 
ZBAVIT VYSLOUÎIL¯CH ELEKTROSPOT¤EBIâÒ
Domácnosti se mohou vyfiazen˘ch elektrospotfiebiãÛ zbavit zdarma na nûkterém
z míst zpûtného odbûru, která k tomuto úãelu byla vytvofiena. Je pfiitom ale nezbytné
splnit jednu základní podmínku: spotfiebiãe musejí b˘t kompletní, tedy nerozebrané.

V takovém pfiípadû hradí dal‰í nakládání s nimi v˘robci a dovozci prostfiednictvím
kolektivních systémÛ, které zaloÏili. 

Tato v˘hoda se ale nevztahuje na elektrozafiízení, kterému jiÏ nûkdo odmontoval
dÛleÏité ãásti jako napfi. motor, kompresor, topné tûleso, buben, plá‰È apod. Demon-
táÏ a zpracování elektrospotfiebiãÛ je ãinnost zákonem urãená pouze osobám s pfií-
slu‰n˘mi oprávnûními. Takové v˘robky je nutné povaÏovat za odpad a náklady spo-
jené s jejich odstranûním jdou k tíÏi obci. Promítají se tedy do poplatkÛ, které
platíme my v‰ichni!

Vyfiazené spotfiebiãe z Va‰ich domácností mÛÏete zdarma odevzdávat na tûchto
místech:

Sbûrn˘ dvÛr mûsta Klecany:

Provozní doba sbûrného dvora ul. Topolová, Klecany

PO zavfieno  
ÚT 10:00 –18:00
ST 14:00 –16:00
âT 10:00 –18:00
PÁ 14:00 –16.00
SO 9:00 –13:00
NE 8:00 –12:00

Mal˘ kontejner na drobn˘ elektroodpad je umístûn pfied budovou po‰ty a mûstsk˘m
úfiadem
Kontejner spoleãnosti ELEKTROWIN je postaven ve sbûrném dvofie v ulici Topolová
(za hfibitovem)

Více na www.elektrowin.cz nebo www.mu-klecany.cz 

Ekologii a pohodlí spojuje „Mal˘ kontejner“

VyslouÏilé spotfiebiãe patfií na místa zpûtného odbûru. To obyvatelé âeské republi-
ky nijak nezpochybÀují a nauãili se podle této zásady také ve vût‰inû pfiípadÛ cho-
vat. âím men‰í ale spotfiebiã je, tím ménû ekologick˘ pfiístup zpravidla projevujeme.

Navzdory ve‰keré snaze kolektivních systémÛ zaji‰Èujících sbûr a recyklaci sta-
r˘ch elektrozafiízení dosud u nûkter˘ch lidí pfieÏívá krátkozrak˘ pfiístup: co se vejde
do bûÏné popelnice, to do sbûrného dvora nepovezu!
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Spotfiebiãe v komunálním odpadu vyjdou draho

Ti, kdo takto uvaÏují, si ale opravdu nevidí na ‰piãku nosu. Nejen Ïe pfiispívají
k devastaci Ïivotního prostfiedí, protoÏe neumoÏní, aby byly v maximální mífie vyu-
Ïity druhotné suroviny: zároveÀ prodraÏují sobû i sv˘m sousedÛm nakládání
s komunálním odpadem. Zatímco totiÏ systém zpûtného odbûru star˘ch spotfiebiãÛ
financují v˘robci a dovozci nov˘ch elektrozafiízení, za komunální odpad platí pro-
stfiednictvím vefiejn˘ch rozpoãtÛ kaÏd˘ z nás.

Odborníci v nejvût‰ím kolektivním systému pÛsobícím v âeské republice, akcio-
vé spoleãnosti ELEKTROWIN, vymysleli zpÛsob, jak proti tomuto krátkozrakému
zpÛsobu my‰lení bojovat osvûdãen˘mi prostfiedky. Projekt, kter˘ takto vznikl, se
jmenuje „Mal˘ kontejner“ a je urãen právû pro odkládání tzv. mal˘ch spotfiebiãÛ.

Praxe neustále ukazuje, Ïe nejdÛleÏitûj‰í podmínkou efektivního fungování systé-
mu zpûtného odbûru je maximální komfort pro jeho uÏivatele. Jin˘mi slovy – lidé
jsou sice ochotni chovat se ekologicky a odevzdávat staré spotfiebiãe tam, kam patfií,
nesmí to ale pro nû znamenat zv˘‰enou námahu. 

ELEKTROWIN vychází vstfiíc obãanÛm

ELEKTROWIN uÏ v minulosti vy‰el vstfiíc obãanÛm a jejich poÏadavkÛm na ekolo-
gické pohodlí a komfort napfiíklad projektem „Putujícího kontejneru“. Svazky mûst
a obcí tak dostaly moÏnost nechat pfiistavit mobilní alternativu sbûrného dvora kaÏ-
dému doslova „pod nos“. 

A osvûdãilo se to. Jen za rok 2011 putující kontejnery procestovaly 37 mikroregi-
onÛ, nav‰tívily více neÏ 560 obcí a odvezly pfies 230 tun vyslouÏilého elektrozafií-
zení.

Malé kontejnery mají podobnou ambici: pomoci vysbírat maximum spotfiebiãÛ,
které by jinak skonãily mimo síÈ sbûrn˘ch míst.

Do tûchto kontejnerÛ patfií drobn˘ elektroodpad, jako jsou vysou‰eãe vlasÛ, mixé-
ry, kávovary, Ïehliãky na vlasy ãi tfieba vrtaãky. Tyto kontejnery se nejãastûji umis-
Èují tam, kam si jiÏ lidé zvykli nosit ostatní odpad urãen˘ k recyklaci, tedy zejména
plasty, sklo a papír. 

Ná‰ e kontejner je umístûn ve Sbûrném dvofie v ul. Topolová (za hfibitovem)
a jejich pofiízení finanãnû podpofiila spoleãnost ELEKTROWIN a.s.

OZNÁMENÍ O P¤ERU·ENÍ DODÁVKY ELEKT¤INY
Dne 19. 4. 2012 od 9:00 hod do 12:00 hod. 
dojde k plánovanému pfieru‰ení dodávky elektfiiny v lokalitû 
V Boleslavce, v ulicích Topolová, K Vodojemu, Na Vyhlídce, Na Kopeãku a U LouÏe

âEZ Distribuce, a. s. dûkuje za pochopení
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

Zimní turnaj 

MuÏstvo A muÏi se umístilo na zimním turnaji Teskahorcup ·tûrboholy 2012 na
4. místû. 
Pro klub získali cenu – údrÏba travnaté plochy v ãástce 12.000,– Kã.

V˘sledky bfieznov˘ch zápasÛ 

A muÏstvo

TJ SOKOL KLECANY – AFK SOKOL SEMICE 4:2
góly: David Filinger, Jakub Váchal, Martin Hebnar, Pavel Bou‰ka

TJ SOKOL KLECANY – VIKTORIA RADIM 3:2
góly: ALE· âÁP PFEIFER, 2 David Filinger

SK ZELENEâ – TJ SOKOL KLECANY „A“ 0:1
gól : Martin Hebnar
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B muÏstvo

FK BRAND¯S -BOLESLAV „C“ – TJ SOKOL KLECANY „B“ 0 :3

Pfiípravka

FK BRAND¯S -BOLESLAV „B“ – TJ SOKOL KLECANY 1 :4

Pozvánka na dubnové zápasy 

A muÏstvo
07. 04. 2012 16:30 hod Podûbrady – Klecany 
14. 04. 2012 16:30 hod Klecany – Bene‰ov B
21. 04. 2012 17:00 hod Bakov – Klecany 
28. 04. 2012 17:00 hod Klecany – T˘nec 
05. 05. 2012 17:00 hod Uhl. Janovice – Klecany

B muÏstvo
08. 04. 2012 16:30 hod Brázdim – Klecany 
15. 04. 2012 17:00 hod Klecany – Zápy
21. 04. 2012 17:00 hod Klíãany A – Klecany 
29. 04. 2012 17:00 hod Klecany – Hovorãovice 
06. 05. 2012 17:00 hod Líbeznice A – Klecany

Dorost
22. 04. 2012 10:15 hod Klecany – Ondfiejov
29. 04. 2012 10:15 hod Radonice – Klecany 
06. 05. 2012 10:15 hod Klecany – ·kvorec

Îáci
07. 04. 2012 14:00 hod Pacov – Klecany 
28. 04. 2012 11:00 hod Jirny – Klecany 
05. 05. 2012 10:15 hod Klecany – Klíãany

Pfiípravka
07. 04. 2012 08:30 hod Zeleneã – Klecany 
15. 04. 2012 10:15 hod Klecany – Hovorãovice
22. 04. 2012 10:15 hod Vy‰ehofiovice – Klecany 
29. 04. 2012 10:00 hod âelákovice – Klecany 
06. 05. 2012 10:15 hod Klecany – Pfiedboj

Minikopaná
08. 04. 2012 10:15 hod Brand˘s Boleslav A – Klecany 
15. 04. 2012 12:00 hod Klecany – Brand˘s Boleslav B
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S ÚSMùVùM JDE V·ECHNO LÍP
Vodka s ledem po‰kozuje ledviny,
rum s ledem po‰kozuje játra,
gin s ledem po‰kozuje srdce,
whisky s ledem po‰kozuje mozek.
Je to vÛbec moÏné, Ïe je led tak ‰kodliv˘?

22. 04. 2012 13:30 hod Zeleneã – Klecany 
28. 04. 2012 12:00 hod Klecany – Hovorãovice 
05. 05. 2012 10:00 hod âelákovice – Klecany

Zápasy mládeÏnick˘ch muÏstev, zejména pfiípravky a minikopané mohou b˘t mûnû-
ny podle aktuálních potfieb klubÛ. Aktuální informace o zápasech naleznete na zná-
m˘ch informaãních místech (restaurace Sportklub, nástûnka na kabinách a obchod
p. KfiíÏe).

Podûkování
Jak jsme jiÏ informovali v minulém ãísle zpravodaje, p. Ing. Josef Novák znovu nekan-
didoval na funkci pfiedsedy fotbalového klubu TJ Sokol Klecany a nov˘m pfiedsedou
se stal p. Jifií KruÈa. Rádi bychom Josefu Novákovi ml. touto cestou podûkovali za jeho
dlouholetou práci pro TJ Sokol Klecany. Doufáme, Ïe jeho fotbalové srdíãko zÛstane
v Klecanech. Pfiejeme mu hodnû osobních, pracovních i sportovních úspûchÛ. Osob-
ní podûkování bychom rádi „spáchali“ na nejbliÏ‰ím domácím zápase. 

Domácí derby
V rámci posledních pfiíprav na
ostré zápasy jarního kola okresní-
ho pfieboru Prahy v˘chod odehrála
na‰e mládeÏnická muÏstva domácí
derby. Zápas mezi pfiípravkou
a Ïákovsk˘m muÏstvem TJ Sokol
Klecany skonãil s v˘sledkem 4:2
pro pfiípravku. Díky krásnému slu-
neãnému poãasí se pfii‰lo podívat
na kluky i mnoho divákÛ, ktefií
vytvofiili klukÛm pûknou fotbalo-
vou atmosféru. 

Dá‰a H.



Placená inzerce

MARKÉTA PLÁTùNKOVÁ
KVALITNÍ MOKRÁ PEDIKÚRA Vâ. MASÁÎE

V POHODLÍ VA·EHO DOMOVA
NEBO U Mù

CENA 200,– Kã
TEL.: 773 570 431
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