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UÎITEâNÉ INFORMACE Z MÚ KLECANY
Hfibitovní poplatky – správa hfibitova
cena za nájem a za sluÏby s nájmem spojené je stanovena ve v˘‰i:

a) pro hrobku celkem 2.436,– Kã /10 let, z toho:
– nájemné 2.130,– Kã
– sluÏby 306,– Kã

b) pro kopan˘ hrob celkem 1.624,– Kã /10 let, z toho:
– nájemné 1.420,– Kã 
– sluÏby 204,– Kã 

c) pro urnov˘ hrob celkem 1.218,– Kã /10 let, z toho:
– nájemné 1.065,– Kã
– sluÏby 153,– Kã

d) pro místo v kolumbáriu 
(pro uloÏení maximálnû 2 uren) celkem 308,– Kã /10 let, z toho:
– nájemné 200,– Kã
– sluÏby 108,– Kã 

Sbûrn˘ DvÛr
sbûrn˘ dvÛr je v zimním období t.j. listopad – bfiezen – otevfien v nedûli 8– 12 hod. 

Zajímavé ãíslo
– k 31. 12. 2011 mûlo mûsto Klecany 3000 obyvatel.

KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise hledá spolupracovníky pro zaji‰Èování kulturních akcí v Klecanech.
Informace na tel. ãísle: 230 234 547.
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JUBILANTI V ÚNORU
Simulíková Vûra 
St˘blo Miroslav 
TÛmová BoÏena
Smolíková Marie 
Hellige Miroslav 
Horák Václav
Mocová Helena
Siváková Helena
Maleãková Libu‰e 

Jechová AneÏka
Va‰íãková Libu‰e 
Kune‰ Pavel
Ku‰nír Mikulá‰
Dohnalová Alena
Plicková Ladislava 
Homoláãová Vûra 
Trnková Antonie 
Jambri‰kin Jozef

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

Omluva
Omlouváme se za ‰patnû uveden˘ letopoãet na obálce lednového zpravodaje. I pfies
nûkolikanásobnou kontrolu nám tento údaj utekl. V elektronické verzi je jiÏ tento
údaj opraven.

Pfiíspûvky do klecanského zpravodaje
Nabízíme prostor nov˘m pfiispûvatelÛm do klecanského zpravodaje. Pokud máte
fotky z vefiejn˘ch nebo klubov˘ch akcí, pokud máte informace urãené pro obãany
na‰eho mûsta, pozvánky, sdûlení apod. obraÈte se na nás na adresy uvedené v tirá-
Ïi. Tû‰íme se na Va‰e pfiíspûvky. 

Redakãní rada



Klecansk˘ zpravodaj • únor 2012

V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za prosinec 2011 a leden 2012

Rada mûsta:

19. prosince
– Podle v˘sledku v˘bûrového fiízení na funkci tajemníka Mûstského úfiadu Klecany

nevybrala rada Ïádného zájemce.
– Vzala na vûdomí protokol Magistrátu hl. mûsta Prahy, odboru ochrany Ïivotního

prostfiedí z 19. 12. k povolení vypou‰tûní pfiedãi‰tûn˘ch mûstsk˘ch odpadních
vod z Ústfiední ãistírny odpadních vod.

– Schválila Ïádost o zmûnu nájemce plochy pozemku p. ã. 196 k. ú. Klecany o roz-
loze 24 m2 na Sídli‰ti pod plechovou garáÏí. Nynûj‰í nájemce souhlasí.

– Projednala Ïádost spoleãnosti IMM Astra s. r. o. o pfievod vefiejné komunikace do
vlastnictví obce a povûfiila místostarostu dal‰ím jednáním.

– Projednala Ïádost spoleãnosti SRB DEPO Vefiejné sklady a rodiny Srbov˘ch o pfii-
dûlení jména ulici a umístûní dopravních znaãek. Povûfiila místostarostu dal‰ím
jednáním.

– Vzala na vûdomí kolaudaãní souhlas Mûstského úfiadu Brand˘s-Stará Boleslav
o provedení kolaudace stavby – roz‰ífiení silnice II/608-5003 na pozemku 685/24
v k. ú. Klecany.

– Vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby na území Klecan za
listopad 2011.

– Schválila rozpoãtové opatfiení ã. 6/2011, které se t˘ká prostfiedkÛ pfiidûlen˘ch do
rozpoãtu kraje na v˘daje jednotek Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obcí.

9. ledna 
– Projednala návrhy na v˘‰i nájemného spoleãnosti Woodcote na roz‰ífiené neby-

tové prostory v objektu ãp. 946 v Dolních kasárnách a vyzve zástupce k dal‰ímu
jednání.

– Schválila pfiíspûvek 500 korun pro Centrum pro zdravotnû postiÏené Stfiedoães-
kého kraje.

– Schválila pfievod nájemní smlouvy na zahrádku 450 m2 na pozemku 626/9 v Kle-
canech z paní Jifiiny Koktanové na paní Ludmilu Koktanovou.

– Schválila uzavfiení nájemní smlouvy na nebytové prostory budovy ãp. 944 v Dol-
ních kasárnách se spoleãností BAB Stavební s. r. o. Praha 2.

– Schválila Ïádost Knihkupectví Jany ·imsové o povolení prodeje knih v roce 2012
na Námûstí Tfiebízského v Klecanech.

– Projednala návrh na úpravu prÛchodu domu 348 na Sídli‰ti a povûfiila starostu
jednáním na Stavebním úfiadu.
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– Schválila podpis smlouvy se spoleãností Coprosys a. s. Chrudim o poskytování
datov˘ch a telekomunikaãních sluÏeb mûstu Klecany a jeho obãanÛm za úãelem
realizace Metropolitní sítû Klecany (povolení v˘stavby antény na zdravotním stfie-
disku).

16. ledna
– Vzala na vûdomí, Ïe k pfiezkoumání hospodafiení mûsta odborem finanãní kon-

troly krajského úfiadu dojde 28. –30. bfiezna tr. 
– Schválila podpis smlouvy s firmou Vecom zdvihací zafiízení s. r. o. na dodávku

schodi‰Èové sedaãky fiady V 5. Sedaãka bude instalována ve zdravotním stfiedis-
ku. Finanãní prostfiedky budou pouÏity z daru Leti‰tû Praha, Dobré sousedství.

– Schválila opravu vjezdov˘ch vrat do hasiãárny panem Kunrtem podle nabídky
v ãástce cca 38 tisíc korun.

– Vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby za prosinec 2011.
– Projednala zmûnu jízdních fiádÛ na autobusové lince 371 od bfiezna 2012. Ranní

spoje v 5.40, 6.22 a 6.35 vyjedou o pût minut dfiív.
– Schválila nákup jednoho ocelového vanového kontejneru 6 m3 za 26 tis. korun

a jednoho ocelového vanového kontejneru 11 m3 za 36 tis. korun, které budou
umístûny ve sbûrném dvofie.

V druhé ãásti zasedala rada za pfiítomnosti zastupitelÛ a projednala tyto body:
– Parkování pfied areálem ‰koly. Bylo uloÏeno vedení mûsta, aby – podle pfiipomí-

nek zastupitelÛ a vedení ‰koly – pfiedloÏilo na dal‰ím pracovním jednání návrh
fie‰ení.

– Pfiíprava zadání pro architektonickou studii na vyuÏití Dolních kasáren.
– Leasing na nákladní automobil BSI.
– Návrh na název ulice nad sklady SRB DEPO „V PrÛhonu“, kter˘ bude pfiedloÏen

ke schválení zastupitelstvu.
– Pozemek 357/1. Byla vyhlá‰ena v˘zva k podání nabídky ve vefiejné zakázce

malého rozsahu. Jde o pfiedprojektovou pfiípravu stavby – inÏen˘rské sítû a komu-
nikace pro rodinné a bytové domy.

– Byl schválen návrh prÛchodu okolo domu 348 na sídli‰ti na pozemku 196/1
v majetku mûsta. Touto úpravou se zamezí vstupu na pozemek 196/12 ve spo-
leãném vlastnictví obyvatel domu 348. 

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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VYHLÁ·KY O POPLATCÍCH
Pfiipomínáme, Ïe se opût blíÏí termíny placení místních poplatkÛ. ZvefiejÀujeme
vyhlá‰ky, které se t˘kají nej‰ir‰í vefiejnosti 1/2011 (poplatky ze psÛ) a 2/2010
poplatky za odvoz komunálního odpadu. UpozorÀujeme obãany, Ïe i v pfiípadû, Ïe
jsou od poplatku za odvoz komunálního odpadu osvobozeni, je potfieba vyzved-
nout na matrice známku na popelnice pro rok 2012

Mûsto Klecany
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2010

o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, 
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ 

Zastupitelstvo Mûsta Klecan se na svém zasedání dne 20. prosince 2010, usnesením
ã. 1967/2010, usneslo vydat na základû § 14 odst. 2 zákona ã. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku (dále jen „vyhlá‰ka“): 

âl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Mûsto Klecany touto vyhlá‰kou zavádí místní poplatek za provoz systému shro-
maÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpa-
dÛ (dále jen „poplatek“).

(2) ¤ízení o poplatcích vykonává obecní úfiad (dále jen „správce poplatku“).1

âl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ platí2:
(1) fyzická osoba, která má v obci trval˘ pobyt; za domácnost mÛÏe b˘t poplatek

odvádûn spoleãn˘m zástupcem, za rodinn˘ nebo bytov˘ dÛm vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádûjí,

(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urãenou nebo slouÏící k individuální
rekreaci, ve které není hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná fyzická osoba; má-li k této
stavbû vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spoleãnû a neroz-
dílnû, a to ve v˘‰i odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

âl. 3
Ohla‰ovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nej-
pozdûji do 15 dnÛ ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, pfií-
padnû doloÏit existenci skuteãností zakládajících osvobození nebo úlevu od
poplatkové povinnosti. 
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(2) Poplatník dle ãl. 2 odst. 2 této vyhlá‰ky je povinen ohlásit správci poplatku zejm.
pfiíjmení, jméno, bydli‰tû, popfiípadû dal‰í adresy pro doruãování, evidenãní nebo
popisné ãíslo stavby urãené nebo slouÏící k individuální rekreaci, není-li tato stav-
ba oznaãena evidenãním nebo popisn˘m ãíslem ãíslo parcelní pozemku, na kte-
rém je tato stavba umístûna. 

(3) Stejn˘m zpÛsobem a ve stejné lhÛtû jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v dÛsledku zmûny trvalého pobytu nebo v dÛsledku
zmûny vlastnictví ke stavbû urãené nebo slouÏící k individuální rekreaci.

(4) Poplatník, kter˘ nemá sídlo nebo bydli‰tû na území ãlenského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodáfiském prostoru nebo ·v˘-
carské konfederace, uvede kromû údajÛ poÏadovan˘ch v odstavci 2 adresu svého
zmocnûnce v tuzemsku pro doruãování.3

(5) Dojde-li ke zmûnû údajÛ uveden˘ch v ohlá‰ení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto zmûnu oznámit do 15 dnÛ ode dne, kdy nastala.4

âl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle ãl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlá‰ky ãiní 500,– Kã
a je tvofiena:
a) z ãástky 250,– Kã za kalendáfiní rok a
b) z ãástky 250,– Kã za kalendáfiní rok. Tato ãástka je stanovena na základû sku-

teãn˘ch nákladÛ obce pfiedchozího roku na sbûr a svoz netfiídûného komunál-
ního odpadu za poplatníka a kalendáfiní rok.

(2) Skuteãné náklady roku 2009 na sbûr a svoz netfiídûného komunálního odpadu
ãinily: 1 257 048,76 Kã a byly rozúãtovány takto:
Náklady 1 257 048,76 dûleno 2 229 (poãet osob s trval˘m pobytem na území obce +
poãet staveb urãen˘ch nebo slouÏících k individuální rekreaci) = 563,95 Kã. Z této ãást-
ky je stanovena sazba poplatku dle ãl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlá‰ky ve v˘‰i 250,– Kã. 

(3) V pfiípadû zmûny místa trvalého pobytu nebo zmûny vlastnictví stavby, která je
urãena nebo slouÏí k individuální rekreaci v prÛbûhu kalendáfiního roku, se uhra-
dí poplatek v pomûrné v˘‰i, která odpovídá poãtu kalendáfiních mûsícÛ pobytu
nebo vlastnictví stavby v pfiíslu‰ném kalendáfiním roce. Dojde-li ke zmûnû v prÛ-
bûhu kalendáfiního mûsíce, je pro stanovení poãtu mûsícÛ rozhodn˘ stav na konci
tohoto mûsíce.5

âl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle ãl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlá‰ky je splatn˘ jednorázo-
vû a to nejpozdûji do 31. bfiezna pfiíslu‰ného kalendáfiního roku. 

1 § 14 odst. 3 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále
jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
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(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatn˘ nejpozdûji do 15. dne mûsíce, kter˘ následuje po mûsíci, ve kterém poplat-
ková povinnost vznikla, nejpozdûji v‰ak do konce pfiíslu‰ného kalendáfiního roku.

âl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Poplatek za komunální odpad neplatí fyzické osoby, které mají trval˘ pobyt ve
mûstû Klecany a splÀují nûkterou z následujících podmínek:
a) fyzická osoba, která má trval˘ pobyt v objektu (pro tento úãel se objektem rozu-

mí stavba oznaãená ãíslem popisn˘m nebo evidenãním), v kterém mají trval˘
pobyt 1– 4 osoby a na objekt se nepoÏaduje likvidace smûsného komunálního
odpadu v rozsahu pfiesahujícím objem 1 sbûrné nádoby o objemu 120 l/t˘dnû,

b) fyzická osoba, která má trval˘ pobyt v objektu, v kterém má trval˘ pobyt
5–8 osob a na objekt se nepoÏaduje likvidace smûsného komunálního odpa-
du v rozsahu pfiesahujícím objem 1 sbûrné nádoby o objemu 240 l/t˘dnû nebo
2 sbûrn˘ch nádob o objemu 120 l/t˘dnû,

c) fyzická osoba, která má trval˘ pobyt v objektu, v kterém má trval˘ pobyt
9–12 osob a na objekt se nepoÏaduje likvidace smûsného komunálního odpa-
du v rozsahu pfiesahujícím objem 1 sbûrné nádoby o objemu 240 l/t˘dnû
a 1sbûrné nádoby o objemu 120 l/t˘dnû,

d) fyzická osoba, která má trval˘ pobyt v objektu nebo skupinû objektÛ se spo-
leãn˘mi sbûrn˘mi nádobami, v kterém má trval˘ pobyt 13 nebo více osob a na
objekt nebo skupinu objektÛ se nepoÏaduje likvidace smûsného komunálního
odpadu v rozsahu pfiesahujícím objem 30 l/osoba. 

(2) Fyzické osoby splÀující podmínky osvobození o osvobození neÏádají.

âl. 7
Nav˘‰ení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vãas nebo ve správné v˘‰i, vymûfií
mu obecní úfiad poplatek platebním v˘mûrem.6

(2) Vãas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo ãást tûchto poplatkÛ mÛÏe
obecní úfiad zv˘‰it aÏ na trojnásobek; toto zv˘‰ení je pfiíslu‰enstvím poplatku.7

âl. 8
Zru‰ovací ustanovení

Zru‰uje se obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpa-
dÛ ze dne 19. 4. 2007.

âl. 9
Úãinnost

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dne 1. 1. 2011.

Ladislav Nûmeãek, místostarosta – Ivo Kurhajec, starosta

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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MùSTO KLECANY
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2011,

o místních poplatcích

Zastupitelstvo mûsta Klecany se na svém zasedání dne 28 .4. 2011, usnesením ã. j.
677/2011, usneslo vydat na základû § 14 odst. 2 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku (dále jen „vyhlá‰ka“): 

âÁST II.
POPLATEK ZE PSÒ

âl. 2
Poplatník a pfiedmût poplatku

(1) Poplatek ze psÛ platí drÏitel psa. DrÏitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trval˘ pobyt nebo sídlo na území mûsta Klecany.1

(2) Poplatek ze psÛ se platí ze psÛ star‰ích 3 mûsícÛ.2

âl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká drÏiteli psa v den, kdy pes dovr‰il stáfií tfií mûsícÛ,
nebo v den, kdy se stal drÏitelem psa star‰ího tfií mûsícÛ.

(2) V pfiípadû drÏení psa po dobu krat‰í neÏ jeden rok se platí poplatek v pomûrné
v˘‰i, která odpovídá poãtu i zapoãat˘ch kalendáfiních mûsícÛ. Pfii zmûnû místa
trvalého pobytu nebo sídla platí drÏitel psa poplatek od poãátku kalendáfiního
mûsíce následujícího po mûsíci, ve kterém zmûna nastala, novû pfiíslu‰né obci.3

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pfiestala b˘t fyzická nebo právnická
osoba drÏitelem psa (napfi. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prode-
jem), pfiiãemÏ se poplatek platí i za zapoãat˘ kalendáfiní mûsíc, ve kterém tako-
vá skuteãnost nastala.

âl. 4
Ohla‰ovací povinnost

(1) DrÏitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnÛ ode dne jejího vzniku. Ve stejném termínu je povinen oznámit také
zánik své poplatkové povinnosti a zmûnu údajÛ uveden˘ch v ohlá‰ení.

(2) Povinnost ohlásit drÏení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

1 § 2 odst. 1 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ 
2 § 2 odst. 2 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
3 § 2 odst. 3 a 4 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
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(3) Pfii plnûní ohla‰ovací povinnosti je drÏitel psa povinen souãasnû sdûlit správci
poplatku dal‰í údaje uvedené v ãl. 25 této vyhlá‰ky. 

âl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendáfiní rok ãiní:
a) za prvního psa v rodinném domû … 300,– Kã,
b) za prvního psa v obytném domû … 500,– Kã,
c) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele 

v rodinném domû … 400,– Kã,
d) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele 

v obytném domû … 600,– Kã,
e) za prvního psa, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdoveckého dÛchodu, kter˘ 
je jeho jedin˘m zdrojem pfiíjmu, anebo 
poÏivatel sirotãího dÛchodu … 200,– Kã,

f) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele 
v rodinném domû, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého dÛchodu, kter˘ je 
jeho jedin˘m zdrojem pfiíjmu, anebo poÏivatel 
sirotãího dÛchodu … 200,– Kã,

g) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele v obytném 
domû, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého dÛchodu, kter˘ je jeho jedin˘m 
zdrojem pfiíjmu, anebo poÏivatel sirotãího dÛchodu … 300,– Kã.

âl. 6 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatn˘ nejpozdûji do 31. bfiezna pfiíslu‰ného kalendáfiního roku. 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci (1), je

poplatek splatn˘ nejpozdûji do 15. dne mûsíce, kter˘ následuje po mûsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla. 

âl. 7
Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psÛ je osvobozen drÏitel psa, kter˘m je osoba nevidomá, bezmoc-
ná a osoba s tûÏk˘m zdravotním postiÏením, které byl pfiiznán III. stupeÀ mimofiád-
n˘ch v˘hod podle zvlá‰tního právního pfiedpisu, osoba provádûjící v˘cvik psÛ urãe-
n˘ch k doprovodu tûchto osob, osoba provozující útulek zfiízen˘ obcí pro ztracené
nebo opu‰tûné psy nebo osoba, které stanoví povinnost drÏení a pouÏívání psa
zvlá‰tní právní pfiedpis4. Osvobození zaniká uplynutím mûsíce, v jehoÏ prÛbûhu
zanikly dÛvody osvobození.

4 § 2 odst. 2 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
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KLECANSK¯ ZÁMEK
Nûkdy je zajímavé sle-
dovat, jak jsou v rÛzné
literatufie informace
„vhodnû“ pfiizpÛsobeny
dobû, kdy ta která publi-
kace byla vydána. Napfi.
v knize âeskoslovensko
A-Z prÛvodce na cesty
není pod heslem „Kleca-
ny“ o klecanském zám-
ku ani zmínka. NemÛ-
Ïeme se tomu pfiíli‰
divit, neboÈ tato kniha
byla vydána v r. 1978,
tedy v dobû, kdy klecan-
sk˘ zámek slouÏil potfie-
bám âeskoslovenské
lidové armády. 

V témûfi té samé publikaci nazvané âeská republika od A do Z, vydané v r. 2009
se uÏ o klecanském zámku doãteme toto: „Na místû tvrze vybudován poãátkem
18. stol. ãtyfikfiídl˘ zámek s nádvorními arkádami, pfiestavûn po poÏáru r. 1827, po
2. svûtové válce do r. 1990 uÏíván armádou, od r. 2004 opraven na soukromé
sídlo“. Text je doplnûn barevnou fotografií jiÏ opraveného zámku. 

Zdaleka nejvíce se v‰ak o klecanském zámku mÛÏeme doãíst v knize Klecany
obec – mûsto, po cestách historie, vydané Mûstsk˘m úfiadem Klecany v r. 2006.
A právû v této knize se m.j. dozvíme, Ïe od r. 1892 se majitelem zámku stal pan
Jindfiich Benies. Po rozvodu manÏelství paní Matylda Beniesová v r. 1942 prodala
zámek Hitlerjugend. Tato organizace zámek uÏívala do r. 1944, kdy byl spoleãnû
s leti‰tûm obsazen nûmeck˘mi vojsky. 

Na leto‰ní rok tedy pfiipadají hned dvû kulatá v˘roãí t˘kající se klecanského
zámku. Jedno sv˘m zpÛsobem pozitivní, tj. 120 let od doby, kdy zámek koupila
rodina BeniesÛ. O nich se mÛÏeme v historick˘ch pramenech Klecan, a nejen tam,
doãíst o znaãné sepjatosti pana Beniese se Ïivotem a dûním v Klecanech v dobû,
v níÏ zde se svou rodinou Ïil. Druhé v˘roãí uÏ tak pozitivní není, neboÈ letos uply-
ne 70 let od doby, kdy byl zámek prodán organizaci Hitlerjugend. S odstupem doby
je tûÏké soudit ãiny lidí, neboÈ neznáme jejich pfiesné pohnutky. Pravdûpodobnû
jedinou pohnutkou paní Beniesové pfii jejím konání byla záchrana vlastní rodiny.
Osud je v‰ak nemilosrdn˘ a tak se jí ani pfies nejvût‰í snahy nemohlo povést zachrá-
nit jednoho ze sv˘ch synÛ Mikulá‰e, kter˘ padl 5. kvûtna 1945 v Dunkerque, kdyÏ
byl po dokonãení kurzu tankov˘ch stfielcÛ zafiazen k 1. rotû 1. ãs. tankového pra-
poru. Pohfiben byl v nedalekém Bourbourgu v hrobû s ãíslem 60.

JH
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DONUTÍ NÁS K PLÁâI
A opravdu mu to nedá moc práce. Asi uÏ
tu‰íte, Ïe je fieã o kfienu. KdyÏ má nûco
fiíz jako tfieba pivo, fiíká se v âechách „to
je pivo jako kfien“.

Kfien není jenom typick˘ doplnûk
ovaru, jeho léãiv˘ úãinek znali lidé uÏ
ve stfiedovûku. ¤íká se mu také bylina
mladosti. MÛÏe b˘t úãinn˘m pomocní-
kem pfii léãbû revmatismu, má protizá-
nûtliv˘ úãinek a posiluje obranyschop-
nost organizmu, podporuje trávení a má
blahodárn˘ vliv na Ïluãník.

Toto povídání v‰ak nemá b˘t medicínsk˘m v˘ãtem v‰eho zlého, co lze kfienem
zahnat nebo alespoÀ zastra‰it. Hlavním tématem je, jak jsem jiÏ v minulém ãísle
uvedla, jídlo. VraÈme se tedy ke kfienu jako k pochutinû, u níÏ sice nemÛÏeme její
léãivé úãinky upfiít, ale upfiímnû fieãeno, neumím si pfiedstavit nikoho, kdo spofiádá
pÛlku vepfiové hlavy nebo celé vepfiové koleno pfiipravené jako ovar, Ïe by medito-
val nad zdravotnû blahodárn˘mi úãinky kfienu. Takov˘ jedlík si totiÏ vÛbec neuvû-
domuje, Ïe k tuãnému masu je kfien vhodn˘ nejen pro svojí chuÈ, ale hlavnû proto,
Ïe podporuje trávení a pomÛÏe nám vypofiádat se snadnûji se stravovacím úletem.
Kfien pochází z jihov˘chodní Evropy a západní Asie. První dochované zmínky
o kfienu u nás byly nalezeny uÏ ve 12. století. Do na‰ich zemí ho pravdûpodobnû pfii-
nesli cisterciáci. ¤íká se o nûm, Ïe roste lehko, ale vykopává se tûÏko. Kfien v bûhu
staletí zplanûl a roz‰ífiil se témûfi do celého svûta. Svûdãí mu písãité lokality podél
rybníkÛ a vodních tokÛ. U nás nejznámûj‰í je malínsk˘ kfien. Malín je vesnice 3 km
severov˘chodnû od Kutné Hory. Dnes uÏ je v‰ak bohuÏel malínsk˘ kfien jen za‰lou
slávou. V souãasné dobû dováÏíme kfien pfieváÏnû z Polska. Problém asi zaãne b˘t ve
chvíli, kdy se pûstování „malínského“ kfienu chopí v âínû. Pak teprve zaãneme,
podobnû jako je tomu u ãesneku, volat po opravdickém malínském nebo aspoÀ ães-
kém kfienu, protoÏe ono v‰echno chce své. âesnek i kfien musí pálit. Jinak pro na‰i
kuchyni ztrácí v˘znam. Jestli jste nûkdy dûlali bramborák a mûli po ruce jen ãesnek
z âíny, tak mi jistû dáte za pravdu, Ïe to nebylo tak úplnû ono. A pokud máme uva-
fiit dobrou kfienovou omáãku s knedlíkem a plátkem uzeného, pak k tomu kromû
smetany nebo mléka potfiebujeme pfiedev‰ím kvalitní kfien. Je to jakési ãeské chilli.
Bez kfienu se neobe‰el ani mistr alchymie Scotta, kter˘ u dvora císafie Rudolfa II.
vydával kfien za mandragoru, ale protoÏe to ve skuteãnosti nebyl Ïádn˘ Scotta, ale
Honza Skoták z Hrdlofiez, tak tuto rádoby zázraãnou mandragoru pojídal k bufitÛm.

Nejsme v‰ak jedinou zemí, kde mají kfien rádi. V Rakousku ho jedí k národnímu
jídlu Tafelspitz, ov‰em ne syrov˘, ale svafien˘ s octem a jablky na hustou omáãku.
Také Ïidovská kuchynû má svou specialitu s kfienem. Je jí Gefilte fisch, tedy plnûná
ryba podávaná se salátem z ãervené fiepy s kfienem. Kfien je rovnûÏ chutn˘m doplÀ-
kem anglického roastbeefu, zatímco Poláci o Velikonocích vafií z kfienu polévku. 
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KAM NA V¯STAVU
PraÏské módní salóny
Kdy: do 29. dubna 2012, otevfieno dennû od 10 do 18 hodin (kromû pondûlí)
Kde: UmûleckoprÛmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Praha 1
O ãem: Na v˘stavû si mÛÏeme prohlédnout 80 modelÛ u‰it˘ch praÏsk˘mi módní-

mi salóny v letech 1900 –1948, mezi nimiÏ jsou i tak vûhlasná jména jako
Podolská, Rosenbaum nebo Roubíãková.

Za kolik: plné vstupné 80,– Kã, sníÏené 40,– Kã

Od Marie Terezie po dne‰ek – ‰kolní vysvûdãení v promûnách ãasu
Kdy: do 10. ãervna 2012, otevfieno dennû od 10.00 –12.30 a 13.00–17.00

(kromû pondûlí)
Kde: Vald‰tejnská 20, Praha 1 Malá Strana, DÛm u zlatého slunce
O ãem: k vidûní jsou vysvûdãení od r. 1774 tj. od vydání V‰eobecného ‰kolního

fiádu aÏ do souãasnosti. Prohlédnout si mÛÏeme rovnûÏ celou fiadu kopií
vysvûdãení znám˘ch osobností.  

Za kolik: plné vstupné 40,– Kã, sníÏené 20,– Kã

Je pravda, Ïe kdyÏ to s touhle pálivou dobrotou pfieÏeneme, vykoledujeme si
drobné puch˘fiky na kÛÏi a sliznicích, které jsou projevem podráÏdûní ãichového
nervu. Ale ono tohle nebezpeãí moc nehrozí, protoÏe potoky slzí prolité pfii jeho
strouhání nás neklamnû upozorní na pfiípadné nebezpeãí.

AÏ otfiete poslední slzu, rozhlédnûte se kolem sebe a uvidíte kolik rozmanitosti
a krásy nám nabízí i bûÏn˘ Ïivot. A kdyÏ si ho je‰tû obãas vylep‰íme nûãím dobr˘m
a mnohdy, jako v pfiípadû kfienu, zdrav˘m, nebude to mít chybu. 

JH 

POZVÁNKA NA LOUTKOVÉ P¤EDSTAVENÍ
Loutkové divadlo Klecánek hraje 
v sobotu 25. února 2012
pro men‰í dûti Pohádku  „O Honzovi“.
Hrajeme v Mûstské knihovnû v Klecanech. 
Zaãátek 15 hodin.
Tû‰íme se na vás, dûti!



Klecansk˘ zpravodaj • únor 2012

CO SE ·USTLO A ·USTNE V NA·Í ·KOLE…
·kolní ples
Z· a M· Klecany ve spolupráci s MûÚ Klecany pofiádá v sobotu 11. února 2012
v sokolovnû ve VeltûÏi svÛj první ples. Ples zahájíme v 19 hodin kulturním progra-
mem a po zbytek veãera bude k tanci i poslechu hrát skupina Vitamín. Vstupenky
za 100, Kã mÛÏete koupit v pfiedprodeji v kanceláfii ‰koly nebo pfiímo na místû. 

Pfiedvánoãní DráÏìany
Îáci 2. stupnû odjeli 21. 12. 2011 do Nûmecka. Nejprve se zastavili na v˘stavû Tfii
ofií‰ky pro Popelku na zámku Moritzburg. Poté pokraãovali do DráÏìan. Tam nej-
dfiíve nav‰tívili Muzeum hygieny s interaktivními expozicemi a následnû do‰li
k vánoãním trhÛm Striezelmarkt, kde si nûktefií pochutnali na místních specialitách
a nûktefií nakoupili vánoãní dárky. I pfies uplakané poãasí, které je vidût na fotogra-
fiích, se v˘let vydafiil

Bronislava Bendová
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Mléãná dráha aneb v˘robky z mléka
Na‰e putování po mléãné dráze probûhlo v úter˘ 17. ledna, kdy se tfiídy
5.A i 5.B vypravily na prÛzkum Toulcova dvora. Hned u vchodu se nám pfiedstavi-
la paní prÛvodkynû Martina, která nás uvedla do místnosti Stáj 1. Víte, proã se ta
místnost tak jmenovala? ProtoÏe tam dfiíve byla stáj pro ovce. Martina nám házela
ply‰ovou kraviãku a my jsme mûli fiíkat, co nám pfiipomíná. Potom jsme se rozdûli-
li na skupinky a chodili po stanovi‰tích s rÛzn˘mi úkoly. Nejvíce se nám líbilo doje-
ní umûlého vemena s vodou nebo v˘roba vlastního s˘ra. Také jsme ‰li do opravdo-
vé stáje pfiipravit kraviãce Jitce, která bude mít uÏ ‰esté telátko, veãefii a podest˘lku.
V závûru nám Martina je‰tû ukázala, jak se dûlá máslo. OdjíÏdûli jsme se zajímav˘-
mi záÏitky a nov˘mi poznatky a náv‰tûvu Toulcova dvora v‰em doporuãujeme.

Sára Davidová, Nikola K˘blová, Adléta âerná, 
Klára Pavlasová, Andrej Ursta, David Klinka a Mirek Ollé z 5.A

Deníãky z vánoãních prázdnin dûtí z 2.A
Táda Fousek
29.12.
Jsme u na‰ich kamarádÛ v Jizersk˘ch horách. Je tu plno snûhu a mám tu hodnû
kamarádÛ.
30.12.
Dnes jsem lyÏoval. Napadlo tolik snûhu, Ïe na‰e auto musel vytáhnout traktor. UÏ
se tû‰ím na dal‰í lyÏování.
Hádanky: Na kterém stromû rostou zároveÀ jablka a ofiechy? (vánoãní stromeãek)
Která voda je tak tvrdá, Ïe se o ní mÛÏe‰ uhodit? (led)

Magda Divi‰ová
23.12.
Postavili jsme do ob˘váku vánoãní stromeãek. Museli jsme ale tatínkovi pomáhat,
protoÏe ná‰ stromeãek je velik˘. Veãer jsme pekli perníãky, a pak jsme z nich udû-
lali stromeãky.
27.12.
Jeli jsme do Ostravy a Ostrava je tfietí nejvût‰í mûsto z âeské republiky. Vidûli jsme
továrny, zelenou radnici, tûÏební vûÏe a krásné ‰aty.
28.12.
Jeli jsme k babiãce Libu‰ce. Babiãka dûlá stra‰nû dobré obûdy. AÏ do veãera jsem si
hrála se sestfienicemi.
Vtip: Pepíãek pfiijde k mamince a fiekne: „Maminko, stromeãek hofií!“ Maminka
fiekne: „Pepíãku, nefiíká se hofií ale svítí!“ Za chvíli se Pepíãek vrátí a volá na mamin-
ku: „Maminko, záclony uÏ taky svítí!“

Tomá‰ek Král
23.12.
Byli jsme s tátou vyzvednout skfiíÀku pro dûdu, a pak jsme s tátou zabili kapra Pepíka.
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24. 12.
Cel˘ den jsem se tû‰il na JeÏí‰ka, a také jsem cel˘ den nejedl. Pou‰tûli jsme lodiãky
ze skofiápek. Krájel jsem jablíãko a zapaloval „franti‰ka“. Byl jsem zpívat koledy na
námûstí v Klecanech. Po ‰tûdroveãerní veãefii pfiiletûl JeÏí‰ek.

Terka Dvofiáková
21.12.
Dnes jsem jela s Kubou a tátou na hory do Rokytnice nad Jizerou do na‰eho bytu.
Zatopili jsme a ‰li jsme na veãefii. V‰ichni se tû‰íme aÏ pfiijede maminka!
24.12.
Hned ráno jel táta lyÏovat. My jsme se radûji dívali na pohádky. Odpoledne jsme se
dívali z okna na zasnûÏené mûsto a v‰ichni jsme se tû‰ili na JeÏí‰ka. Pod stromkem
jsem na‰la hodnû dárkÛ. Nejvût‰í radost mám z dotykového mobilu, dráhy na fazo-
le a hry Aktivity. Zítra jedeme domÛ, nav‰tívíme babiãku Vlaìku, Kamãu, tetu Báru
a str˘ce Filipa. I u nich urãitû najdu hodnû krásn˘ch dárkÛ.

Alex Sivák
Byl jsem moc rád, Ïe jsem od JeÏí‰ka dostal PSP a dvû hry, batoh Puma, ale oprav-
du velkou radost jsem mûl z fotbalového míãe. Pochutnával jsem si na dobrotách,
chodily k nám náv‰tûvy a vût‰inou jsem se díval na pohádky.

Hynek ·ebek
22.12.
Jeli jsme pro maminku do porodnice a pfiivezli jsme si ji i brá‰ku Jáchyma domÛ.
30.12.
Jeli jsme s bráchou a tatínkem do Muzea hl. mûsta Prahy na v˘stavu stavebnice
Merkur. Vidûli jsme zde také velk˘ papírov˘ model Prahy. Pfied 170 lety ho vyrobil
pan Langweil.

Kuba Vajrauch
24.12.
Dnes nesnídám, chtûl bych vidût zlaté prasátko. Odpoledne zpívání na námûstí.
K veãefii kapr a salát. Hurá JeÏí‰ek! Dostal jsem Lego, vzduchovku, Aktivity….Mûl
jsem radost. Spali jsme v Klecanech u babiãky a dûdy.
27.12.
V˘let do Technického muzea. Tam se mi nejvíc líbilo auto Jaguar.

Karinka Kunftová
22.12.
Od 10 hodin jsem byla na v˘tvarce aÏ do sedmi hodin. Dûlala jsem tam linoryt
a jedna holka si tam ufiízla prst a málem omdlela.
28.12.
Dopoledne jsem si hrála a koukala na pohádky. Odpoledne jsme byli u ·ediv˘ch
a hráli jsme a zpívali koledy. Já jsem hrála na flétnu, máma na flétnu a klarinet, na
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klavír Vojta, Emma na housle, Petr na basu, Dominik na housle, Hanka na flétnu,
malé dûti cinkaly, Pavel na kytaru. Byl to takov˘ sousedsk˘ orchestr.
29.12.
Hned ráno, kdyÏ jsme se nasnídali, sbalili vûci do auta a jeli jsme na Slovensko za
mojí sestfienicí Terezkou. Je to 700 kilometrÛ, takÏe jsme jeli cel˘ den.
30.12.
Dopoledne jsem si hrála s Terezkou. Odpoledne jsme jeli do Pre‰ova, kde jsme sla-
vili 50. narozeniny mojí tety Valiky. Oslava byla pro ní tak velk˘m pfiekvapením, Ïe
z toho aÏ breãela.

Emma ·edivá
23.12.
Dopoledne jsem myla sporák, vyndala nádobí z myãky a dûlala pizzu. Odpoledne
jsem se dívala na pohádky a dûlala bramborov˘ salát. Veãer jsem zdobila perníãky
a dívala se na zvífiata.
26.12.
Dopoledne jsem dûlala náramek a navlékala korálky. Odpoledne jsme byli na pro-
cházce na Staromûstském námûstí a na Pra‰né vûÏi. Veãer jsme hráli Dominion.

Markétka Bfiezinová
24.12.
Ráno jsem se dívala na pohádky a hrála si s Tomá‰kem. Moc jsem se tû‰ila na veãer.
Odpoledne maminka pfiipravovala veãefii a já jsem pomohla prostfiít stÛl. Po veãefii
jsme ‰li ke stromeãku, kam nám dal JeÏí‰ek dárky. Mûla jsem z dárkÛ radost.
31.12.
Veãer k nám pfii‰la Anikó a mÛj kamarád Honzík a jeho rodiãe. Anikó také pfii‰la
s rodiãi a Dominikem. V‰ichni jsme si hráli a ãekali na pÛlnoc. Tátové pou‰tûli
rachejtliãky. O pÛlnoci jsme si Èukli s rodiãi. Pak jsme se dívali na krásn˘ ohÀostroj.

Adrianka Morenová
24.12.
Dopoledne jsme stavûli betlém. Cel˘ den jsem drÏela pÛst, abych vidûla zlaté pra-
sátko. A opravdu jsem vidûla zlaté prasátko! Po veãefii zazvonil stromeãek a pod
stromeãkem se objevily dárky. V‰ichni jsme z nich mûli radost.
25.12. 
Dopoledne jsme ‰li na procházku. Potom jsme se celá rodina se‰li u babiãky na
obûdû. K obûdu se nás se‰lo sedmnáct. Pak jsme ‰li do divadla O Zlatovlásce.

Kry‰tof Holan
24.12.
Na ·tûdr˘ den ráno jsme koukali na pohádky a po obûdû také. Veãer pfii‰el JeÏí‰ek
a pfiinesl dárky. Já jsem dostal Lego, golfové hole, petardy, d˘movnice a knihu Staré
povûsti ãeské.
26.12.
Jeli jsme za babiãkou a po cestû jsme si zahráli golf.
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Anikó ·krétová
24.12.
Ráno jsme s bráchou vstali brzy. Nemohli jsme se doãkat JeÏí‰ka. Dopoledne jsme
sledovali pohádky v televizi. V podveãer pfiijeli mÛj strejda Attila a dûda. Táta usma-
Ïil fiízky a spoleãnû jsme poveãefieli u vánoãního stolu. Pou‰tíme si koledy. Pak
jdeme v‰ichni nahoru, abychom spoleãnû vyãkali JeÏí‰kova zazvonûní. ¤ítíme se
s bráchou dolÛ. Pod stromeãkem jsme na‰li spoustu dárkÛ. Cel˘ veãer jsme si s nimi
hráli a povídali si.
27.12.
Jeli jsme do Prahy. Na Václavském námûstí jsme zapálili svíãky na‰emu b˘valému
prezidentovi. Potom jsme ‰li na obûd do Novomûstského pivovaru. Po obûdû jsme
se vydali na procházku Prahou. Nav‰tívili jsme kostel U KfiíÏe a kostel Svatého Miku-
lá‰e. Podívali jsme se na vánoãní trhy, na orloj a na Ïivá zvífiátka na Staromûstském
námûstí. KdyÏ jsme byli unavení, ‰li jsme do kina na Kocour v botách.

Zuzka Dudová
22.12.
Dnes jsem byla na Staromûstském námûstí. Vidûli jsme rozsvícen˘ stromeãek, pak
jsme si koupili trdlo, ‰li do dílniãky, vidûli orloj a koupili babiãce dárek. KdyÏ jsme
do‰li domÛ bolely mû nohy.
Vtip: ·la babiãka do lesa a potkala tam vlka a vlk jí fiekl: “Ahoj vnuãko.“
24.12.
Dnes je ·tûdr˘ den. Chtûla jsem vidût zlaté prasátko, omylem jsem snûdla kousek
ãokolády. A tak jsem nevidûla nic. Byla jsem z toho smutná. Veãer zazvonil JeÏí‰ek,
a potom jsme ‰li rozbalovat dárky a bylo nám dobfie.
Hádanka: Je to zelen˘, Ïije to tfii metry pod zemí a Ïere to kameny. Co je to? (kame-
noÏrout zelen˘)

Vojta Kuãera
24.12.
Byli jsme zpívat koledy na námûstí. Pfiijel k nám dûda ·usta a pfiivezl nám dárky od
JeÏí‰ka. Naveãer zajel taÈka pro mojí prababiãku. Po veãefii pfii‰el JeÏí‰ek a pfiinesl
nám dárky. Dostal jsem lego, dalekohled, hry, brouka bojovníka.
29.12.
Byli jsme s babiãkou v Praze. Nejdfiív v muzeu betlémÛ, pak jsme jeli lodí po Vlta-
vû a naveãer jsme byli na Staromûstském námûstí.

Agátka Kobedová
31.12.
Je Silvestr! Bolely mû záda. Ne‰la jsem lyÏovat. Cel˘ den jsem si hrála s kamarád-
kami rÛzné stolní hry a koukaly jsme se na filmy. Smûla jsem zÛstat dlouho vzhÛru
a pfiipít si limonádou k Novému roku.
1.1.
Poslední lyÏování bylo prima. V‰ichni dlouho spali a sjezdovky byly prázdné. Také
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znovu vy‰lo sluníãko. ·koda, Ïe zítra odjíÏdíme. Celé odpoledne balení a veãer brzo
spát! Zítra nás ãeká dlouhá cesta domÛ.

Vojta Kuãera
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Základní ‰kola a Matefiská ‰kola v Klecanech

zve v‰echny budoucí prvÀáãky na

ZÁPIS
do 1. tfiídy na‰í ‰koly dne 7. 2. 2012
Od 14.00 hodin do 18.00 hodin v pavilonu C

S sebou rodn˘ list dítûte a obãansk˘ prÛkaz rodiãÛ
Náhradní zápis je dne 14. 2. 2012 od 14.00 hodin do 16.00 hodin

ZÁPIS DO M·
pro ‰kolní rok 2012/2013

Zápis do M· Klecany se uskuteãní dne 

4. 4. 2012 v 17:00 hodin
formou informativní schÛzky s rodiãi (bez pfiítomnosti dûtí)

v prostorách matefiské ‰koly.
Zápisu se mohou zúãastnit pouze dûti, které k datu zápisu mají trvalé bydli‰tû

v Klecanech a k 30. 9. 2012 dosáhnou 3 let vûku.
S sebou je nutné donést doklad o trvalém bydli‰ti

(obãansk˘ prÛkaz nebo v˘pis z matriky) a rodn˘ list dítûte.

Program schÛzky:
– kritéria pfiijetí dûtí do M·

– adaptaãní reÏim novû nastoupen˘ch dûtí
– vyplnûní Ïádostí a pfiihlá‰ek k pfiijetí dûtí do M·
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ZPRÁVIâKY z M·
V mûsíci lednu se v M· pomalu v‰e vracelo do normálního „povánoãního“ reÏimu. 

Tfii králové
Ve tfiídách se slavil svátek Tfií králÛ. Vyrábûli jsme si královské koruny z papíru
a v jednotliv˘ch tfiídách jsme si i zahráli pfiíbûh tfiíkrálov˘. 

Divadlo
Na konci ledna pfiijelo do ‰kolky divadlo, které mûlo tentokrát na programu 
pohádku „O tfiech prasátkách“. Podrobnosti v pfií‰tím ãísle.

Náv‰tûva v prvních tfiídách
Na‰i nejstar‰í – pfied‰koláci nav‰tíví svoje kamarády v prvních tfiídách Z·,
aby poznali, co je pfií‰tí rok ãeká. 

Plaveck˘ kurz
Od konce ledna zaãíná plaveck˘ kurz v novû zrekonstruovaném bazénu
v Kralupech nad Vltavou.

Kolektiv M·
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CVIâENÍ SENIORÒ V DOLNÍCH KASÁRNÁCH
KaÏd˘ jistû souhlasí s tím, Ïe pohyb je dÛleÏit˘ v kaÏdém vûku. Ti, ktefií zÛstanou
aktivní, se doÏívají vy‰‰ího vûku v lep‰í kondici. Cviãení sice neodstraní potíÏe, které
s vûkem pfiicházejí, ale mÛÏe v˘znamnû zpomalit jejich rozvoj. Seniofii mají na cvi-
ãení dostatek ãasu, ale ãasto je od cviãení odrazuje únava a bolesti. 

Obyvatelé Domu s peãovatelskou sluÏbou tyto problémy pfiekonali a kaÏdou stfie-
du dopoledne se scházejí ke spoleãnému cviãení. Paní Anna Vacková pro nû vybí-
rá cviky, které mohou zvládnout. Posilující cviãení na Ïidli s overbally, se zátûÏí
v podobû mal˘ch pet lahví a dal‰í cviky, které neodrazují sloÏitostí nebo strachem
z úrazu. Spoleãné cviãení ve skupinû pomáhá udrÏet odhodlání a pravidelnost. Je to
pfiíleÏitost k setkávání témûfi v‰ech obyvatel DPS ve spoleãenské místnosti. Jsou vítá-
ni i dal‰í seniofii z Klecan, ktefií se mohou ke cviãení pfiidat,spojit pfiíjemné s uÏiteã-
n˘ma nav‰tívit své dávné pfiátele. 
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SVAT¯ VALENT¯N – 14. ÚNORA
NeÏ jsem se pustila do psaní tohoto ãlánku, dalo mi to hodnû pfie-
mlouvání sama sebe. Nemám totiÏ pfiíli‰ v lásce tyhle zavleãené
tradice, které se postupem doby stávají pfiedev‰ím komerãní zále-
Ïitostí. Je pravda, Ïe vedle na‰eho kvûtnového líbání pod rozk-
vetlou tfie‰ní nemÛÏe svátek sv. Valentina obstát. Ale na druhou
stranu, podle mého názoru, není nikdy dost pfiíleÏitostí fiíct sv˘m
blízk˘m, Ïe je máme rádi. Proto jsem tento únorov˘ svátek, kter˘ nás zaplaví mnoÏ-
stvím ãerven˘ch srdíãek, bonboniér ve tvaru srdcí, pánsk˘ch spodkÛ s probodnut˘-
mi srdíãky a já nevím ãím je‰tû, vzala na milost. Svátek sv. Valentina má pÛvod jiÏ
ve starém ¤ímû. Císafi Claudius II. údajnû zakazoval sv˘m vojákÛm, aby vstupovali
do stavu manÏelského ãi aby se zasnubovali. Správnû pfiedpokládal, Ïe manÏelsk˘m
poutem zatíÏen˘ voják bude jen nerad opou‰tût teplo rodinného krbu a s nad‰ením
pÛjde poloÏit Ïivot za svého vládce. Ale v kaÏdé dobû se vyskytne nûkdo, kdo najde
odvahu a zaãne se navzdory v‰em státnick˘m zájmÛ chovat tak, jak mu vlastní svû-

Dal‰í moÏností ke cviãení v kasárnách jsou dva posilovací stroje pro dospûlé
umístûné poblíÏ Domu s peãovatelskou sluÏbou. Stroje jsou pod ‰ir˘m nebem a jsou
volnû pfiístupné pro v‰echny náv‰tûvníky. Byly pofiízeny na podzim z rozpoãtu
mûsta. Zatím jsou jen dva – na procviãení ramen a pasu. Budou souãástí hfii‰tû pro
v‰echny generace, které bychom chtûli v leto‰ním roce vybudovat z pfiíspûvkÛ
rÛzn˘ch zdrojÛ. O peníze na dal‰í posilovací stroje jsme poÏádali CEMEX, Nadaci
Vesel˘ senior a dal‰í. Za pofiízení prvních dvou strojÛ dûkujeme Radû mûsta a zveme
v‰echny k jejich vyzkou‰ení. MÛÏe to b˘t cíl a zpestfiení zdravotní procházky
v kterémkoliv roãním období.

Za obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec ZdeÀka Tomá‰ová
Za fotografie dûkujeme paní ZdeÀce Lemonové, 

pravidelné náv‰tûvnici cviãení seniorÛ v DPS.
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domí velí. A tímto osvícen˘m v dobû Claudia II. byl knûz Valent˘n, kter˘ i pfies
v‰echny zákazy tajnû zamilované páry oddával. JenÏe kaÏd˘ dobr˘ skutek musí b˘t
po zásluze potrestán a tak do‰lo i na Valent˘na, kter˘ byl 14. února roku 269 za svou
troufalost popraven. Zda je tato legenda pravdivá ãi nikoliv není podstatné. DÛleÏi-
té je, Ïe máme blízko sebe nûkoho, komu mÛÏeme a chceme fiíct, Ïe ho máme rádi,
a Ïe kdyby nebyl, bylo by nám hodnû smutno a taky, Ïe se najde nûkdo, kdo nám
fiekne, Ïe nás má rád a Ïe kdybychom nebyli, bylo by mu hodnû smutno. A není asi
rozhodující, jestli si to fiekneme 14. února, 1. kvûtna nebo 23. listopadu. DÛleÏité je
¤ÍCT TO! Ono to totiÏ oproti tûm v‰em komerãním nesmyslÛm nic nestojí. I kdyÏ
pro nûkoho mÛÏe b˘t toto sdûlení nad v‰echny peníze. A tak na konec vzpomeÀme
na pana Nepila, kter˘ ãasto na konci svého krásného vyprávûní fiíkával „mûjte se
rádi“.                                              

JH 

Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

V˘sledky zápasÛ zimního turnaje klecanského „A“ 
Zimní turnaj Teskahorcup ·tûrboholy 2012

So 7. 1. 2012 SK Hostivafi – TJ Sokol Klecany 3 :3

Ne 15. 1. 2012 Sokol Dolní Poãernice – TJ Sokol Klecany 1 :6

Pozvánka

Zveme všechny členy TJ Sokol Klecany 
na řádnou valnou hromadu, 

která se bude konat 
dne 26. 2. 2012 ve 14:00 hodin 
v salónku restaurace „Sportklub“

za TJ Sokol Klecany
předseda Ing.  Josef Novák
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MYSLIVECK¯ PLES 2012
KdyÏ se ãlenové mysliveckého sdruÏení Zdiby – Klecany zaãali zab˘vat my‰lenkou
uspofiádat po mnoha letech ples, panovaly obavy, zda se podafií v‰e organizaãnû
zajistit a jak˘ bude zájem vefiejnosti. Vzhledem k tomu, Ïe ples v roce 2011 byl veli-
ce úspû‰n˘, bylo rozhodnuto uspofiádat jej znovu v roce 2012, a tak obnovit tradici
mysliveck˘ch plesÛ.

Proto byl v sobotu 21. ledna 2012 v Sokolovnû ve VeltûÏi uspofiádán mysliveck˘
bál, kde úãast obyvatel Klecan, Zdib i okolních obcí pfiedãila na‰e oãekávání.
Zájemce lákala pfiedev‰ím bohatá zvûfiinová tombola a kvalitní hudba v podání
Taneãního orchestru Stanislava Dou‰i.

Dá se fiíci, Ïe i tento ples byl úspû‰nou spoleãenskou událostí a pfiispûl k oÏivení
kulturního Ïivota v obci.

Pavel Sobotka
pfiedseda Mysliveckého sdruÏení
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POZVÁNKA OD SOUSEDÒ

Obec Máslovice srdeãnû zve na

MÁSLOVICK¯ MASOPUST
se zabijaãkou na návsi

v sobotu 11. února 2012
VESNICKÁ ZABIJAâKA (od 10 hodin)

BALADA O SV. DOROTù (od 11 hodin)
DECHOVKA A MASKY NA NÁVSI (od 13 hodin)

PRÒVOD MASEK S HUDBOU PO VSI (od 13,30 hodin)

PRODEJ ZABIJAâKOV¯CH DOBROT (od 10 hodin)
HORKÁ MEDOVINA

PEâENÍ MASOPUSTNÍCH PRECLÍKÒ
PIVNÍ GROGGY KOTLÍK a jiné dobroty

SOUTùÎ V POJÍDÁNÍ JITRNIC
MALOVÁNÍ NA OBLIâEJ a dal‰í radovánky...

BliÏ‰í informace na tel.: 603 431 148, e-mail: ou@maslovice.cz

S ÚSMùVùM JDE V·ECHNO LÍP
Tak se pr˘ pfiestanou vyrábût postele
– uÏ nejsou potfieba:

☺ umûlci spí na vavfiínech
☺ politici mají ustláno na rÛÏích
☺ opozice nespí
☺ lid bdí
☺ vojsko je na stráÏi
☺ zbytek sedí



Placená inzerce

MARKÉTA PLÁTùNKOVÁ
KVALITNÍ MOKRÁ PEDIKÚRA Vâ. MASÁÎE

V POHODLÍ VA·EHO DOMOVA
NEBO U Mù

CENA 200,– Kã
TEL.: 773 570 431




