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JUBILANTI V KVùTNU
Ha‰ková Emilie
Starostová Libu‰e
Kraisingerová Eleonora 
Rudolf Franti‰ek
Malinovsk˘ Jaroslav 
Bednáfi Augustin
Klausová Hana
Buchar Miloslav
Polák Rudolf
Hladká Ludmila
Vysu‰ilová BoÏena

Slánská Kiliána
âorÀák Juraj
KfiíÏ Miloslav
Beãicová Miroslava
Drábek Václav
Vávrová Jana
Dostálová Jifiina
Prokopová Kvûta
Lomová Zdena
Kalvach Franti‰ek 

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

VáÏení pfiátelé!

Velice Vám dûkujeme s manÏelkou za pfiání k na‰emu Ïivotnímu jubileu, které jsme
obdrÏeli po‰tou k na‰im spoleãn˘m narozeninám.

ManÏelé Bezou‰kovi

ÚSMùV
„Láska je ostrov citÛ, om˘van˘ oceánem v˘dajÛ.“

J. Dewar
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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.
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

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

Rada mûsta:

19. bfiezna
– Vzala na vûdomí oznámení ROP Stfiední âechy o zafiazení projektu Rekonstrukce

matefiské ‰koly Klecany mezi náhradní projekty vhodné pro poskytnutí dotace
z finanãních prostfiedkÛ ROP NUTS II Stfiední âechy a schválila návrh a podání
Ïádosti o dotaci v zámci v˘zvy ã. 67 v r. 2012 zamûfiené na matefiské ‰kolky.

– Vzala na vûdomí oznámení ROP o schválení poskytnutí dotace projektu Cyklos-
tezka Klecany –Klecánky pfiívoz.

– Vzala na vûdomí oznámení ROP o zamítnutí financování projektu Víceúãelov˘
sportovní areál Klecany (jedná se o projekt u fotbalového hfii‰tû u Sportklubu).

– Vzala na vûdomí oznámení o v˘sledku kontroly dokumentace k Revitalizaci
námûstí V. B. Tfiebízského, která se t˘kala formálních náleÏitostí. Je moÏno zahá-
jit zadávací fiízení po zapracování pfiipomínek v záznamu.

– Schválila nákup materiálu pro roz‰ífiení a obnovu poãítaãové sítû. Jedná se
o obnovu serverové ãásti a o nákup dvou nov˘ch a obnovu dvou star˘ch poãíta-
ãÛ – v celkové v˘‰i 92.400 korun vãetnû DPH.

– Projednala Ïádost pana Marka Kotrãe o pronájem prostor v budovû 943 nebo 944
v Dolních kasárnách pro garáÏování nákladních vozidel a vyÏádá si podklady pro
jednání.

– Projednala Ïádost o. s. Prav˘ Hradec o schválení dodatku ã. 1 ke smlouvû o spo-
lupráci mezi mûstem a Prav˘m Hradcem a pozve na jednání pfiedsedkyni sdruÏe-
ní paní ZdeÀku Tomá‰ovou a fieditele ‰koly pana Vladimíra Lacinu.

– Vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby na území mûsta za únor
2012.

– Projednala návrh spoleãnosti SUHOX s. r. o. na odkup nebo dlouhodob˘ proná-
jem zemûdûlsk˘ch pozemkÛ ve vlastnictví mûsta a vyzve paní Irenu Novákovou
k pfiípravû podkladÛ.

Na jednání rady roz‰ífieném o zastupitele
– prezentoval architekt Josef Panna moÏné varianty dûlení pozemku p. ã. 357/1

v k. ú. Klecany.
– ¤editel ‰koly seznámil pfiítomné s kritérii pro pfiijetí dûtí do M· a s pfiedpokláda-

n˘m poãtem dûtí v Z· a M· v dal‰ích letech. Rada se tím bude zab˘vat po zápi-
su dûtí do M·.

– Dále byla projednána Ïádost o zmûnu ÚPD ã. 1, která se t˘ká areálu Horních
kasáren a byly navrÏeny poÏadavky na budoucího investora. Do zmûny ã. 1 navr-
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huje rada zahrnout i projekt Rodinné domky Klecany v Remízkách – I. etapa, kter˘
fie‰í pfiístup do M· a pfiedá zastupitelstvu ke schválení.

– Rada i zastupitelé projednali Ïádost PraÏského spolku ochráncÛ zvífiat o pronájem
objektu v blízkosti areálu Dolních kasáren a povûfiili vedení mûsta pfiípravou pod-
mínek pronájmu.

– Po projednání se zastupiteli neschválila rada pfiedloÏenou nabídku spoleãnosti
Cannoneer na odstranûní tfií nádrÏí PHM v areálu Dolních kasáren, protoÏe nabí-
zená cena je vysoká.

Rada 22. bfiezna
– schválila provedení víceprací v rámci projektu Víceúãelov˘ sportovní areál Kle-

cany ve v˘‰i 71.536 korun, které spoãívají v provedení odtokového Ïlábku, kabe-
lové chrániãky, roz‰ífiení branky a opravû omítky fasády na tûlocviãnû.

Rada 26. bfiezna
– Projednala s Ing. Vladislavem Vichem poÏadavky mûsta, z podnûtu vefiejného

zájmu, na pofiízení zmûny územního plánu (pozemek na Vinici a pozemek
V Remízkách). Ing. Vich pfiipraví podklady pro jednání zastupitelstva.

– Schválila vícepráce k projektu Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany na odtûÏení
zeminy vãetnû drenáÏe za 81.788 korun bez DPH.

– Vzala na vûdomí akceptování Ïádosti o podporu ze Státního fondu Ïivotního pro-
stfiedí v rámci programu Îivotní prostfiedí ze dne 13. 3. 2012 k projektu âist˘
vzduch v Klecanech – zlep‰ení kvality ovzdu‰í a omezování emisí.

– Schválila nabídku s. r. o. Alfeza na schodi‰tû a dvoukfiídlou branku s nadpraÏím
pro budovu Základní umûlecké ‰koly za 66.250 korun bez DPH. Úpravy poslou-
Ïí k oddûlení vstupu do areálu Z· v odpoledních a veãerních hodinách z prosto-
ru sportovi‰tû a ZU·.

– Schválila ãleny uãitelského sboru a hospodáfiské správy, kter˘m bude u pfiíleÏitosti
Dne uãitelÛ udûlena plaketa J. A. Komenského.

– Podle poptávky na zhotovení dfievûn˘ch konstrukcí pfied buÀkami pfiívozu v Kle-
cánkách schválila jako nejlevnûj‰í nabídku spoleãnosti Truhláfiství Busch.

– Schválila podpisy smluv o partnerství s Olbramovicemi a Senohraby a o. s. Prav˘
Hradec. Jedná se o partnerské smlouvy k projektu Rekonstrukce Matefiské ‰koly
Klecany jako pfiíloh k Ïádosti o dotaci, která se opûtovnû podává v leto‰ním roce.

– Schválila zvefiejnûní v˘bûrov˘ch fiízení na opravy silnic a v˘mûnu topného kaná-
lu v Z· Klecany.

Rada 2. dubna
– vzala na vûdomí zprávu o kontrole hospodafiení mûsta za rok 2011 provedené

pracovníky Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje ve dnech 28. 3. – 30. 3. 2012.
Pfii pfiezkoumání hospodafiení nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky. Zpráva bude
pfiedána finanãnímu v˘boru a zastupitelstvu ke schválení.

– Schválila nabídku a. s. Coprosys na dodávku a instalaci kamer a serveru pro sprá-
vu a ukládání dat atd. podle pfiedloÏené nabídky za cenu 97.509 korun bez DPH.
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Na server bude moÏno pfiipojit v‰echna bezpeãnostní zafiízení, která mûsto jiÏ má
(kamery na sbûrném dvofie a v DPS) v rámci centralizované ochrany mûsta s moÏ-
ností pfiipojení na internet, snadnou kontrolu a spolupráci s Policií âR a Obecní
policií Zdiby.

– Schválila Ïádost o dlouhodob˘ pronájem pozemku a budovy ã. 948 PraÏskému
spolku ochráncÛ zvífiat. Povûfiila starostou pfiípravou podkladÛ smlouvy.

– Schválila dodatek ã. 1 ke smlouvû mûsta Klecany s Prav˘m Hradcem. Smlouva se
doplÀuje o souhlas mûsta s uzavfiením nájemní smlouvy mezi Prav˘m Hradcem
a Z· a M· Klecany na pronájem dvou tfiíd v pavilónu D. 

– Schválila mimofiádnou odmûnu fiediteli ‰koly, která je hrazena z rozpoãtu ‰koly.
– Schválila ukonãení nájemní smlouvy dohodou k 1. 4. 2012 s MUDr. Evou Novot-

nou na pronájem prostor gynekologie ve zdravotním stfiedisku.
– Schválila podpis mandátních smluv s Mgr. ·árkou Hájkovou,1) na zaji‰tûní prÛ-

bûhu zakázky na stavební práce Oprava místních komunikací ve mûstû 2) na
zaji‰tûní prÛbûhu zakázky V˘stavba jednoho aÏ dvou oddûlení M· stavebnicov˘m
systémem obytn˘ch modulÛ (kontejnerÛ), 3) na zaji‰tûní prÛbûhu zakázky Revita-
lizace námûstí V. B. Tfiebízského v Klecanech – II. etapa.

– Schválila nabídku s. r. o. Linhart na provedení dfievûné zábrany u hfii‰tû v Kle-
cánkách a dodávku a montáÏ ãtyfi laviãek na dûtské hfii‰tû na Sídli‰ti ve v˘‰i
61.217 korun vãetnû DPH.

– Schválila provedení víceprací v rámci projektu Víceúãelov˘ sportovní areál Kle-
cany na dodávku a poloÏení travních kobercÛ za 82.936 Kã bez DPH.

Zasedání zastupitelstva 5. dubna
âtrnáct ãlenÛ mûstského zastupitelstva na svém zasedání schválilo mimo dal‰í body
jednání také úãast mûsta Klecany na dobrovolné draÏbû 11. 4. tr., jejímÏ pfiedmûtem
je Rychta – soubor stavebních parcel, zastavûn˘ch ploch, nádvofií, zbofieni‰È, zahra-
dy a rodinného domu. Zastupitelé také schválili název ulice (smûrem od kostela
k ulici Do Klecánek) Pod PrÛhonem. Dále schválili vznik komise pro fie‰ení situace
domu ãp. 349 na Sídli‰ti, na nûmÏ má mûsto tfietinov˘ podíl, a uloÏili vedení mûsta
zadat právnímu zástupci vytvofiení návrhÛ na fie‰ení. UloÏili vedení mûsta pfiípravu
zmûny statutu Fondu kultury, sportu a volného ãasu podle návrhu paní Tomá‰ové.

Rada 16. dubna
– Vzala na vûdomí úãast mûsta Klecany na dobrovolné draÏbû konané dne 11. 4.

Mûsto vydraÏilo soubor nemovitostí (Rychta) za 8,920.000 korun.
– Vzala na vûdomí, Ïe mûsto podalo trestní stíhání na neznámého pachatele za

umístûní ãerné skládky na poli v k. ú. Klecany, za Boleslavkou. Schvaluje odmû-
nu ve v˘‰i 10 tis. korun za informaci, která povede k dopadení pachatele.

– Vzala na vûdomí podpis dodatku ã. 1 ke smlouvû o dotaci mezi mûstem a ROP
Stfiední âechy k projektu Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany, uzavfiené mezi
mûstem a Univerzální stavební a. s., o provedení schválen˘ch víceprací na spor-
tovi‰ti. ZároveÀ vzala na vûdomí kolaudaãní souhlas stavby daného projektu,
kter˘ vydal Stavební úfiad Klecany 16. 4. 2012.
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V¯ZVA
U pfiíleÏitosti oslav 660 let od první písemné zmínky o Pfiemy‰lení
a mezinárodního dne archivÛ bychom Vám rádi ukázali, jak se v prÛbû-
hu let mûnila podoba Pfiemy‰lení i okolních osad a obcí. Proto prosíme
Vás v‰echny, ktefií máte doma star‰í fotografie ãástí obce Klecany, abys-
te je pfiinesli do Státního okresního archivu v Pfiemy‰lení (areál ATRIA).
MÛÏete nás oslovit na soka-praha.vychod@soapraha.cz, na tel. ãísle
284 890 487, nebo v archivu kaÏdé pondûlí a stfiedy mezi 8 – 17 hodin.
Fotografie si u Vás rádi vyzvedneme. S laskav˘m svolením majitelÛ oko-
pírujeme vybrané fotografie i do digitálního formátu a ty poté uloÏíme do
archivu pro dal‰í generace. ZapÛjãené fotografie v pofiádku vrátíme maji-
teli, pfiípadné dary obohatí sbírkové fondy na‰eho archivu. Vybrané foto-
grafie budou po dohodû v létû v archivu vystaveny. Dûkujeme!

Mgr. Roman Kolek, fieditel SOkA Praha-v˘chod v Pfiemy‰lení

– Schválila konání Prvomájového shromáÏdûní a setkání obãanÛ 1. kvûtna od 10 do
11 hodin, které svolávají Ing. Jifií Valtera a Michal Plecit˘ na Námûstí Václava
Bene‰e Tfiebízského.

– Vzala na vûdomí nabídku na odkup domu a pozemku v ulici U Kovárny 24, Kle-
cany, v ãástce 1,490.000 korun, která není pro mûsto aktuální.

– Seznámila se s projektem kruhového objezdu na kfiiÏovatce se starou teplickou
silnicí a povûfiila místostarostu dal‰ím jednáním.

– Schválila podpis dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo uzavfiené mezi mûstem a Marti-
nem Pekem o stavebním dozoru projektu Revitalizace Námûstí Václava Bene‰e
Tfiebízského.

– Schválila podání Ïádosti Základní umûlecké ‰koly Klecany na krajsk˘ úfiad
o nav˘‰ení kapacity ZU· z pÛvodních 500 ÏákÛ na 550 ÏákÛ, s úãinností od 1. 9.
2012.

– Se zástupci spoleãnosti Mauring projednala poÏadavek na zmûnu ã. 1 územního
plánu pro zástavbu areálu Horních kasáren. Pfiedá stavební komisi a zastupitelstvu
mûsta k dal‰ímu jednání.

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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ÚPRAVA OFICIÁLNÍCH 
STRÁNEK MùSTA
UpozorÀujeme obãany mûsta, Ïe oficiální internetové stránky Mûstského úfiadu jsou
uvedeny na adrese: www.mu-klecany.cz, kde je moÏné stahování oficiálních doku-
mentÛ mûsta a informací z úfiední desky. V souãasné dobû do‰lo k úpravû struktu-
ry stránek a na úpravû stránek budeme i nadále pokraãovat.

Mapov˘ portál mûsta Klecany
Na stránkách mûsta Klecany www.mu-klecany.cz naleznete na bílém poli odkazy
na aplikaci Mapov˘ portál pro mûsto Klecany, pomocí níÏ si mÛÏete prohlíÏet sou-
ãasné i historické mapy, nahlíÏet do katastru nemovitostí ãi územního plánu nebo
zji‰Èovat polohu inÏen˘rsk˘ch sítí. Adresa portálu je následující:

http://www.geosense.cz/geoportal/klecany/

Aplikace mapového portálu mûsta, byla v loÀském roce znaãnû roz‰ífiena o fiadu
mapov˘ch vrstev, je proto velmi uÏiteãn˘m nástrojem nejen pro obyvatele Klecan,
ale i pro turisty. Spoleãnost Geosense s.r.o. na zaãátku roku 2012 pfiidala i 3D por-
tál, kter˘ pfiedstavuje mûsto Klecany plnû trojrozmûrnû se zástavbou a vûrn˘mi
modely budov v okolí centra. Trojrozmûrné ztvárnûní Klecan stojí urãitû za zhléd-
nutí a mÛÏete si jej prohlédnout díky ikonce 3D na horní li‰tû aplikace. Pokud to po
vás bude aplikace vyÏadovat, stáhnûte si Google Earth modul.
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Mûsto Klecany se s touto aplikací pfiihlásilo do 14. roãníku soutûÏe Zlat˘ erb o
nejlep‰í elektronickou sluÏbu mûst a obcí a jsme velice rádi, Ïe ve velice silné kon-
kurenci získalo skvûlé druhé místo za Stfiedoãesk˘ kraj. Je proto vidût, Ïe tento poãin
má smysl.

Rádi bychom aplikaci i nadále roz‰ifiovali napfi. o odkazy na firmy v Klecanech,
proto uvítáme Va‰e návrhy, které mÛÏete psát na e-mail: holubova@mu-klecany.cz

K. Holubová

MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE
âERVEN – MùSÍC MYSLIVOSTI
Zatímco vût‰ina mysliveck˘ch tradic je známa po staletí a pfiechází z generace na
generaci, byl ãerven jako mûsíc myslivosti a ochrany pfiírody oznaãen relativnû
nedávno, a to v roce 1959. Hlavním smyslem této my‰lenky byla propagace mysli-
vosti a práce myslivcÛ. I kdyÏ tato idea byla poplatná dobû, kdy vznikla, a po roce
1989 byla zpochybÀována její oprávnûnost, je stále dostatek dÛkazÛ pro její aktuál-
nost i dnes. Stále více se v souãasnosti prosazuje ochrana pfiírody ve spolupráci s
jin˘mi zájmov˘mi organizacemi. Spoleãn˘m úkolem v‰ech je zlep‰ování Ïivotního
prostfiedí, sniÏování dopadÛ civilizaãní zátûÏe na pfiírodu, ochrana jak flory tak
fauny i záchrana ohroÏen˘ch druhÛ zvûfie a ostatních ÏivoãichÛ.

I kdyÏ je myslivecká ãinnost rozloÏena do celého roku, jsou právû v ãervnu pofiá-
dány rÛzné propagaãní akce, odborné semináfie, besedy s mládeÏí, stfielecké soutû-
Ïe, zkou‰ky loveck˘ch psÛ apod. Pro ãerven jako mûsíc myslivosti hovofií i fakt, Ïe
právû v tomto mûsíci se v pfiírodû a honitbách vyskytuje mnoho mláìat, a to nejen
myslivecky obhospodafiovan˘ch druhÛ, ale také ostatních volnû Ïijících ÏivoãichÛ.
Spatfiit mÛÏeme srnãata, kolouchy, selata, mladé zajíãky, baÏantí ãi koroptví kufiata
a mláìata vût‰iny na‰ich pûvcÛ. 

S tím v‰ak souvisí i jeden velk˘ problém, a to kaÏdoroãní „zachraÀování zaruãe-
nû opu‰tûn˘ch mláìat“. T˘ká se to hlavnû srnãat, zajícÛ, ale i jin˘ch druhÛ zvûfie.
Lidé moÏná mají dobr˘ pocit, Ïe nejsou neteãní k opu‰tûnému tvoreãkovi, kdyÏ
nalezené mládû zachrání a odnesou domÛ, nebo do útulku ãi stanice ochráncÛ pfií-
rody. Neuvûdomují si, Ïe srna ãi zajeãka není cel˘ den s mládûtem, aby ho nevy-
stavovala pozornosti predátora, nechává jej v krytu a vrací se k nûmu jen ke kojení.
KdyÏ ãlovûk sebere pískající srnãe, tak jej moÏná právû srna pozoruje z úkrytu. Je
ovûfienou smutnou skuteãností, Ïe „zachránûná“ mláìata pfies ve‰kerou péãi lidí
nepfieÏijí, a kdyÏ se je pfiesto podafií odchovat, stejnû se nemohou vrátit do volné pfií-
rody.

Apelujeme proto na ãtenáfie, aby se pfii jarních procházkách kochali krásami pfií-
rody, ale aby, byÈ v dobré vífie, do Ïivota zvûfie nezasahovali.

Pavel Sobotka
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ÎIVOT V DPS V KLECANECH
Poslední zpráva se t˘kala josefovsk˘ch oslav. Od té doby pfiinesl ãas dal‰í záÏitky.

Na‰e cviãitelka , pí. uã. Vacková, se vrátila z dovolené a ujala se opût odborné-
ho cviãení seniorÛ. Navíc na‰emu DPS vûnovala rotoped, kter˘ uÏ nepotfiebovala,
ale na‰im obyvatelÛm poslouÏí. Paní Tomá‰ová za Prav˘ Hradec pro nás zakoupila
‰iroké pruÏné cviãební gumy, které poslouÏí k modernímu protahování kloubÛ. 

Hlavním záÏitkem zaãátku dubna byly Velikonoce. Zástupkynû obecních spole-
ãenství, pí. Zdena Lemonová a pí. Zdena Tomá‰ová se dohodly s na‰imi peãovatel-
kami – paní Dá‰ou a paní StáÀou a uspofiádaly nám, obyvatelÛm DPS, velikonoãní
slavnostní odpolední shromáÏdûní. Pfiispûly vlastnoruãnû vyroben˘mi pochoutkami,
perníãky ve tvaru zvífiátek – krásnû zdoben˘mi, dále velk˘mi peãen˘mi beránky
a dal‰ími dobrotami. 



8 /9

âESKÉ BUCHTY
Pod tímto oznaãením si mÛÏeme pfiedstavit leccos. Hlav-
nû pánové mají zfiejmû jasno. Ale tentokrát budou zkla-
máni, protoÏe se nebudeme k jejich lítosti zab˘vat buch-
tami dvounoh˘mi, n˘brÏ kynut˘mi. S kÛrãiãkou do hnûda
vypeãenou, lehce posnûÏenou cukrem, tûstem nad˘cha-
n˘m a náplní podle vlastní chuti. Kynuté tûsto zná lidstvo
od nepamûti. Ve stfiedovûku se ãesk˘m knedlíkÛm fiíkalo
vafiená buchta a jiÏ stafií ¤ímané ve své nevázanosti pfii-
pravovali peãivo ve tvaru erotick˘ch symbolÛ a tvrdili, Ïe
tímto zpÛsobem podporují plodnost. Co by si o nich
pomyslela babiãka BoÏeny Nûmcové, ani nechci domys-

let. Ale jisté je, Ïe poctivé ãeské buchty zaÏívají u nás momentálnû spí‰e soumrak.
Souãasné babiãky chodí do zamûstnání, na jógu a do kosmetick˘ch salónÛ a buch-
ty vyrobené prÛmyslovû za moc nestojí. Obãas najdeme malou pekárnu, kde se
buchty uÏ zase podobají tûm, které star‰í generace zná od sv˘ch babiãek. Vût‰ina
dne‰ních maminek v‰ak radûji oznaãí poctivé ãeské buchty za cholesterolového
‰kÛdce a dají dûtem „zdravé“ pfieslazené cereální tyãinky spojené umûl˘mi tuky
a vylep‰ené chemick˘mi pfiípravky potfiebn˘mi k dodání chuti, kfiupavosti, vÛnû
a barvy. To takov˘ hloup˘ Honza bez buchet nevytáhl paty z domu. S buchtami
makov˘mi by sice dnes ve svûtû daleko nedo‰el, protoÏe cizí království jsou pfie-
svûdãena, Ïe mák obsahuje ‰kodlivé opium. Ale proti tvarohu nebo povidlÛm nikdo
nic nenamítá, a to dokonce ani v Evropské unii. Je smutné, Ïe pokud chceme dob-
rou ãeskou buchtu, je potfieba si zajet do Vídnû, kde v Café Hawelka mÛÏeme
k voÀavé kávû zakousnout Buchteln upeãenou podle starého rodinného receptu
nebo si ve Wehrgasse 9 mÛÏeme zajít Zu den 3 Buchteln (a nejsou tím my‰leny ser-
vírky) na ãeské speciality, mezi nimiÏ nechybí Powidl Buchteln. A tak nám nezb˘vá
neÏ vûfiit, Ïe stejnû jako svíãková, která vyhrála soutûÏ o nejoblíbenûj‰í ãeské jídlo,
se i kynuté plnûné buchty udrÏí na Ïebfiíãku ãeské gastronomie.

JH

Samozfiejmû pfiispûly do debaty zajímav˘m vyprávûním. Paní Lemonová pak pfie-
ãetla záznam ãetn˘ch velikonoãních zvykÛ z celého âeska. Mnohé z nich je‰tû pro-
Ïíváme, na nûkteré se je‰tû pamatujeme, ale nûkteré uÏ neznáme. Zajímavá pfiipo-
mínka nám osvûÏila pamûÈ a pfiinesla poznání. 

Na velikonoãní pondûlí nav‰tívily dûti s pomlázkou ná‰ DPS. Koledovaly a byly
bohatû odmûnûny. Jsou to jediné dûti, které se v na‰í samotû vyskytují, dva vnuci
p. Materny a Aniãka Sluníãková. 

Bûhem dne je‰tû u nûkoho zaklepali koledníci z rodiny a Velikonoce skonãily.

J. Koktanová, H. Pokorná, M. Nováková
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
V¯LET DO DOBY LEDOVÉ

Dne 28.3. jsme spoleãnû první,
druhá a dyslektická tfiída nav‰tívi-
li zajímavou v˘stavu na praÏském
V˘stavi‰ti v Hole‰ovicích:
GIGANTI DOBY LEDOVÉ. Pro-
stfiednictvím v˘stavy jsme se
vydali do minulosti staré 10 tisíc
let a poznali tehdej‰í nejvût‰í
a nejzajímavûj‰í obyvatele na‰í
planety. V plné kráse a velikosti
se nám pfiedstavilo 18 vyhynu-
l˘ch tvorÛ z doby ledové z rÛz-
n˘ch koutÛ svûta, jejichÏ modely
byly vytvofieny v souladu s nejno-
vûj‰ími vûdeck˘mi poznatky.
V˘stava nám dala jedineãnou
moÏnost podívat se na zvífiata
zblízka, uvûdomit si jejich ohro-
mující velikost a seznámit se
nejenom s jejich pravou podo-
bou, ale i zpÛsobem jejich Ïivota.
V cenû vstupného jsme mûli
v druhé ãásti v˘stavy moÏnost
nav‰tívit zrcadlové a kfii‰Èálové
bludi‰tû, coÏ dûti naprosto nad-
chlo! Do odjezdu autobusu nám
zbyla je‰tû chvilka, a tak jsme
s dûtmi pro‰li známou Matûjskou
pouÈ. Ceny atrakcí jsou trochu
zaráÏející, ale my jsme mûli velké ‰tûstí. Majitel jedné men‰í atrakce nám nabídl za
v˘hodnou cenu pûtiminutové svezení na kolotoãi! Zkuste si pfiedstavit tu neãekanou
radost na‰ich dûtí! Poãasí nám ten den opravdu pfiálo, byl krásn˘ slunn˘ den a na
konec v˘letu je‰tû taková veselá teãka. Cel˘ den se opravdu vydafiil! 

Kolektiv uãitelek 1. stupnû: M. Valentová, J. ·iklová, B. Radostová

NÁV·TùVA KLECANSKÉ FARY

Dne 27.3. jsme se vypravili na prohlídku klecanské fary. Provázela nás paní Zdena
Lomová. Velmi poutavû nám vyprávûla o spisovateli Václavu Bene‰i Tfiebízském,
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kter˘ na této fafie osm let
pÛsobil. Prohlédli jsme si jeho
pokoj a nahlédli do knih,
které napsal. Víme, Ïe se
V. B. Tfiebízsk˘ nechal pojme-
novat po svém rodném mûs-
teãku Tfiebízi u Slaného a na
jeho památku jsou v Kleca-
nech postaveny dva pomníky
a jméno V. B. Tfiebízského
nese i klecanské námûstí. Pfii
procházení farou jsme také
mûli moÏnost vidût kuchyÀ
s krásn˘mi starodávn˘mi
a stále funkãními kamny. TéÏ

jsme si prohlédli zahradu za farou, která sv˘mi postranními budovami (b˘valé stáje
a chlévy) pfiipomíná spí‰e statek. Ke konci na‰í náv‰tûvy se s námi pfii‰el pozdravit
i klecansk˘ faráfi pan Pavel Kune‰. Po návratu do ‰koly jsme si vyplnili kvíz o zmi-
Àovaném spisovateli pfiipraven˘ paní Lomovou a témûfi v‰ichni jsme ho zvládli na
v˘bornou. 

Za ãtvrté roãníky: J. Dvofiák, M. Knor, L. Makoviãková, L. Kertészová

NA·E ÚSPùCHY

Dne 26. 3. 2012 postoupilo 6 ÏákÛ 5. roãníku do okresního kola matematické sou-
tûÏe Pythagoriáda, kterou pofiádala Základní ‰kola Zeleneã. Tfiídní uãitelky pát˘ch
roãníkÛ, paní Kul‰trunková a paní Johanisová, dûkují za vzornou reprezentaci ‰koly
tûmto ÏákÛm 5.A – Ondfieji Krpálkovi, Prokopovi âernému, Miroslavu Ollé, Andri-
ymu Urstovi a Filipu Ku‰mirekovi. Z 5.B patfií podûkování Lucii Podratzké .

Z. Kul‰trunková

V okresním kole Pythagoriády obsadili vynikající 2. místo na‰i matematici Lucie
Podratzká a Ondfiej Krpálek. Blahopfiejeme, dûkujeme za vzornou reprezentaci
‰koly a pfiejeme je‰tû mnoho dal‰ích úspûchÛ.

Vedení ‰koly

PO STOPÁCH KARLA IV.

Dne 30. 3. jsme se (my ãtvrÈáci) se‰li jiÏ v 7:45 hod. pfied bránou u fotbalového hfii‰tû.
âekal nás zajímav˘ v˘let. Mífiili jsme do Prahy, coÏ urãitû není nic neobvyklého,

ale tentokrát jsme se pfienesli do 14. století a ‰li jsme objevovat stopy, které v na‰em
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hlavním mûstû zanechal král a císafi Karel VI. A abychom se dozvûdûli spoustu
historick˘ch informací, poÏádali jsme o v˘klad paní prÛvodkyni Ing. Libu‰i ·ilha-
veckou a vybrali jsme si velice dobfie.

Autobus nás zavezl k PraÏskému hradu, kde ná‰ velk˘ historick˘ v˘let zaãal.
Pro‰li jsme v‰echna nádvofií, velmi dÛkladnû jsme si prohlédli Katedrálu sv. Víta,
vstoupili jsme do Vladislavského sálu, pro‰li Zlatou uliãkou, se‰li na Mariánské
námûstí, podívali jsme se na Kampu a pokraãovali po Karlovû mostû na Staro-
mûstské námûstí. Na‰e putování minulostí bylo zakonãeno pod Staromûstsk˘m
orlojem. V‰echna místa, která jsme nav‰tívili, byla velice podrobnû, ale zároveÀ
poutavû popsána na‰í paní prÛvodkyní Líbou. Aby nám historické putování
zpestfiila, uspofiádala soutûÏ o nejlep‰ího znalce praÏsk˘ch (ale nejen jich)
dûjin. Ten, kdo jako první odpovûdûl na zadanou otázku, získal bonbon a na
vítûze ãekalo kinder vajíãko, které nakonec nezískal nikdo, jelikoÏ jsme trochu pod-
vádûli. Pfii této soutûÏi jsme zjistili, Ïe historiãtí znalci ve ãtvrt˘ch tfiídách jsou páni
kluci.

Pro v‰echny Ïáky i tfiídní uãitelky to byl úÏasn˘ a velmi pouãn˘ v˘let, a i kdyÏ
nám poãasí nepfiálo, (jak je pro na‰e tfiídy jiÏ zvykem) musíme fiíci, Ïe to bylo super.

N. Hnátová, S. Gkouliamani, K. Khuntová, L. Makoviãková a J. D. Kadleãek

Alena Vulterinová, Katefiina Srbová a jejich ãtvrÈáci dûkují paní Ing. Libu‰i ·ilha-
vecké a paní Zdenû Lomové za ãas, kter˘ nám vûnovaly, a za spoustu informací,
které jsme od nich získali, aÈ jiÏ z historie Prahy, ãi na‰eho mûsteãka.

DOPRAVNÍ SOUTùÎ MLAD¯CH CYKLISTÒ

12. dubna se tradiãnû konalo okresní kolo dopravní soutûÏe. Ve ‰kole probûhlo nej-
prve ‰kolní kolo, ze kterého vze‰lo vítûznû 8 soutûÏících, ti jeli reprezentovat na‰i
‰kolu do âelákovic. Obrovská gratulace patfií Nikole K˘blové, Kaãce Mervartové,
Martinu Horovi a Denisu Parkánovi, ktefií v âelákovicích obsadili v mlad‰í kategorii
2. místo. Ani ãlenové star‰ího druÏstva, ve sloÏení Eli‰ka Lemberková, Natálka
Kot˘nková, Bohdan Dzemianenko a Luká‰ K˘bl, se nenechali zahanbit, neboÈ si
vybojovali ve veliké konkurenci tfietí místo. Proto jim také dûkujeme za perfektní
reprezentaci ‰koly. Leto‰ní roãník dopravní soutûÏe byl o to tûÏ‰í, Ïe po celou dobu
soutûÏe lilo jako z konve a nûktefií úãastníci to odnesli následnou nemocí. SoutûÏ se
skládala z dopravních testÛ, testÛ první pomoci, jízdy zruãnosti a jízdy na doprav-
ním hfii‰ti pod dohledem policistÛ. Dûkujeme v‰em úãastníkÛm a pfiejeme hodnû
jarních a letních cyklokilometrÛ bez nehod.

Eva StaÀková

Blahopfiejeme na‰im mlad˘m cyklistÛm k vynikajícímu úspûchu, dûkujeme za vzor-
nou reprezentaci ‰koly a pfiejeme mnoho dal‰ích (nejen cyklistick˘ch) úspûchÛ.

Vedení ‰koly
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ZPRÁVIâKY Z M·
Malované svátky
Dûti z matefiské ‰koly Klecany získaly ocenûní v avizované soutûÏi „Malované svát-
ky“. Barbora Boroviãková – vyhrála pro svou tfiídu ‰kolní v˘let na míru. Gratulujeme!

Divadlo
Na konci bfiezna jsme shlédli loutkové pfiedstavení „Aladinova kouzelná lampa“
a v polovinû dubna zase veselou pohádku „Ka‰párkovo království“. Oba umûlci jiÏ
ve ‰kolce úãinkovali a jejich divadelní pfiedstavení se dûtem vÏdy velmi líbí. 

Velikonoãní dílna
3. 4. 2012 probûhla v prostorách matefiské ‰koly velikonoãní dílna. V leto‰ním roce
jsme upustili od tradiãního prodeje dekorací, vûncÛ a kvûtináãÛ a chtûli jsme, aby
si dûti se sv˘mi blízk˘mi vyrobily velikonoãní dekorace samy. Jak se potvrdilo, my‰-
lenka to byla dobrá a na dílnu pfii‰lo mnoho dospûl˘ch se sv˘mi ratolestmi a po celé

KYTICE

Co je to balada? To se dozvûdûli Ïáci pát˘ch tfiíd a sedmé tfiídy ze Z· Klecany. Nav-
‰tívili Divadlo Karla Hackera v Praze 8. Dûti zhlédly pfiedstavení Kytice s krásn˘mi
ver‰i Karla Jaromíra Erbena, poslechly si balady: Zlat˘ kolovrat, Svatební ko‰ile,
Vodník a ·tûdr˘ den. Vystoupení bylo poutavû zpracováno, doprovázeno hrou na
kytaru a zpûvem, hrálo zde pût mlad˘ch recitátorÛ. Dûtem se pfiedstavení líbilo, byly
vtaÏeny do dramatického, aÏ hororového dûje. Zjistily, Ïe i poezie mÛÏe b˘t napí-
navá a mÛÏe je bavit.

Hana Johanisová
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odpoledne nad‰enû tvofiili. Vyrábûla se
dekorace z papíru, zdobila se vajíãka
nûkolika technikami, zdobily se perníãky
atd. Odpoledne jsme si moc uÏili a tû‰ili
se na pfiicházející velikonoãní svátky.

Dravci na hfii‰ti
4. 4. 2012 na fotbalovém hfii‰ti v Kleca-
nech pfiedvedli svoje umûní cviãitelé
dravcÛ. Pfiivezli sebou nádherné dravce,
v na‰ich konãinách více i ménû bûÏné.
Nad hfii‰tûm se proletûl napfiíklad orel, sovy, ale k vidûní byl tfieba i sup. Dûti se
dozvûdûly mnoho zajímav˘ch informací o Ïivotû dravcÛ a také zaÏily nûkolik
humorn˘ch situací. Tfieba kdyÏ odletûl orel smûrem na Zdiby a nechtûl se vrátit. Ze
‰kolky se této akce zúãastnily nejstar‰í dûti. Ostatní diváci jiÏ byli ze základní ‰koly. 

âarodûjnice
26. 4. 2012 se opût slétli na zahradu matefiské ‰koly ãarodûjnice a ãarodûjové, aby
oslavili kaÏdoroãní svátek. Podrobnosti a fotografie pfiineseme v pfií‰tím ãísle.

Kolektiv M·
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LOUTKOVÉ DIVADLO V SEZÓNù 2011/2012
Loutkové divadlo Klecánek sehrá-
lo v sezónû 2011/2012 ‰est pfied-
stavení: byly to ãtyfii pohádky pro
malé dûti a hra star˘ch ãesk˘ch
loutkáfiÛ Posvícení v Hudlicích. Tu
jsme uvedli na podzim, k dvacáté-
mu v˘roãí obnovení Sokola v Klecanech. Pfii v‰ech pfiedstaveních malí i velcí divá-
ci zaplnili knihovnu. O vánoãním jarmarku, kdy princ Jaroslav vyzrál na draka, nás
pfiíval divákÛ skoro zniãil. Proto jsme o velikonoãním jarmarku hráli dvakrát po
sobû. Obû pfiedstavení byla plná. MoÏná to bylo i nezvykle chladn˘m a de‰tiv˘m
poãasím, kdy pod stfiechou, a tím spí‰ v divadle, bylo nejlépe. Dvû tfietiny dobro-
volného vstupného ode‰leme na práci salesiánÛ s mlad˘mi Romy.

A tak se na vás i v pfií‰tí sezónû, kterou bychom rádi zahájil letos v fiíjnu, tû‰í ti,
ktefií hráli, starali se o diváky, stavûli divadlo, uklízeli, pfiipravovali hudbu: Hana Jan-
ková, Anna Koktanová, Pavel Kune‰, Jana Kunrtová, Zdena Lomová, Irena Nováko-
vá a Milan Îalud. 

zl

NOC KOSTELÒ 
V KLECANECH, 
NA ODOLENA VODù 
A V ¤EÎI
¤k. farnost Odolena Voda se pfiipojila k akci Noc
kostelÛ, a tak se i v klecanském kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie, ve vodolském kostele sv. Klimenta a v fieÏské kapli sv. Václava
pfiipravuje na páteãní veãer 1. ãervna zajímav˘ pofiad. 

V Klecanech to bude vystoupení Ïenského pûveckého sboru Klenota, ãtení z farní
kroniky a beseda s Pavlem Kune‰em o tom, co kfiesÈanství vlastnû nabízí. Zaãátek ve
20 hodin.

V Odolena Vodû se náv‰tûvníci setkají mimo jiné s restaurátory kostelních fresek
a mohou se tû‰it na koncert z díla G. F. Telemanna. Veãer zahájí vyzvánûní zvonÛ
v 18 hodin.

V fieÏské kapli sv. Václava, jejíÏ vznik se váÏe k návratu vûzÀÛ z nacistického kon-
centraãního tábora v roce 1945, se tû‰í na to, Ïe pfiijdou rodiãe s dûtmi. Mají pro nû
zajímav˘ program, kter˘ zaãíná v 19.30 hodin.

BliÏ‰í informace na plakátech a www.nockostelu.cz
zl
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POZVÁNKA NA HO¤OVICKÉ PANSTVÍ
Hofiovické panství je s Mûstem Klecany spojeno jménem
Tassila, prince z Hanau, hrabû ze Schaumburgu, kterému se
Klecany staly osudn˘mi. Pfii náv‰tûvû u majitelÛ klecanské-
ho zámku pána a paní Beniesov˘ch, na kterou pfiiletûl vlast-
ním letadlem, chtûl Tasillo pfiedvést své akrobatické letecké
umûní, nezvládl v‰ak pilotování letounu, zfiítil se a v tros-
kách letadla nalezl 16. kvûtna roku 1932 smrt. Ale zane-
chme chmurn˘ch vzpomínek a vraÈme se k pozvánce do
Hofiovic. Roku 1852 hofiovické panství koupil hesensk˘ kur-
fifit Friedrich Wilhelm, kníÏe z Hanau (1802–1875). Potom-
ci kníÏete z Hanau vlastnili zámek a ãásteãnû i panství do
roku 1945. Tamní zámek nabízí 3 prohlídkové okruhy –
reprezentaãní prostory, soukromá apartmá a hry a hraãky
mal˘ch aristokratÛ. V kvûtnu mají otevfieno cel˘ t˘den
(kromû pondûlí) od 10 do 16 hodin. Prohlídky vãetnû expo-
zice hraãek probíhají za pfiítomnosti prÛvodce a souãasnû je
moÏné nav‰tívit i zámeck˘ park. AÏ budete pfiíjemnû kultur-
nû unaveni, nezapomeÀte si zajít do zámecké kavárny, kde
vám nabídnou kromû kávy a domácích koláãÛ také rÛzné
domácí zmrzliny, mezi nimiÏ najdete i takové zvlá‰tnosti
jako tfieba zmrzlinu zázvorovou nebo levandulovou.

JH
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OTEV¤EN¯ DOPIS HASIâSKÉHO ZÁCHRANNÉHO
SBORU ST¤EDOâESKÉHO KRAJE
VáÏení starostové obcí a mûst,

rádi bychom Va‰im prostfiednictvím pfiedali informaci obãanÛm Va‰ich obcí a mûst,
Ïe jiÏ od dubna roku 2009 poskytuje Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Stfiedoãeského kraje
sluÏbu pro vefiejnost – evidenci pálení prostfiednictvím internetu www.hzssck.cz. 

Tato sluÏba je urãena pfiedev‰ím fyzick˘m osobám, které provádí jednorázové
spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – pfiíkladnû jarní spa-
lování vûtví z prÛklestu ovocn˘ch stromÛ, pokud tuto ãinnost nezakazuje místní
úprava.

Pfiedmûtná úprava se nedot˘ká obecnû platného zákonného zákazu, kter˘ dle
dikce § 17 odst. 3 písm. f) zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, v platném
znûní, zakazuje vypalování porostÛ fyzick˘m osobám; obdobn˘ zákaz dle § 5 odst.
2 vûta první zákona o PO dopadá na osoby právnické, jakoÏ i na podnikající fyzic-
ké osoby. 

Právnick˘m a podnikajícím fyzick˘m osobám není aplikace urãena. Tento okruh
osob se fiídí ve smyslu zákona o PO viz. § 5 odst. 2, kter˘ stanoví speciální pravidla
pro spalování hofilav˘ch látek na volném prostranství. Právnické a podnikající fyzic-
ké osoby jsou povinny, se zfietelem na rozsah této ãinnosti, stanovit opatfiení proti
vzniku a ‰ífiení poÏáru. Spalování hofilav˘ch látek na volném prostranství vãetnû
navrhovan˘ch opatfiení jsou povinny pfiedem oznámit územnû pfiíslu‰nému hasiã-
skému záchrannému sboru kraje, kter˘ mÛÏe stanovit dal‰í podmínky pro tuto ãin-
nost, popfiípadû mÛÏe takovou ãinnost zakázat. Ustanovení zvlá‰tních právních
pfiedpisÛ nejsou tímto dotãena1.

Po aktivaci internetové stránky HZS Stfiedoãeského kraje, naleznou fyzické osoby
– obãané Va‰ich obcí a mûst v pravé ãásti stránky odkaz „Evidence pálení“, po jeho
naãtení se zobrazí formuláfi pro ohla‰ování pálení, kter˘ po vyplnûní ode‰lou.
Úspû‰n˘m odesláním formuláfie bude jejich pálení zaregistrováno do programu evi-
dence pálení. 

Uveden˘ program evidence pálení je velmi vhodné vyuÏívat nejen pfii sezonním
spalování rostlinného materiálu, ale napfiíklad i u spoleãensk˘ch akcí typu „pálení
ãarodûjnic“.

Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej vyuÏije právnická ãi podnikají-
cí fyzická osoba, v‰ak nesupluje v˘‰e uvedenou zákonnou povinnost – tj. nezbavu-
je právnickou ãi podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovit a pfiedem oznámit

1 Napfiíklad zákon ã. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákon ã. 289/1995
Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ, zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ
(zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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pfiíslu‰nému HZS opatfiení proti vzniku a ‰ífiení poÏáru. HZS mÛÏe tato opatfiení
doplnit, popfiípadû pálení zakázat.

Vûfiíme, Ïe Vám tato sluÏba pomÛÏe zv˘‰it poÏární bezpeãnost ve Va‰ich mûstech
a obcích.

S pozdravem a pfiáním pûkného dne
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Stfiedoãeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 KLADNO

V¯SLEDKY PRVNÍCH LETO·NÍCH ZÁVODÒ 
·LAPACÍCH AUT
V sobotu 14. 4. svítilo od rána sluníãko a moÏná i proto se v Klecánkách u pfiívozu
se‰lo rekordních 65 závodníkÛ. Kromû ‰lapacích aut Berg Teamu si mohli malí
i velcí závodníci vyzkou‰et i cyklistické disciplíny: jízdu zruãnosti a jízdu proti ãasu,
které pro nû pfiipravil DEXTER BSK Racing. Dûkujeme jim i za fotografie z celého
sportovního odpoledne. âekání na start závodu si závodníci mohli krátit skákáním
na trampolínû, tancem nebo v malé v˘tvarné dílniãce. Dûkujeme v‰em pofiadate-
lÛm, ktefií se podíleli na pfiípravû i realizaci závodÛ. Dal‰í závody plánujeme na
12. kvûten.

V˘sledky podle kategorií:

BFR (3 aÏ 6 let); mal˘ okruh, 3 kola
1. místo – Matou‰ Vavfiiãka (ãas 00:44,62, start. ã. 63)
2. místo – Tomá‰ ·turma (ãas 00:45,08, start. ã. 5)
3. místo – Anna Vejvodová (ãas 00:45,77, start. ã. 64)

AF I (6 aÏ 12 let); velk˘ okruh, 2 kola
1. místo – Max Schorge (ãas 00:44,08, start. ã. 17)
2. místo – Hefiman HÛrka (ãas 00:44,36, start. ã. 61)
3. místo – Matûj Kd˘r (ãas 00:45,85, start. ã. 51)

AF II (13 a více let); velk˘ okruh, 3 kola
1. místo – Václav ·user (ãas 00:53,84, start. ã. 74)
2. místo – Tomá‰ Vejvoda (ãas 00:54,71, start. ã. 67)
3. místo – ·imon Vavfiiãka (ãas 00:56,62, start. ã. 13)

Pofiadí a ãasy dal‰ích závodníkÛ najdete na stránkách:
www.pravy-hradec.cz a www.zavodyslapacichaut.cz
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P¤ÍVOZ KLECÁNKY – ROZTOKY U PRAHY 
Zapátráme-li v nauãné literatufie, dozvíme se, Ïe pfiívoz je soustava zafiízení umoÏ-
Àující pfiekonání fieky nebo obdobné vodní plochy pomocí plavidla. Pfievozní loì je
plavidlo, které zaji‰Èuje pfiepravu napfiíã vodní cesty a které je jako pfievozní loì kla-
sifikováno oprávnûn˘m orgánem. Nejjednodu‰‰í pfiívoz tvofií pouze prám, ãlun nebo
loì. Zpravidla má pfiívoz na obou koncích upravené pfiístavi‰tû, mÛstek a kÛly k uvá-
zání lodi. Na jedné stranû b˘vá zázemí pro pfievozníka. Pfiístavi‰tû pfiívozu je vyba-
veno informacemi pro cestující, pfiípadnû i pfiístfie‰kem nebo stánkem s obãerstve-
ním. Nûkteré druhy pfiívozÛ jsou vybaveny navíc je‰tû stoÏáry a soustavou lan
uÏit˘ch k zaji‰tûní, pfiípadnû i k pohonu lodi. Z uvedeného je zfiejmé, Ïe ná‰ pfiívoz
zcela odpovídá encyklopedickému popisu, kter˘ dále fiíká: „Pfievozník je osoba
ovládající pfievozní loì. PoÏadavky na jeho zpÛsobilost stanoví v závislosti na
v˘znamu toku a druhu pfievozní lodi pfiíslu‰ná vyhlá‰ka Ministerstva dopravy.“ His-
toricky nejznámûj‰ím pfievozníkem byl Charón, kter˘ podle mytologick˘ch prame-
nÛ pfieváÏel mrtvé do ¤í‰e mrtv˘ch pfies bájnou fieku Styx. Tahle sluÏba byla jistû
velmi uÏiteãná, jen smûr jízdy byl jaksi jednostrann˘ a taky na takovém pfiívoze
muselo b˘t dost mrtvo. Zato na pfiívoze v Klecánkách je Ïivo aÏ z toho nûkdy panu
pfievozníkovi musí pfiecházet zrak. V létû, kdy je prav˘ bfieh Vltavy pln˘ turistÛ, cyk-
listÛ a v˘letníkÛ je nutné i poru‰it jízdní fiád a zafiadit nûjaké ty plavby navíc, aby
byli v‰ichni zájemci o sluÏby pfiívozu pfiepraveni vãas a bezpeãnû tam i zpût. 

Pfiívoz Klecánky – Roztoky se nachází na 37,4 fiíãním kilometru. Pfies pfiívoz vede
Ïlutû znaãená turistická cesta ã. 6008 pro pû‰í a cyklotrasa ã. 8100. 
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Od loÀského roku se mÛÏeme tû‰it ze zrekonstruovaného zázemí pfiívozu. Okol-
ní prostory jsou upraveny, mobilní buÀky, které je moÏné v pfiípadû povodnû odvézt,
záfií na dálku novotou, k dispozici je obãerstvení i sociální zafiízení. 

V leto‰ním roce oslaví pfiívoz Klecánky – Roztoky 100. narozeniny. Dne 20. kvût-
na 1912 byla pfiívozu udûlena oficiální koncese k provozování.

Popfiejme tedy na‰emu pfiívozu i sobû, aby nám je‰tû dlouhá léta slouÏil. Podû-
kování patfií samozfiejmû i mûstskému úfiadu, kter˘ zajistil rekonstrukci pfiívozu
a pfiedev‰ím se slu‰í podûkovat obsluze pfiívozu za ochotu a spolehlivost. I kdyÏ
povolání pfievozníka vypadá na první pohled romanticky, je to opravdová dfiina. Pfii-
znejme si, kdo z nás by chtûl v létû, v zimû, v de‰ti, za vedra, o víkendech a svát-
cích, od brzkého rána do veãera brázdit vltavskou hladinu. NechÈ tedy ná‰ pfiívoz
vzkvétá a slouÏím lidem ke spokojenosti je‰tû minimálnû dal‰ích 100 let.

JH

r. 2011

r. 2010
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SVÁTEK MATEK P¤IPADÁ 
NA DRUHOU KVùTNOVOU NEDùLI
Jako kaÏd˘ rok by se v kvûtnovém ãísle Klecanského zpravodaje slu‰elo podûkovat
maminkám za v‰e, co pro nás dûlají, dûlali a dûlat budou. Ale protoÏe toto podûko-
vání zpravidla dotãen˘m matkám vhání slzy do oãí, rozhodli jsme se letos poru‰it
tradici a dát jim dárek v podobû níÏe uvedeného textu. Jistû se v nûm mnohé mami-
ny poznají. 

Hledají se úãastníci pro novou reality show, 
jehoÏ dal‰í fiada se jmenuje „Kdo pfieÏije“.
6 Ïenat˘ch muÏÛ bude na 6 t˘dnÛ pfievezeno na ostrov, kaÏdému bude svûfieno
1 auto a 3 dûti. KaÏdé z dûtí bude hrát 1 sport a k tomu navíc hrát na 1 hudební
nástroj. Na ostrovû není Ïádn˘ fast food. KaÏd˘ muÏ musí:
– postarat se o své 3 dûti
– udrÏovat svÛj pfiidûlen˘ dÛm v ãistotû a v pofiádku 
– dûlat s dûtmi domácí úkoly 
– vafiit, prát a Ïehlit a platit v‰echny pfiíchozí úãty z omezeného rozpoãtu
– k tomu v‰emu kaÏd˘ muÏ bude muset kaÏd˘ t˘den stanovit rozpoãet na potravi-

ny 
– kaÏd˘ muÏ si musí zapamatovat narozeniny v‰ech pfiíbuzn˘ch a znám˘ch a kaÏ-

dému z nich vãas poslat pfiání 
– kaÏd˘ muÏ také musí vzít kaÏdé ze sv˘ch dûtí na oãkování, na prohlídku u zuba-

fie a k holiãi 
– musí také neplánovanû s kaÏd˘m dítûtem alespoÀ jednou nav‰tívit pohotovost 
– dále musí péct koláãe a chystat obãerstvení pro náv‰tûvy 
– kaÏd˘ muÏ bude zodpovûdn˘ za dekoraci svého pfiidûleného domu, vysazování

a udrÏování zahrady a kvûtin

MuÏi budou mít pfiístup k televizi pouze tehdy, pokud v‰echny dûti spí a v‰echny
domácí práce jsou udûlané.
MuÏi musí kaÏd˘ den:
– nosit make-up
– holit si nohy a zdobit se ‰perky
– nosit stylovou, av‰ak nepohodlnou obuv 
– vytrhávat si oboãí 
– udrÏovat hezké nehty na rukou i nohou 

Bûhem jednoho z tûchto ‰esti t˘dnÛ muÏi budou trpût pfií‰ern˘mi bolestmi bfiicha
a zad a mít nekontrolovatelné v˘kyvy nálad, ale ani jednou si nepostûÏují a nebu-
dou zanedbávat Ïádné ze sv˘ch úkolÛ. KaÏd˘ muÏ musí chodit na rodiãovské
schÛzky a také brát dûti do parku. KaÏd˘ veãer budou muset dûtem ãíst pohádky
a kaÏdé ráno jim nachystat snídani, obléct je, vyãistit jim zuby a uãesat je.
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Na konci ‰estého t˘dne bude v‰em muÏÛm dán test a ti musí prokázat znalost
z následujícího:
– datum narození kaÏdého z dûtí
– v˘‰ku a váhu kaÏdého z dûtí
– velikost obleãení a obuvi kaÏdého z dûtí a jméno jejich lékafie 
– dále porodní váhu jednotliv˘ch dûtí a ãas jejich narození 
– oblíbenou barvu kaÏdého dítûte, oblíbené jídlo, oblíbenou píseÀ, oblíben˘ nápoj,

oblíbenou hraãku, ãeho se nejvíce bojí a ãím by chtûli b˘t, aÏ vyrostou.

KaÏd˘ t˘den dûti vyfiadí z ostrova jednoho muÏe v závislosti na jeho v˘konnosti
a oblíbenosti. Poslední muÏ vyhraje jedinû tehdy, pokud bude mít i po tom v‰em
chuÈ na intimní chvíle se svou manÏelkou. 

Pokud poslední muÏ nevyhraje, mÛÏe tuto hru hrát znovu a znovu po dal‰ích
18–25 let a nakonec si za to vyslouÏit hrd˘ titul „máma“.

VELIKONOâNÍ JARMARK
Poãasí leto‰nímu Velikonoãnímu jarmarku moc nepfiálo. Klaun Pepíno se pfiesto sna-
Ïil pobavit náv‰tûvníky na námûstí, skauti jako vÏdy pletli pomlázky a brzy spotfie-
bovali hromadu vrbového proutí, které si pfiipravili a dravci trpûlivû posedávali na
sv˘ch bid˘lkách. Pfiíjemnûj‰í pohoda byla v budovû mûstského úfiadu, kam si malí i
velcí náv‰tûvníci pfii‰li vyrobit velikonoãní pfiání nebo dekoraci, ozdobit perníãek,
namalovat kraslici nebo vytvofiit krásné patchworkové vajíãko. Nezklamala skupina
‰kolaãek, která opût vyrobila ‰perky pro dobroãinn˘ stánek. Na kaÏdém jarmarku
nabízejí také v˘borné ãerstvé koláãe. âást trÏby vûnují Sportovnímu klubu vozíãká-
fiÛ. Úspûch mûl i dal‰í dobroãinn˘ stánek, kter˘ nabízel korálky a o‰atky z Ugandy.
Poãasí neodradilo ani dûti, které se tû‰ily na sokolské loutkové divadlo v knihovnû.
Pro velk˘ zájem se hrála dvû pfiedstavení za sebou.

-zt-
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VÍCEÚâELOV¯ SPORTOVNÍ AREÁL KLECANY 
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ UKONâENÍ PROJEKTU
Od 12. záfií 2011 do 5. dubna 2012 probíhala v˘stavba sportovního areálu v Z·
Klecany. Cílem projektu bylo vybudovat víceúãelové hfii‰tû s atletick˘m oválem
a zrekonstruovat jiÏ existující víceúãelové hfii‰tû. Tím se stal cel˘ areál multifunkãním
zafiízením (bûÏecká dráha, skok dalek˘, vysok˘, vrh koulí, hfii‰tû pro fotbal, basket-
bal, volejbal, házenou, tenis). Areál byl doplnûn o sportovní herní prvky (houpaãka
2místná kládová, houpaãka pruÏinová, sestava dfievûn˘ch prolézaãek) a mobiliáfi. 

Dne 16. dubna 2012 probûhla kolaudace stavby. Stavbu provádûla spoleãnost
Univerzální stavební, a.s., povrchy hfii‰È a vybavení sportovi‰È dodala spoleãnost
LINHART spol. s r.o. 

Za mûsto Klecany
si Vás proto dovolujeme pozvat
na slavnostní ukonãení projektu

„Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany“

Místo: areál sportovi‰tû
Klecany 375

Datum: 17. 5. 2012
âas: 14:00 hodin

Projekt je spolufinancován Regionálním operaãním programem Stfiední âechy ve
v˘zvû ã. 49, Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova, jehoÏ zástupci budou pfiítomni pfii
slavnostním ukonãení projektu. 

Pfiijìte si prohlédnout nebo zkusit nové sportovi‰tû!

Ivo Kurhajec, Ing. Kuchafi a Ing. Holubová 
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MOBILIÁ¤ H¤I·Tù NA VINICI A V KLECÁNKÁCH
V rámci vefiejné zakázky projektu „Víceúãelov˘ sportovní areál Klecany“ mûsto Kle-
cany realizovalo dodávku a montáÏ mobiliáfie na hfii‰tû v Klecánkách a na Vinici,
financované z rozpoãtu mûsta. 

Na Vinici do‰lo k nalajnování asfaltového hfii‰tû a osazení branek pro basketbal,
fotbal a sloupky na volejbal. 

V Klecánkách u pfiívozu byly dodány konstrukce ko‰Û a branek pro basketbal a fot-
bal vãetnû boãních zábran. Nová je zde i mini U – rampa pro skateboardy i koleã-
kové brusle. ZároveÀ byly v blízkosti pfiívozu nainstalovány posilovací stroje pro
dospûlé, nové laviãky a odpadkové ko‰e. Pfied buÀkami pfiívozu jsou od dubna i dfie-
vûná podia, které v rámci samostatného v˘bûrového fiízení realizovalo Truhláfiství
Busch.
Spoleãnost Linhart s.r.o. rovnûÏ nainstalovala 4 nové laviãky na dûtském hfii‰ti na Síd-
li‰ti.

Tyto prvky doplÀují okolí pfiívozu v Klecánkách i stávající hfii‰tû v Klecanech
a doufáme, Ïe budou úãelnû slouÏit obyvatelÛm mûsta i turistÛm.

Ing. Holubová (projektov˘ manaÏer mûsta) 
a Ing. Kuchafi (technick˘ dozor investora) 

OâKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINù
Ve stfiedu, 9. 5. 2012 v 19:00 hod, probûhne na nám. VBT u autobusové zastávky
povinné oãkování psÛ (a koãek) proti vzteklinû a ostatním virozám, dále odble‰ení
a odãervení. Vezmûte oãkovací prÛkaz a náhubek. V Klecánkách probûhne oãková-
ní o hodinu pozdûji.

MVDr. Irena Sedláãková
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

V˘sledky dubnov˘ch zápasÛ 

A muÏstvo

TJ SOKOL KLECANY „A“ – FC JÍLOVÉ 0:0

BOHEMIA PODùBRADY – TJ SOKOL KLECANY „A“ 1:3
Góly: 2 David Filinger, Franti‰ek Vesel˘

TJ SOKOL KLECANY „A“ – SK BENE·OV „B“ 1:1
Gól: David Filinger

SK BAKOV nad JIZEROU – TJ SOKOL KLECANY „A“ 3:2
Góly: Luká‰ Rybeck˘,Ale‰ Pfeifer 

B muÏstvo

TJ SOKOL KLECANY „B“ – SOKOL VY·EHO¤OVICE 5:1

SVORNOST BRÁZDIM – TJ SOKOL KLECANY „B“ 0:2

TJ SOKOL KLECANY „B“ – SK ZÁPY „B“ 3:5

SOKOL KLÍâANY – TJ SOKOL KLECANY „B“ 1:4

Dorost

TJ SOKOL KLECANY – SOKOL MUKA¤OV 1:4

TJ SOKOL KLECANY – SOKOL OND¤EJOV 1:3

Îáci

SOKOL PACOV – TJ SOKOL KLECANY 1:0

Minikopaná

TJ SOKOL KLECANY – FK BRAND¯S-BOLESLAV „B“ 2:2

SK ZELENEâ – TJ SOKOL KLECANY 24:0

Pfiípravka

TJ SOKOL KLECANY – SOKOL VELTùÎ 2:3

SK ZELENEâ – TJ SOKOL KLECANY 1:5

TJ SOKOL KLECANY – SKK HOVORâOVICE 6:0

SOKOL VY·EHO¤OVICE – TJ SOKOL KLECANY 1:4
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Pozvánka na kvûtnové zápasy 
A muÏstvo
05. 05. 2012 17:00 hod Uhl. Janovice – Klecany
12. 05. 2012 17:00 hod Klecany – Brand˘s – Boleslav
19. 05. 2012 10:15 hod Dlouhá Lhota – Klecany
26. 05. 2012 17:00 hod Klecany – Zásmuky
02. 06. 2012 17:00 hod Kostelec – Klecany

B muÏstvo
06. 05. 2012 17:00 hod Líbeznice A – Klecany
12. 05. 2012 17:00 hod Kojetice – Klecany
20. 05. 2012 17:00 hod Klecany – ·estajovice
26. 05. 2012 17:00 hod Vodochody – Klecany
03. 06. 2012 17:00 hod Klecany – Pfiedboj

Dorost
06. 05. 2012 10:15 hod Klecany – ·kvorec
13. 05. 2012 10:15 hod Rado‰ovice – Klecany
20. 05. 2012 10:15 hod Klecany – Miro‰ovice
27. 05. 2012 10:15 hod Odolena Voda – Klecany
03. 06. 2012 10:15 hod Klecany – Stranãice

Îáci
05. 05. 2012 10:15 hod Klecany – Klíãany
12. 05. 2012 12:30 hod VeltûÏ – Klecany
19. 05. 2012 10:15 hod Klecany – VeleÀ
27. 05. 2012 10:15 hod Mû‰ice – Klecany
02. 06. 2012 10:15 hod Klecany – Pfiedboj

Pfiípravka
06. 05. 2012 10:15 hod Klecany – Pfiedboj
20. 05. 2012 10:15 hod Klecany – Úvaly
27. 05. 2012 10:15 hod Jirny – Klecany
03. 06. 2012 10:15 hod Klecany – Odolena Voda

Minikopaná
05. 05. 2012 10:00 hod âelákovice – Klecany
12. 05. 2012 09:30 hod Nehvizdy – Klecany
20. 05. 2012 12:00 hod Klecany – Odolena Voda
25. 05. 2012 17:00 hod ·estajovice – Klecany
03. 06. 2012 12:00 hod Klecany – Vy‰ehofiovice

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).
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Klecany – Podûbrady

Dûkujeme touto cestou v‰em
fanou‰kÛm klecanského fotba-
lu, ktefií pfiijeli ve velkém poãtu
podpofiit na‰e A muÏstvo na
jeden z rozhodujících zápasÛ
jarních kol sezóny 2011/2012.
Klecan‰tí fanou‰ci mûli jasnou
pfievahu nad domácími stejnû jako na‰i hráãi, ktefií si za v˘hru odvezli cenné tfii bodí-
ky. Jako jedin˘ váÏn˘ konkurent na‰ich fanou‰kÛ se jevil ochoãen˘ kozel. 

Klecany – Bene‰ov 

Na domácím zápase na‰eho
A muÏstva proti t˘mu z Bene-
‰ova doprovodili hráãe na
hfii‰tû na‰i nejmlad‰í fotbalisti
z pfiípravky. Malí kluci se pfii-
pravovali na tuto událost jiÏ
nûkolik dní a v jejich ‰atnû
panovala vût‰í nervozita neÏ
u samotn˘ch hráãÛ. O pfie-
stávce je‰tû pfiedvedli nûkolik
ukázek z fotbalového tréninku
a zároveÀ probûhla divácká soutûÏ. 

Souãástí doprovodného programu bylo i vefiejné podûkování Josefu Novákovi za
jeho dlouholetou práci pro TJ Sokol Klecany. 

V˘zva pro náv‰tûvníky areálu TJ Sokol Klecany a mûsta Klecany

Vyz˘váme v‰echny náv‰tûvníky areálu, aby dodrÏovali náv‰tûvní fiád. Îádáme Vás,
abyste nepfiemisÈovali a nepouÏívali bez vûdomí správce nebo zástupcÛ TJ Sokol
Klecany zafiízení urãená ke sportování v rámci ãinnosti klubu, zejména fotbalové
branky. Îádáme Vás, abyste nevstupovali na hrací plochu. Prosíme rodiãe, aby
nenechali dûti skákat po zábradlí, lézt po sítích, houpat se na fotbalov˘ch brankách.
ZároveÀ prosíme v‰echny, kdo venãí svoje ãtyfinohé kamarády v areálu, aby sbírali
psí v˘kaly. Dlouhodobû dochází v areálu k po‰kozování zafiízení, zneãi‰Èování
odpadky a psími v˘kaly a k dal‰ím projevÛm vandalismu. TJ Sokol Klecany vyna-
kládá nemalé prostfiedky na údrÏbu a opravy areálu, které by mohla vyuÏít ve pro-
spûch sportovcÛ. I pfiesto, Ïe je areál otevfien˘ ‰iroké vefiejnosti, slouÏí pfiedev‰ím ke
sportování, prosíme vás, abyste brali ohled na ãleny klubu, ktefií se nezi‰tnû starají
o sportovce a o sportovní areál ve svém volném ãase, na mnohokrát zbyteãnû vyna-
loÏenou práci p. správce, kter˘ musí likvidovat ‰kody zpÛsobené vandalsk˘m cho-
váním. Pokud budete tuto v˘zvu respektovat, dûkujeme Vám. 

Dá‰a H. 
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