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KLECANSK¯
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JUBILANTI V B¤EZNU
Neuman Václav
Brávníková RÛÏena
LeÏáková Jifiina
Studniãka Josef
St˘blová Jifiina
Kmínková RÛÏena
Kodetová Hana
Nováková Milu‰e
Budín Jifií
Mouchová Vûra
Kopfiiva Václav
Bassyová Alena

Sittová Jozefa
Baránková Julie
Janíková Vlasta
Holík Ladislav
Hartmannová Jana
Pavlíková Hana
Palacková Marie
Skurãáková Jaroslava
Böhmová Marie
Hricová Jitka
Hora Václav

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

FARA V KLECANECH OZNAMUJE
Pravideln˘ pofiad bohosluÏeb v na‰em kostele:
nedûle …………………………….. 09:30 hodin
stfieda …………………………….. 17:30 hodin (s biblickou hodinou)
první sobota v mûsíci …………… 16:30 hodin.

V pfiípadû potfieby volejte na tel.: 284 890 209.

Podûkování
Fotografie uvefiejnûné ve zpravodaji jsou z archivÛ M·, Z·, TJ Sokol
Klecany a od autorÛ p. Lemona, p. Hrdliãky a p. Tomá‰ové. 
Za dodané fotografie dûkujeme. 
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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 pro-
dejnû potravin na námûstí, na Mûstském úfiadû v Klecanech, na matrice, v novino-
vém stánku a v samoobsluze na sídli‰ti. Uzávûrka kaÏdého ãísla je 20. kaÏdého
mûsíce. O uvefiejnûní pfiíspûvkÛ rozhoduje redakãní rada, pfiípadnû ve spolupráci
s vedením mûsta. Pfiíspûvky je moÏné zasílat na adresu Mûstského úfiadu nebo na
e-mailovou adresu: zpravodaj@mu-klecany.cz

Klecansk˘ zpravodaj je pfiedplatitelÛm distribuován do po‰tovních schránek ve tfiech
oblastech: 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.
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

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

Rada mûsta:

30. ledna
– Vzala na vûdomí oznámení ROP Stfiední âechy o zamítnutí projektu Rekonstruk-

ce matefiské ‰koly Klecany.
– Vzala na vûdomí oznámení ROP Stfiední âechy o tom, Ïe projekt Cyklostezka Kle-

cany – Klecany pfiívoz splnila kritéria pfiijatelnosti a formálních náleÏitostí a postu-
puje do dal‰ího kola procesu administrace, kter˘m je hodnocení.

– Schválila kritéria pro pfiijetí dûtí do matefiské ‰koly podle trvalého bydli‰tû a vûku
dítûte. Dále projednala kritéria pro pfiijetí dûtí do první tfiídy Z· a povûfiila fiedite-
le Z· a místostarostu dal‰ím jednáním.

– Vzala na vûdomí nesouhlasné stanovisko Ministerstva Ïivotního prostfiedí k reali-
zaci zámûru ¤e‰ení energetického vyuÏití organick˘ch odpadÛ a kalÛ z Prahy.

– Projednala pofiízení pasportu zelenû provedeného odbornou firmou. Podklady
doplní komise Ïivotního prostfiedí mûsta.

– Schválila podpis dodatku k nájemní smlouvû mezi mûstem Klecany a Povodím
Vltavy, podle kterého se dotyãné pozemky pronajímají na dobu neurãitou.

– Schválila podpis smlouvy o sdruÏen˘ch dodávkách elektfiiny mezi mûstem Kleca-
ny a âEZ Prodej.

– Schválila nákup profesionálního drtiãe dfieva pro potfieby Mûstského úfiadu Kle-
cany.

Zasedání zastupitelstva mûsta 

2. února 
Dvanáct ãlenÛ zastupitelstva mûsta Klecany na fiádném zasedání schválilo mimo
jiné
– poÏadavek vyúãtování roãních pfiíspûvkÛ spolkÛm a sdruÏením, a to tak, Ïe u pfiís-

pûvkÛ do 50 tisíc korun roãnû bude doloÏena kopie úãtenek, u pfiíspûvkÛ nad
50 tis. korun roãnû bude doloÏen v˘pis z úãetní knihy

– k jednání za mûsto – s DSO Svazku mûst a obcí, VKM a. s., âS a. s., SdruÏení
obãanÛ postiÏen˘ch provozem Leti‰tû Praha–Ruzynû, svazku obcí Dolní Povltaví
a DSO Údolí Vltavy – jako delegáta starostu Ivo Kurhajce a jako náhradníky mís-
tostarostu Ladislava Nûmeãka a radní Ing. Krist˘nu Holubovou

– finanãní plán investic mûsta na rok 2012
– úplnost pfiehledu pfiijat˘ch usnesení.
Zastupitelé vzali na vûdomí zamítnutí EIA na kalové hospodáfiství na Drastech a vyú-
ãtování akce Slavnosti pravého a levého bfiehu Vltavy.
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Rada

6. února
– Schválila kritéria pro pfiijetí dûtí do 1. tfiíd Z·.
– Schválila podpis mandátní smlouvy mezi mûstem Klecany a spoleãností âechák

na realizaci projektu Zateplení a v˘mûna v˘plní otvorÛ Z· a M· v Klecanech.
– Schválila objednání oboustranné insignie znaku obce a státního znaku âR.
– Schválila nabídku spol. Geosence na roz‰ífiení mapového portálu (roz‰ífiení

pasportu vefiejného osvûtlení, historické mapy) ve v˘‰i 22 690 Kã bez DPH.
– Projednala Ïádost Matûje ·tûpánka o odpu‰tûní poloviny platby za pronájem

nebytov˘ch prostor pro zku‰ebnu hudební skupiny, a to od 1. 2. do 31. 10. 2011.
– Schválila návrh na ty ãlenky uãitelského sboru a hospodáfiské správy, kter˘m bude

udûlena plaketa za aktivní práci ve ‰kolství.
– Schválila vykonání odborné ‰kolní praxe Daniela Kuzmy na Mûstském úfiadû Kle-

cany od 30. 4. do 25. 5. 2012.

13. února
– Projednala Ïádost o dlouhodob˘ pronájem pozemku p. ã. 948 a objektu ã. 948

v areálu Dolních kasáren pro obecnû prospû‰nou ãinnost – ochranu zvífiat, za
úãelem vybudování útulku pro opu‰tûné koãky. VyÏádala si doplnûní Ïádosti
a pfiizvala pfiedsedkyni PSZO k jednání.

– Schválila prezentaci v publikaci Cestujeme po âechách – Stfiedoãesk˘ kraj v ti‰-
tûné a on-line verzi s prolinkem na webové stránky www.cestujemepocr.cz na
dobu pûti let za cenu 8870 korun.

– Schválila vydání potvrzení pro Bc. Danu SníÏkovou, Ïe bude vykonávat funkci
fieditelky Základní umûlecké ‰koly v Klecanech na dobu urãitou ‰est let – v sou-
ladu se ‰kolsk˘m zákonem.

– Vzala na vûdomí v˘sledek ‰etfiení Úfiadu pro hospodáfiskou soutûÏ, kter˘ na zákla-
dû podnûtu pfiezkoumal postup mûsta Klecany pfii zadávání vefiejné zakázky
malého rozsahu, dokumentace k oznámení zmûny v uÏívání stavby – objekty ã.
p. 946, 942, 943, 944 a 951 Klecany. Úfiad konstatuje, Ïe v ‰etfiené vûci neshle-
dal dÛvody pro zahájení správního fiízení z moci úfiední.

– Vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti Obecní policie Zdiby na území mûsta v lednu
2012.

– Schválila návrh na rozdûlení hospodáfiského v˘sledku za rok 2011, pfiedloÏen˘
fieditelem Z· a M· Klecany.

– Schválila smlouvu o v˘pÛjãce mezi pÛjãitelem Mûstem Klecany a vypÛjãitelem
ZU· Klecany (jde o ãást objektu budovy ãp. 375 a pfiíslu‰né pozemky).

– Projednala dohodu o vytvofiení spoleãného ‰kolského obvodu základní ‰koly
a o zaji‰tûní pfied‰kolního vzdûlávání mezi mûstem Klecany a obcí Vûtru‰ice
a mezi mûstem Klecany a obcemi Máslovice, Vodochody, Husinec-¤eÏ a Zdiby.
Dohody pfiedloÏí zastupitelstvu mûsta ke schválení.

– Udûluje v˘jimku pro ‰kolní rok 2011/2012, stejnû jako ve ‰kolních letech
2009/2010 a 2010/2011, v poãtu dûtí ve tfiídách klecanské matefiské ‰koly,
z poãtu 24 na 25 dûtí v kaÏdé tfiídû.
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VYUÎITÍ AREÁLU DOLNÍCH KASÁREN
A BUDOUCÍHO SPOLKOVÉHO DOMU
Po pûti letech Ïivota na‰eho sdruÏení máme koneãnû nadûji na stálé místo, kde by
mohlo vzniknout stfiedisko pro spolkov˘ Ïivot obyvatel Klecan a okolních obcí a kde
bychom mohli uskuteãnit dal‰í z na‰ich plánÛ, které zatím musíme odkládat.

Zastupitelstvo mûsta rozhodlo o komplexním fie‰ení revitalizace b˘val˘ch kasáren
a rekonstrukci budovy v˘strojního skladu a ‰tábu (budova ã. 968). Architektonická
studie pfiestavby budovy je jiÏ hotová a nyní je potfieba pfiipravit podklady pro zadá-
ní urbanistické studie vyuÏití cel˘ch kasáren.

Prav˘ Hradec se podílí na návrhu vyuÏití celého areálu i budoucího Klecanského
domu pro spolkov˘ Ïivot. Rádi bychom znali i pfiedstavu obyvatel Klecan. Prosíme
proto v‰echny, komu není lhostejná podoba místa, ve kterém Ïijí, aby posílali své
návrhy na to, co by chtûli mít v areálu a co v‰echno by mûlo b˘t ve spolkovém domû. 

Prav˘ Hradec navrhuje, aby cel˘ areál byl upraven˘ jako park 
– s mnoha hfii‰ti rÛzn˘ch typÛ, 
– s obytn˘mi zónami s malometráÏními nájemními byty, 
– s bezbariérov˘mi byty a byty se sociální sluÏbou, 
– s rehabilitaãním centrem,
– s klidov˘mi zónami pro odpoãinek,
– se sluÏbami – kavárniãkou, ãajovnou.

Navrhujeme vybudovat hfii‰tû, která zatím v Klecanech chybí:
– hfii‰tû pro v‰echny generace, 
– lezecká stûna, lanové hfii‰tû,
– dráha pro ‰lapací auta, kola, kolobûÏky, odráÏedla, koleãkové brusle, RC modely,

– Projednala obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta Klecany ã. 2/2012, kterou se mûní
vyhlá‰ka ã. 1/2011 o místních poplatcích (poplatek za provozovan˘ v˘herní hrací
pfiístroj nebo jiné technické zafiízení). Pfiedá zastupitelstvu mûsta ke schválení.

– Projednala obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta, kterou se stanoví spoleãn˘ ‰kolsk˘
obvod základní ‰koly. Na základû uzavfiené dohody obcí o vytvofiení spoleãného
‰kolského obvodu Z· je celé území mûsta Klecany ãástí ‰kolského obvodu Z·
a M· Klecany, okres Praha v˘chod, jejímÏ zfiizovatelem je mûsto Klecany. Pfiedá
zastupitelstvu mûsta ke schválení.          

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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– petangové hfii‰tû,
– kuliãkové hfii‰tû,
– kluzi‰tû.

Chybí také pûstitelská a chovatelská zafiízení:
– babiããin dvoreãek s domácími zvífiaty,
– permakulturní zahrádka – pûstování salátu i okrasn˘ch rostlin, mot˘lí louka.

Budoucí Klecansk˘ dÛm pro spolkov˘ Ïivot v Dolních kasárnách (budova ã. 968).
V˘stavba spolkového domu patfií k pûti základním pilífiÛm rozvoje mûsta Klecany,
tak jak byly definovány ve Strategickém plánu rozvoje mûsta a vyfie‰í stávající
naprost˘ nedostatek prostor pro setkávání obãanÛ a pofiádání kulturních akcí. 

Na‰e pfiedstava o vyuÏití budovy ã. 968 a pfiilehlého pozemku: 

ZAHRADA
• prostranství pro hry dûtí, houpaãky, ping-pongov˘ stÛl, kuliãkové hfii‰tû apod.
• venkovní scéna s pergolou 
• multifunkãní dopravní hfii‰tû a závodní dráha pro ‰lapací auta
• kryté minigolfové hfii‰tû
• ohni‰tû s posezením
• bylinková/permakulturní zahrádka
• v˘bûhy domácích zvífiat (slepice, kachny, kozy) pro chovatelsk˘ krouÏek

BUDOVA
• Velk˘ a mal˘ multifunkãní sál (tûlocviãna, koncertní a taneãní sál, divadelní sál)

se zázemím (‰atny, WC, sklad rekvizit a kost˘mÛ).
• Galerie a v˘stavní plochy
• Klub rodiãÛ a dûtí, speciální vana pro plavání kojencÛ (3 místnosti plus sociální

zafiízení pro malé dûti, pfiebalovací pult)
• ·kolka pro 25 dûtí (3 místnosti, sociální zafiízení)
• Klubovny pro Klenotu, Lakomé Barky a divadelní spolek Lorda Ochota
• Otevfien˘ klub pro mládeÏ 
• Klubovny pro dal‰í klecanské spolky
• 4 x zku‰ebna pro hudební skupiny
• Dílny:

• Keramická
• Skláfiská
• Textilní
• Malífisk˘ ateliér
• Truhláfiská
• Elektro
• Kuchynû pro rodinnou v˘chovu a spoleãné vafiení a peãení
• Kavárna (ãajovna) s knihovniãkou

• Útulna pro cyklisty s moÏností vstupu do dílen, posezením u ohnû a pfiespáním
• Hvûzdáfiská kupole
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Pro zlep‰ení dostupnosti spolkového domu je nutné zváÏit moÏnost vybudování
pfiímé cesty ze stfiedu mûsta, napfi. od kostela kolem zámku.

Navrhujeme, aby se mûsto Klecany ujalo rekonstrukce budovy. Obãanské sdru-
Ïení Prav˘ Hradec zajistí organizaãní a personální ãást projektu, mûsto Klecany
technickou a investiãní. 

Pfiipravujeme anketu, která nám umoÏní získat názory obãanÛ Klecan. V˘sledky
ankety se mohou stát podkladem pro zadání urbanistické studie vyuÏití Dolních
kasáren.

Sledujte, prosím, webové stránky: www.pravy-hradec.cz
www.mu-klecany.cz
www.klecany.cz

Za obãanské sdruÏení Prav˘ Hradec
ZdeÀka Tomá‰ová

¤ÍDÍCÍ UâITEL JI¤Í VLK
Jméno Jifiího Vlka je spojeno hned se dvûma bfieznov˘mi v˘roãími. 6. bfiezna
uplyne 110 let ode dne jmenování Jifiího Vlka ãestn˘m obãanem obce Klecany
a 24. bfiezna uplyne 170 let od jeho narození. Îádn˘ z na‰ich souãasníkÛ asi Jifiího
Vlka uÏ nemÛÏe pamatovat v aktivní sluÏbû. Pojìme si proto pfiipomenout tuto, pro
klecanskou ‰kolu v˘znamnou osobnost. 

Jak bylo jiÏ uvedeno, Jifií Vlk se narodil 23. 3. 1842 ve staré uãitelské rodinû, která
pÛsobila v Klecanech. Jifií Vlk uãil v dobû, kdy docházelo k v˘znamn˘m zmûnám ve
vlastním fiízení ‰kol, v materiálním zabezpeãení uãitelÛ, ke zlep‰ení vybavenosti tfiíd
apod.   

Jifií Vlk byl souãasníkem Václava Bene‰e Tfiebízského, o nûmÏ r. 1879 pí‰e do
‰kolské kroniky: „Nemohu opomenouti zmíniti se téÏ o ctihodném panu kate-
chetovi ‰koly zdej‰í P. Vácslavu Bene‰ovi z Tfiebíze u Slaného, kter˘ byl r. 1876
nejdÛstojnûj‰í konsistofií za cooperatora do Klecan ustaven, získal sobû svou svûdo-
mitostí v zastávání svého úfiadu lásku maliãk˘ch. Jsa spolu v˘teãn˘m kazatelem
slova boÏího, velmi blahodárnû nejen ve ‰kole, ale i v chrámu Pánû pÛsobí.“ 

Zvy‰ující se poãet ‰kolní mládeÏe si vynutil roz‰ífiení ‰koly v r. 1847 na dvoutfiíd-
ní, v r. 1876 na trojtfiídní, v r. 1880 na ãtyfitfiídní a v r. 1883 na pûtitfiídní. V r. 1887
byla pátá tfiída rozdûlena na dívãí a chlapeckou. ·kolní obec aÏ do r. 1896 tvofiily:
Klecany, Klecánky, Husinec, ¤eÏ, Zdibsko, Drasty, Vûtru‰ice, Ho‰tice, Zdiby, VeltûÏ
a Pfiemy‰lení. V r. 1896 byla zfiízena ‰kola ve VeltûÏi, a proto se od‰kolily Zdiby,
VeltûÏ a Pfiemy‰lení. Poãet ÏákÛ v r. 1896 ãinil 437.

¤ídící uãitel Jifií Vlk ode‰el na odpoãinek po velmi nároãné a zásluÏné práci pfii
v˘chovû a vzdûlávání dûtí a mládeÏe v r. 1904. Zemfiel v Roztokách u Prahy
23. ledna 1926. Pohfiben je v rodinné hrobce na hfibitovû v Klecanech.

JH
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T¤I KRÁLOVÉ V KLECANECH
Ve ãtvrtek 5. ledna chodili po Klecanech tfii králové: Dopoledne jsem provázela
koledníky z Charity Neratovice, peãovatelku paní Kozubíkovou z klecanského
Domu s peãovatelskou sluÏbou a Ïaãky VIII. tfiídy Základní ‰koly Klecany Natálku,
Veroniku a Pavlínu v pfievleãení za Ka‰para, Melichara a Baltazara. Vy‰ly z fary a po
obchÛzce mûstem skonãily v DPS. Kam pfii‰ly, byly vlídnû pfiijaty, koho potkaly
a zazpívaly mu tfiíkrálovou koledu, obdaroval je. Nûkde dokonce – kromû pfiíspûv-
ku – dostaly i nûco sladkého na zub.

Nûjakou dobu trvá, neÏ se v˘tûÏek Tfiíkrálové sbírky spoãítá. Zeptala jsem se paní
Batelkové z Charity Neratovice, jak probûhla sbírka v rámci tohoto sociálního zafiízení:

„Pracovnice na‰í Charity vybíraly asi ve dvanácti místech, kde souãasnû peãují
o obãany,   kromû Klecan a Odolena Vody napfi. také v Mûlníku, Kostelci nad Lesy,
âelákovicích, Kbelích, Obfiíství. Celkem CHN vybrala 81 829 korun. Tfiíkrálovou
sbírku u nás pofiádá Arcidiecézní charita Praha. Leto‰ním zámûrem sbírky jsou jed-
nak potfieby Charitního domova pro seniory v Mukafiovû a jednak projekt nazvan˘
Odstranûní podv˘Ïivy matek a dûtí v Africe.“

Tfiíkrálová sbírka je nejvût‰í dobrovolnickou akcí v republice a úãastní se jí kolem
padesáti tisíc koledníkÛ, ktefií spolupracují s farnostmi, obecními a mûstsk˘mi úfiady
a stovkami dobrovolníkÛ. 35 % z v˘tûÏku je urãeno Charitû âR na náklady spojené
s pfiípravou sbírky a na humanitární krizov˘ fond. Zbyl˘ch 65 % je urãeno pfiímo
Charitám, které sbírku v daném regionu organizují.

Jeden z asistentÛ sbírky fiíká: “Vûfiíme, Ïe velk˘ uÏitek pfiiná‰í tato sbírka i v‰em
dárcÛm, protoÏe není na svûtû mnoho vûcí, které by dokázaly potû‰it nitro ãlovûka
tak, jako svobodné rozhodnutí k daru.“

Zdena Lomová

Naveãer putovali po Klecanech tfii králové znovu. Byli pfiekrásnû obleãeni a pro-
vázel je zástup kamarádÛ. Uvítali jsme je také na fafie a zazpívali jsme si s nimi tfiík-
rálovou koledu. Jak to bylo pfii skautské sbírce, popisuje Veronika Kurhajcová
(BorÛvka).

Zaãal nov˘ rok 2012 a skauti ze stfiediska Havran se vydali na Tfiíkrálovou cestu
po Klecanech. Se‰li jsme se na srubu kolem ãtvrté odpoledne, kde se mladí skau-
ti(Tuneláfi, Kuba, Viktor) pfievlékli za krále a ostatní, ktefií dorazili, kráãeli jako
doprovodn˘ prÛvod. Se‰lo se nás kolem patnácti. Vlãata, svûtlu‰ky, skauti, skautky.
V kruté zimû jsme procházeli kfiíÏem kráÏem na‰ím mûstem a zastavovali jsme u lidí,
ktefií se pfiihlásili po sms nebo na Mûstském úfiadû, Ïe by chtûli pfiispût do sbírky.
Samozfiejmû nechybûlo ani zpívání písnû My tfii králové, kterou jsme pilnû trénova-
li pfied odchodem ze srubu.

Celkem jsme vybrali 2000 Kã, které po‰leme na projekt ·kola v Africe (222-444-
555/0300). 

Dûkujeme v‰em, kdo pfiispûli.
BorÛvka
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HLAVNÍ DRÁHA NA LETI·TI PRAHA/RUZYNù 
PROJDE GENERÁLNÍ OPRAVOU
TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 15. 2. 2012

Hlavní dráha na leti‰ti Praha/Ruzynû oznaãená RWY 06/24 projde generální opra-
vou. DÛvodem je technick˘ stav této dráhy, zpÛsoben˘ jejím dlouhodob˘m vyuÏí-
váním. Oprava je rozdûlená do tfií etap plánovan˘ch v letech 2012, 2013 a 2014.
V souãasné dobû má Leti‰tû Praha detailnû pfiipravenou 1. etapu, která bude reali-
zována v období od 15. kvûtna do 8. srpna 2012. Na základû jednání se zástupci
hustû osídlen˘ch mûstsk˘ch ãástí Prahy a Kladenska, které jsou dotãeny pfii vyuÏití
vedlej‰í dráhy, Leti‰tû Praha zajistilo provoz tak, aby se v maximální moÏné mífie
vyuÏívala zkrácená hlavní dráha. Jedním z pozitivních pfiínosÛ opravy je také fakt,
Ïe po realizaci celé generální opravy budou pravidelné jarní a podzimní údrÏby
trvat pouze tfii aÏ pût dní místo dosavadních dvou aÏ tfií t˘dnÛ. 

Hlavní dráha je v provozu od roku 1963, tedy 49 let. Tato dráha je pro srovnání
o devût let star‰í neÏ dálnice D1. Její stav je takov˘, Ïe jiÏ nestaãí pravidelné jarní
a podzimní, zpravidla ãtrnáctidenní, údrÏby a opravy. Jejich délka se postupnû pro-
dluÏuje. Hlavními dÛvody opravy jsou praskliny betonov˘ch desek, vylamování
ãástí betonu v místû prasklin a praskliny v asfaltovém povrchu. Pfiíãinou je jiÏ zmí-
nûné vysoké stáfií povrchÛ i konstrukce vozovky. DÛvodem pro v˘bûr termínu gene-
rální opravy jsou vhodné meteorologické podmínky pro pfiíslu‰né stavební práce. 

„S prÛbûhem první etapy a plány celé generální opravy jsme detailnû seznámili
zástupce v‰ech mûstsk˘ch ãástí Prahy, Kladna a obcí ãi obãansk˘ch sdruÏení z loka-
lit dotãen˘ch provozem na vedlej‰í dráze, která bude bûhem generální opravy vyu-
Ïívána spoleãnû se zkrácenou hlavní dráhou,“ uvedl fieditel Leti‰tû Praha Jifií Pos
a dodal: „S ohledem na jejich poÏadavky jsme ve spolupráci s ¤ízením letového pro-
vozu nastavili pravidla pro pfiílety a odlety tak, aby se v maximální moÏné mífie vyu-
Ïívala zkrácená hlavní dráha.“

Zodpovûdn˘ pfiístup k okolí
Hluk z leteckého provozu bude po celou dobu generální opravy mûfien, a v soula-
du s platnou legislativou prÛbûÏnû vyhodnocován, nezávislou laboratofií, která na
leti‰ti Praha/Ruzynû provádí monitoring hluku a letov˘ch tratí nejmodernûj‰ím systé-
mem ANOMS8. Metoda kontroly bude projednána s orgány ochrany vefiejného
zdraví. 

Leti‰ti Praha: 
V roce 2011 odbavilo 11,8 milionÛ cestujících. Leti‰tû Praha získalo v roce 2011
cenu Eagle Award od asociace IATA za nejvíce se rozvíjející leti‰tû svûta. Cestující
mají v zimní letové sezónû 2011/2012 k dispozici nabídku 47 leteck˘ch spoleãnos-
tí spojujících Prahu pfiímou linkou s 96 destinacemi po celém svûtû.
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Kontakt pro média:

fieditelka Komunikace a tisková mluvãí Eva Krejãí
tel.: +420 220 116 788
mobil: +420 724 365 353
e-mail: eva.krejci@prg.aero
www.prg.aero

Pfiíloha:
Souhrnná data o provozu bûhem 1. etapy generální opravy: 
� od 15. 5. do 30. 5. 2012

� hlavní dráha RWY 06/24 zcela uzavfiena
� ve‰ker˘ provoz realizován na vedlej‰í dráze RWY 13/31
� leti‰tû uzavfieno od 24:00 do 05:00 (v˘jimka od 24:00 do 01:00 pro plánova-

né, ale zpoÏdûné lety)
� od 30. 5. do 8. 8. 2012

� zkrácená hlavní dráha RWY 06/24 v délce 2 500 metrÛ v provozu bez radio-
navigaãního zafiízení pro pfiesné pfiiblíÏení letadel na pfiistání

� primární reÏim provozu:
� vzlety ze zkrácené hlavní dráhy ve smûru na Jeneã
� pfiistání na vedlej‰í dráhu ve smûru od Prahy
� v dobû od 23:00 do 06:00 bude vedlej‰í dráha uzavfiena pro pfiistání a od 24:00

do 6:00 i pro vzlety 

Pozn. redakce: Tisková zpráva je redakãnû zkrácena. Kompletní zprávu vãetnû
podrobného Harmonogramu 1. etapy generální opravy hlavní dráhy naleznete na
www.prg.aero v sekci „Pro média – Generální oprava“.
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ÎIVOT V DPS V KLECANECH
JelikoÏ uÏ jsme dlouho nikoho neinformovali o Ïivotû v klecanském DPS, povyprá-
víme si o dûní na pfielomu rokÛ 2011 a 2012.

Poslední t˘dny roku 2011 byly vyplnûny náv‰tûvami, které pfiiná‰ely kulturní
záÏitky. Pfii‰li studenti gymnázia Jana Nerudy z Prahy a pfiedvedli na‰im obyvatelÛm
koncert fléten a zpûvu. Bylo to pfii oslavû, kterou uspofiádala na‰e peãující organi-
zace – „Farní charita Neratovice“ k VánocÛm. 

V‰ichni, ktefií se mohli zúãastnit malého koncertu Klenoty, místního pûveckého
souboru, dodnes vzpomínají na písnû a koledy, které je potû‰ily. 

Radost nám udûlal téÏ pan faráfi Kune‰, kter˘ pfii‰el 29. prosince na malou oslavu
s dudami, abychom se spoleãnû rozlouãili se star˘m rokem. 

Dne 23.XII. oslavila své 80. narozeniny paní Vlasta Jordánová. V‰ichni jí upfiím-
nû blahopfiáli. TéÏ byl svátek Vlasty, takÏe kromû paní Jordánové slavila i paní Trn-
ková. 
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EMULZNÍ LIKÉR
1 neslazené mléko Tatra
1 slazené mléko Salko
5 ÏloutkÛ
1 vanilkov˘ cukr
1/2 l rumu - tuzemáku

Nepochybnû jste na první pokus uhádli, Ïe bude
fieã o vajeãném koÀaku. Lexikon nápojÛ o tomto
zázraku domácí pohody fiíká: „emulzní likér z jem-
ného lihu, smetany, ÏloutkÛ a cukru, mírnû ochu-

cen˘ vanilkou. Vyrábí ho témûfi v‰echny likérky, a tak se li‰í hustotou, kvalitou pou-
Ïitého lihu a obsahem alkoholu v rozmezí od 20 % v˘‰e.“ 

Odborníci se dodnes neshodli na tom, kde vlastnû vajeãn˘ likér vznikl. Îidé tvrdí,
Ïe pfiedchÛdcem dne‰ní podoby vajeãného likéru je nápoj z medu a mléka zmiÀo-
van˘ jiÏ v talmudu. Postupnû byl vylep‰en Ïloutky a alkoholem a od 17. století je
znám jako Gogl-Mogl. V na‰í zemi opl˘vající mlékem a strdím se pro zmûnu v dáv-
n˘ch ãasech lidé v dobû zimních lovÛ rádi zahfiívali smetanou svafienou s medem,
kofiením a pálen˘m vínem. Nûmci znají kromû Eierliköru i vajeãn˘ punã, ve kterém
je lihovina nahrazena bíl˘m vínem. Angliãané, ktefií si potrpí na zkratky, vytvofiili ze
slov egg and grog (vejce a grog) eggnog, kter˘ byl tradiãním sváteãním nápojem vy‰-
‰ích vrstev. Italové tvrdí, Ïe jejich dezert srovnateln˘ s na‰ím vajeãn˘m koÀakem,
kterému fiíkají Zabaglione, má pÛvod ve starém ¤ímû. A je‰tû nesmíme zapomenout
na nizozemskou podobu likéru nazvanou Advocaat. Údajnû vznikl na Surinamu,
kde se místo ÏloutkÛ pouÏívala rozmûlnûná avokáda. 

ZpÛsobÛ pfiípravy a pfiidání rÛzn˘ch ingrediencí je v pfiípadû vajeãného likéru
bezpoãet. Îidé tvrdí, Ïe správnû pfiipraven˘ Gogl-mogl zvedne nemocného i ze smr-
telného loÏe. Zda je to pravda není jisté, ale jisté je, Ïe tahle vysoce cholesterolová
pochoutka nás dokáÏe zvednout i od 375. rozkoukaného dílu oblíbeného seriálu,
a to jenom proto, abychom si nalili dal‰í skleniãku.

JH

Po svátku Nového roku, v dnech 5. a 6. ledna pfii‰ly dûti, aby popfiály ‰tûstí a zdra-
ví ve jménu „Tfií králÛ“ a uãinily radost na‰im obyvatelÛm.

Leden pak probûhl v klidu, jen v ukr˘vání pfied mrazy, coÏ pokraãovalo v únoru. 
JenÏe únor byl obveselen masopustní zábavou. Pro velké mrazy prÛvod masek

tentokrát nepfii‰el aÏ do DPS, ale pfii‰li ãlenové organizaãní skupiny a rozdávali oby-
vatelÛm na‰eho zafiízení koblihy a ‰kvarkové placky. Tím jsme byli v‰ichni úãastni
masopustního veselí. Nyní uÏ ãekáme na oteplení, abychom se mohli procházet
v na‰em parku.

J. Koktanová, H. Pokorná, M. Nováková
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
Témûfi zaniklá fiemesla

V úter˘ 7. února jsme nav‰tívili spoleãnû s 8. tfiídou ToulcÛv dvÛr v Hostivafii. Osmá
tfiída mûla program, kde si mohly dûti vyzkou‰et drátování, a my jsme se se‰li se star-
‰ím pánem, kter˘ nás uãil plést ko‰íky. Ve‰li jsme do místnosti, kde b˘vala pÛvodnû
stáj, a odloÏili si vûci. Byly tam pro nás pfiipravené stoly s pomÛckami. Pfii práci jsme
pouÏívali nÛÏ, nÛÏky, malá a silnûj‰í dfiívka a vrbové proutky. Zaãínali jsme dnem,
to bylo pûknû tûÏké. Museli jsme vytvofiit ze ‰esti dfiívek kfiíÏ a pak ho proplétat
proutky. Do hotového dna jsme zapíchli silnûj‰í vûtviãky, které vytvofiily takovou
klícku, pak se pokraãovalo s proplétáním slab‰ích vûtviãek, aÏ vznikly stûny ko‰íku.
Vyãnívající proutky jsme ustfiihli a pfiipevnili rukojeÈ. Práce nám docela rychle ubí-
hala, proto si nûktefií odvezli domÛ i hotov˘ ko‰ík. Tento program se nám líbil a tû‰í-
me se na dal‰í náv‰tûvu Toulcova dvora.

Martina Friãová, Danãa Prosserová a Mirek E‰ner ze 7.A

Exkurze na leti‰tû

Osmáci a deváÈáci absolvovali 14. února prohlídku leti‰tû Ruzynû. Ná‰ prÛvodce
byl b˘val˘ dlouholet˘ pilot, takÏe jsme si pod jeho vedením mohli prohlédnout areál
leti‰tû a zároveÀ se dozvûdût zajímavé historky z jeho praxe. Nejprve jsme museli
v‰ichni projít bezpeãnostní zónou, kde pracovníci leti‰tû zji‰Èovali, zda u sebe
nemáme nebezpeãné pfiedmûty. Nûkter˘m z nás zabavili patrony- pfiívûsky na klíãe
a kruÏítka. Poté jsme nastoupili do autobusu, kter˘ nás vozil po areálu leti‰tû, a vidû-
li zblízka letadla rÛzn˘ch typÛ a velikostí, jejich pfiílety a odlety, údrÏbu a tanková-
ní paliva, manipulaci se zavazadly. Na závûr dvouhodinové exkurze nás prÛvodce
vzal na stanovi‰tû hasiãÛ a vysvûtlil nám, v jak˘ch pfiípadech zasahují a jakou tech-
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niku pouÏívají. Dozvûdûli jsme se také, jaké vûdomosti a dovednosti musí mít ti,
ktefií se chtûjí stát pilotem ãi letu‰kou.

Exkurze byla zajímavá nejen proto, Ïe nûktefií byli na leti‰ti poprvé, ale také proto,
Ïe jsme se podívali tam, kam bychom se jako fiadoví cestující nedostali. Navíc jsme
se dozvûdûli podrobné informace o letadlech a letecké dopravû.

Eva StaÀková

Trojlístek pohádek v divadle Jiskra

Dne 26.1. jsme spoleãnû dyslektická a obû první tfiídy nav‰tívily dûtské pfiedstavení
v divadle Jiskra nebo také Divadle Karla Hackera v Praze v Kobylisích.

Vybrali jsme si pfiedstavení „Trojlístek pohádek“. Mûla jsem osobnû z tohoto
pfiedstavení trochu obavy, mám ve své tfiídû jiÏ star‰í dûti, od druhákÛ aÏ po ãtvrÈá-
ky, ale musím bez obav fiíci, Ïe pfiedstavení mé Ïáky zaujalo. Hereck˘ projev Ïiv˘ch
hercÛ a marionetov˘ch loutek s jednoduchou dekorací pfiiblíÏily dûtem tfii ãeské
pohádky. A to i dne‰nímu nároãnému „mladému divákovi“. VÏdyÈ dûti jsou dnes
zvyklé na videa, multikina, 3D projekce a jiné vymoÏenosti a je moc dobfie, Ïe je
i pfiesto dokáÏou nadchnout jednoduché pohádkové pfiíbûhy v klasickém divadle
s pfiím˘m kontaktem s herci a loutkami. Pohádky Hrneãku vafi, Budulínek a Otesá-
nek byly prokládány písniãkami s Ïiv˘m kytarov˘m doprovodem a nûkolikrát herci
dokázali roztleskat celé divadélko. Nebyli jsme zde urãitû naposled. 

Kolektiv uãitelek 1.stupnû

Probûhl III. roãník Novoroãní laÈky

31. 1. probûhl ve ‰kolní tûlocviãnû jiÏ III. roãník Novoroãní laÈky, soutûÏe dívek
a chlapcÛ z II. stupnû ve skoku vysokém. Jako kaÏd˘ rok se závodilo ve ãtyfiech kate-
goriích: mlad‰í a star‰í Ïákynû a mlad‰í a star‰í Ïáci. 
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V‰ichni úãastníci bûhem prosince a ledna pfii hodinách tûlocviku poctivû pilova-
li techniku, aby pak v závodû podali co nejlep‰í v˘kon. I proto byly závody oãeká-
vány s velk˘m napûtím, protoÏe v˘kony v pfiípravû napovídaly, Ïe by mohl letos
dokonce padnout i nov˘ rekord ‰koly.

Jako první nastoupily ke svému závodu mlad‰í Ïákynû. Na stupních vítûzÛ po
vyrovnaném a napínavém souboji nakonec na tfietím místû skonãila v˘konem 112
cm Daniela Prosserová, stejného v˘konu pak na druhém místû dosáhla Kaãka Sav-
ková a v‰echny pfieskoãila a vítûzství získala v˘konem 115 cm Helena Kopsová ze
6.A.

V závodû mlad‰ích ÏákÛ se se‰lo nejpoãetnûj‰í startovní pole se ãtyfiiadvaceti
úãastníky. A pomûrnû dlouho se jich také hodnû v závodû udrÏelo. Je‰tû na 117 cm
bojovalo o medaile ‰est závodníkÛ, ale pro tfii z nich byla jiÏ tato v˘‰ka nad jejich
síly. Bylo tedy jasné, Ïe dal‰í v˘‰ka jiÏ mÛÏe rozhodnout o medailích. A také roz-
hodla. Na tfietím místû skonãil v˘konem 117 cm Pavel Jefiábek, druhé místo získal
díky lep‰ím pokusÛm na niÏ‰ích v˘‰kách Jirka Odstrãilík. Jedin˘, kdo 120cm pfieko-
nal, byl Mirek E‰ner a v‰ichni ãekali, jak vysoko se vítûz závodu mlad‰ích ÏákÛ
dostane. Mirek pfiidal je‰tû nûkolik úspû‰n˘ch pokusÛ a nakonec si pfiipsal v˘kon
126 cm!

Závodu Star‰ích ÏákyÀ se naopak zúãastnily pouze tfii závodnice, hned na zaãát-
ku tedy bylo jasné, kdo bude stát na stupních vítûzÛ. A pfiestoÏe byl závod díky tomu
velmi rychl˘, svou kvalitu nepostrádal. Tfietí skonãila v˘konem 108 cm Sára Pokor-
ná, druhé místo získala v˘konem 111 cm Karolína âápová a vítûzkou se stala za
v˘born˘ch 117 cm ·árka Kejmarová.

Nejvût‰í drama se oãekávalo, ostatnû jako vÏdy, v závodu star‰ích ÏákÛ. 17 chlap-
cÛ se s elánem pustilo do soupefiení a dlouho také závodem úspû‰nû procházeli.
O 118 cm se pokou‰elo je‰tû dvanáct závodníkÛ! V˘‰ky mezi 120-130 cm ale jiÏ
nemilosrdnû závodní pole prosely a na 133 cm se zaãalo bojovat o medaile. Posled-
ní tfii závodníci pokraãovali aÏ na 139 cm, ale ta jiÏ byla nad síly dvou z nich. Na
tfietím místû se v˘konem 136 cm umístil Kolin Rájek a stejn˘m v˘konem, ale lep‰í-
mi pokusy získal druhé místo Mirek Hrub˘. Vítûzem se tedy stal Honza Zajac a bylo
jen otázkou, jak˘ v˘kon si nakonec pfiipí‰e. Honza pfiidával jeden úspû‰n˘ pokus za
druh˘m a laÈka ‰la stále v˘‰ a v˘‰. Napûtí vrcholilo, ‰kolní rekord byl v ohroÏení.
Skoãí Honza 145 cm? Skoãil! Skoãí 148 cm? Skoãil! A nov˘ rekord je tu! A proã se
nepokusit ho je‰tû zlep‰it? Zkusíme 151 cm? A ono to zase vy‰lo! Neuvûfiitelné,
Honza se za rok zlep‰il o 9 cm a v˘kon 151 cm jako nov˘ rekord ‰koly bude pro
jeho následovníky velkou v˘zvou.

Vladimír Lacina

PfiedbûÏné v˘sledky zápisu do 1. tfiíd

K zápisu do 1. tfiíd pro ‰kolní rok 2012/2013 se dostavilo celkem 90 dûtí, z toho 7
Ïádá o povolení odkladu ‰kolní docházky. Na základû tûchto v˘sledkÛ budou v pfií‰-
tím ‰kolním roce otevfieny tfii 1. tfiídy.
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Ná‰ první ples

11. února jsme se odváÏili uspofiádat historicky úplnû první Ples Z· a M· Klecany.
Nejvût‰í obavy jsme mûli z náv‰tûvnosti. Pfiijde vÛbec dost lidí? Îe by sál praskal ve
‰vech, to se pravda fiíci nedá, ale 150 náv‰tûvníkÛ, to zase nebylo úplnû ‰patné.
Úvodní hodinka ve slavnostnû vyzdobeném sále patfiila programu. Po pfiivítání nám
své taneãní umûní pfiedvedly dûti z 1. stupnû, pod vedení paní uãitelky Katky Srbo-
vé zatanãily zumbu a street dance. Dal‰í ãást programu patfiila panu starostovi Ivu
Kurhajcovi, kter˘ plaketou a diplomem odmûnil nûkteré z uãitelÛ a zamûstnancÛ
‰koly. Závûr programu patfiil na‰im deváÈákÛm, které jsme se rozhodli slavnostnû
ostuÏkovat, vlastnû „o‰erpovat“, tak jak se to dûlá na maturitních plesech.

Zbytek veãera patfiil zábavû a tanci za doprovodu kapely Vitamín z Lovosic. Jako
na vût‰inû plesÛ, ani na na‰em nechybûla bohatá tombola, a to zásluhou hlavnû
firem Skala, Domansk˘ a Albatros. Podûkování patfií pfiedev‰ím firmû Skala, díky níÏ
obdrÏel kaÏd˘ náv‰tûvník plesu na památku reflexní stra‰id˘lko s logem ‰koly. Podû-

kovat chci i sv˘m kolegÛm za pofiadatel-
skou práci, pfiípravu sálu a tomboly,
v˘robu a distribuci plakátÛ a vstupenek. 

KdyÏ to shrnu, dá se fiíci, Ïe ples se
povedl a líbil, a moÏná se stane i tradicí.

Dagmar Rauschová 
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ZPRÁVIâKY Z M·

Nûkdy pfiijde i kouzelník
1. února skuteãnû kouzelník pfii‰el a zapojil do svého pfiedstavení jak dûti, tak i paní
uãitelky. Pfii nûkter˘ch kouzlech se tajil dech a v‰ichni jsme marnû pfiem˘‰leli, jak
které kouzlo funguje. 

Masopustní karneval
2. února se hemÏila ‰kolka nejrÛznûj‰ími zvífiátky, ka‰párky, filmov˘mi postavami,
princeznami, vojáky a dal‰ími maskami, to proto, Ïe jsme slavili masopust. Zábava
byla veliká a v‰ichni jsme si moc karneval uÏili. 

Vy‰etfiení zraku
Stejnû jako v loÀském roce se na‰e M· zapojila do projektu „Lví oãko“ (screeningo-
vé vy‰etfiení zraku). Posláním projektu je odhalení moÏn˘ch oãních vad u dûtí.
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Vy‰etfiení probíhá zábavn˘m zpÛsobem a rodiãe, ktefií mûli zájem o toto vy‰etfiení
dostanou zprávu o tom, jak vy‰etfiení jejich dítûte dopadlo s pfiípadn˘m doporuãe-
ním náv‰tûvy oãního lékafie. 

Divadlo
17. února jsme shlédli divadelní pfiedsta-
vení „O chytré princeznû“. Pfiedstavení
nám sehrála divadelní spoleãnost „Glans
s. r. o.“ a bylo opravdu moc krásné, ostat-
nû to uÏ b˘vá u p. Îaluda a jeho kolegy-
nû dobr˘m zvykem.

Jarní prázdniny
V období jarních prázdnin probíhal provoz v M· ve zúÏeném provozu pouze ve
dvou tfiídách. 

Teì uÏ se v‰ichni tû‰íme na jaro, na Velikonoce a v dubnu nás ãeká zápis do M·.

Kolektiv M·

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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KAM NA V¯STAVU
Co se dûje zvífiatÛm, stane se i lidem…
Kdy: do 13. kvûtna 2012, otevfieno stfieda aÏ nedûle od 10 do 18 hodin 
Kde: Stfiedoãeské muzeum v Roztokách u Prahy
O ãem: V˘stava pfiedstavuje chránûné druhy obratlovcÛ stfiedních âech, biotopy

ve kter˘ch Ïijí, pasti a nástrahy ãlovûka, které tyto druhy ohroÏují, a pfii-
pomíná nutnost druhové pestrosti pfiírody pro Ïivot na Zemi.

Za kolik: plné vstupné 50,– Kã, sníÏené 30,– Kã

Království Ïeleznic
Kdy: dennû od 9 do 19 hodin 
Kde: StroupeÏnického 21, Praha 5 – Andûl
O ãem: V pravideln˘ch intervalech se modelové koleji‰tû postupnû rozrÛstá

o dal‰í segmenty. Království Ïeleznic pfiedstavuje model âeské republiky.
Náv‰tûvníci se zde setkají s miniaturami nejv˘znamnûj‰ích dominant
âeské republiky. Snahou tvÛrcÛ Království Ïeleznic je maximální navoze-
ní zmen‰ené reality, v pravideln˘ch intervalech se zde stfiídá noc i den,
vlaky jezdí podle pfiesnû dan˘ch jízdních fiádÛ.

Za kolik: plné vstupné 200,– Kã, sníÏené 120,– Kã

POZVÁNKA NA LOUTKOVÉ P¤EDSTAVENÍ
Loutkové divadlo Klecánek hraje 

pro své malé diváky poslední jarní pfiedstavení.
V sobotu 31. bfiezna 2012 od 15 hodin 

je v Mûstské knihovnû v Klecanech 
na programu  pohádka

„Ka‰párek malífiem v draãí sluji“

Na rozlouãenou s divadelní sezónou vystoupí varietní umûlci.
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MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE
PATRON MYSLIVCÒ SVAT¯ HUBERT
Stejnû jako kaÏdé fiemeslo nebo povolání,
i myslivci mají svého ochránce mezi svat˘mi.
Je jím svat˘ Hubert. Tento svat˘ je v‰ak také
patronem fiezníkÛ, koÏe‰níkÛ, a dále optikÛ,
matematikÛ a v˘robcÛ pfiesn˘ch pfiístrojÛ.
Z toho je vidût, Ïe svat˘ Hubert ochraÀuje
nejen tradiãní historická fiemesla, ale i vcelku
moderní v˘robce.

Svat˘ Hubert se narodil nûkdy mezi roky 656
a 658 pravdûpodobnû ve mûstû Toulouse
(Francie) ve ‰lechtické rodinû. Jako dvofian
franckého krále merovejské dynastie Theodori-
cha III. byl náruÏiv˘m lovcem a milovníkem
bujar˘ch zábav, i kdyÏ se o nûm traduje, Ïe byl
dobrého srdce a povahy u‰lechtilé a lidumilné.
KdyÏ mu pfii porodu syna zemfiela manÏelka,
hledal útûchu v lovu. Jak vypráví legenda, na
Velk˘ pátek se v lese setkal s jelenem, kterému
mezi parohy záfiil kfiíÏ. ZároveÀ Hubert usly‰el
nadpfiirozen˘ hlas, kter˘ jej nabádal, aby opustil zh˘ral˘ zpÛsob Ïivota a hledal
cestu k Bohu. 

Pod dojmem z tohoto záÏitku se rozhodl, Ïe se stane knûzem a dal‰í svÛj Ïivot
zasvûtí sluÏbû Bohu a obracení pohanÛ na kfiesÈanství. Proto je téÏ naz˘ván apo‰to-
lem z Arden. V církevní sluÏbû mu po cel˘ch deset let pomáhal maastrichtsk˘ bis-
kup Lambert. KdyÏ byl Lambert v Lutychu zavraÏdûn, stal se Hubert jeho nástupcem
v úfiadû. Biskup Lambert byl prohlá‰en za svatého a Hubert dal na jeho poãest
v Lutychu vybudovat katedrálu. ZároveÀ pfienesl sídlo biskupa z Maastrichtu do
Lutychu, a tak se z malé vesnice stalo v˘stavní mûsto, které obdivujeme dodnes.

Svat˘ Hubert zemfiel ve mûstû Fura v Brabantsku (Belgie) dne 30. kvûtna 727.
V Ïivotním pfiíbûhu svatého Huberta je obsaÏena jak doloÏená historická skuteãnost,
tak kfiesÈanská legenda, která ov‰em není pÛvodní. Zjevení jelena se záfiícím kfiíÏem
mezi parohy se objevuje jiÏ mnohem dfiíve, a to u svatého Eustacha. Svat˘ Hubert
byl nejen ve stfiedovûku velice populárním svat˘m (je jedním ze ãtyfi „svat˘ch mar-
‰álÛ“), ale i v pozdûj‰ích dobách, napfi. v dobû baroka, byl inspirací pro vznik rytífi-
sk˘ch fiádÛ a mysliveck˘ch spolkÛ.

Kulturní v˘znam myslivosti a myslivcÛ v‰ak nepramení pouze z tradice jejich
patrona, svatého Huberta. Myslivost totiÏ v sobû zahrnuje fiadu zvykÛ, rituálÛ a tra-
dic, které rozhodnû patfií do nemateriálního kulturního dûdictví âeské republiky. 

Pavel Sobotka
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MASOPUSTNÍ RADOVÁNKY V KLECANECH
Sobota 4. února 2012 ... 13t˘ masopust v Klecanech ... mráz, jak kdyÏ pra‰tí 

Mráz byl sice danou sobotu tfieskut˘, ale nebral úsmûvy na tváfiích v‰em stateã-
n˘m – maskám i „nemaskám“, které letos pfii‰ly na slavnosti do Klecan. Veselí zaãa-
lo jiÏ tradiãnû v 10.00 hodin na námûstí, pan ·Èastn˘ prodával jitrnice, jelita a dal‰í

fieznické dobroty vynikající kvality. Prodávaly se i nápoje, koblihy a balónky. O pro-
dej koblih se postaraly „Sokolky“ (J. Kunrtová, H. Janková, H. Soukupová a M. Sto-
dolová) a v prÛvodu je vystfiídaly 3 „Peruánky“ (Z. Tomá‰ová, D. Braunová, J. Klic-
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perová), za coÏ jim velice dûkujeme. Cir-
kus Îebfiík na chÛdách bûhem dopoled-
ne mistrnû pfiedvádûl své kejklífiské
umûní a odpoledne rozveseloval prÛvod
témûfi celou trasu. 

V 13.30 hodin se zaãaly scházet
masky. Poãet masek i pfies extrémnû mra-
zivé poãasí ãítal 33 dûtsk˘ch a 54 dospû-
l˘ch masek (opût nás nav‰tívila skupina
z ¤eÏe – tentokrát v podobû MexiãanÛ).
Potom podle zvyklosti poÏádal kanon˘r
pana starostu, aby pfiedal maskám
„Úfiad“ nad mûstem. Starosta po krátkém váhání úfiad v podobû razítka pfiedal. PrÛ-
chod mûstem, hodování a veselení se mohlo zaãít!

Po 14té hodinû vyrazil prÛvod na obchÛzku mûstem. PrÛvod vedl pan Vyhnálek
zvan˘ Sádlo, kter˘ vesele razítkoval v‰echny nemaskované obãany. Témûfi v‰ichni si
pak tuto legraci uÏívali a ti, ktefií nepochopili, si to do pfií‰tû urãitû rozmyslí! Do
kroku a k tanci hrála skupina Jitfienka. Dopisem bylo pfiedem osloveno 5 rodin, které
mûly prÛvod pohostit. Tento nápad se osvûdãil z minul˘ch let a oslovené rodiny se
pfiedhánûly v originalitû jídla a pití. Na kaÏdé zastávce kapela zahrála, hostitelé byli
vyzváni k tanci a kanon˘r vystfielil z dûla na poãest rodinám ku zdraví a ‰tûstí. Bylo
opravdu co jíst a pít a na ãem si pochutnat. Komu by to nestaãilo, mûl moÏnost si
bûhem prÛvodu nakupovat dobroty u tfií Peruánek a také ochutnat svafiené víno od
Matou‰e Koláfie (vezl sám provozovatel restaurantu U Svatého pole).

Trasa prÛvodu byla kvÛli mrazivému poãasí na poslední chvíli zmûnûna a zkrá-
cena. Pfied ãtvrtou hodinou tedy prÛvod dorazil do El Pasa, kde byl pfied hospodou
„zabit“ medvûd, a v‰ichni se odebrali do tepla. Zde bylo slavnostní vyhlá‰ení nej-
lep‰ích masek. V‰echny dûtské masky obdrÏely lineckého medvûda (smajlíka). Tfietí
cenu za „dospûlácké“ masky vyhráli Peruánky (skupina trhovkyÀ z Bolívie), druhou
cenu získal Ponocn˘ a první cenu Gej‰a a Samuraj. âestnou cenu obdrÏela osmi-
ãlenná skupina MexiãanÛ z ¤eÏe. Pfiekvapil, tedy pfiekvapila maska skota, kter˘ ‰el
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NESOUHLASNÉ STANOVISKO PRO ZÁMùR 
MODERNIZACE KALOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍ 
NA DRASTECH
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí vydalo nesouhlasné stanovisko k zámûru praÏského
magistrátu vybudovat na Drastech nové kalové hospodáfiství dennû zpracovávající
250 tun praÏsk˘ch kalÛ z ústfiední ãistírny odpadních vod a 500 tun organick˘ch
odpadÛ. Nesouhlasné stanovisko znamená, Ïe byly prokázány negativní aspekty
zámûru na Ïivotní prostfiedí a v principu znamená stop dal‰í realizaci posuzované-
ho zámûru.

Stanovisko se opírá o nesouhlasné argumenty místních samospráv (Vûtru‰ice, Kle-
cany, Zdiby, Husinec-¤eÏ), obãansk˘ch sdruÏení i samotn˘ch obyvatel. Stanovisko
se zejména poukazuje na
� neprovedení variantního fie‰ení zámûru (umístûní, technologie), 
� pfiedimenzovanou kapacitu zámûru, problematické energetické vyuÏívání odpa-

dÛ (jeho ne/provozování v lokalitû KH na Drastech, odbûratelÛ a odbytu konco-
vého produktu a jeho vyuÏitelnost), 

� nedostatky t˘kající se pfieváÏnû osobní a nákladní dopravy v okolí areálu,
� nesoulad s územními plány, 
� volbu raÏeného technologického kanálu (RTK) s pfiemostûním údolí u Klecánek,

kolejové dopravy, 
� dopravu shrabkÛ a písku na KH Drasty, pfiiãemÏ zámûr mûl b˘t pouze jejich pfie-

kladi‰tûm 
� moÏn˘ zápach, geologii (tektonické poruchy v trase RTK) a nedostateãn˘ hydro-

geologick˘ prÛzkum
Samotné stanovisko zmiÀuje i na aktivitu obãanÛ, na ministerstvo dorazilo v rÛz-

n˘ch fázích posuzování 240 individuálních nesouhlasn˘ch vyjádfiení; zmiÀován je i
v˘sledek klecanského referenda a petice NE roz‰ífiení odkali‰tû Drasty. V‰em takto
se pfiipojiv‰ím patfií neoddiskutovateln˘ dík.

Na stranû druhé nesouhlasné stanovisko neznamená, Ïe nemÛÏe b˘t podán
zámûr jin˘. Pokud ov‰em bude opûtovnû fie‰it vyuÏívání praÏsk˘ch kalÛ, musí b˘t
veden variantnû a to jak technologicky, tak z hlediska umístûní provozu (tedy budou

– jak mu kázala tradice – opravdu naostro! Také pûkná byla „indiánská rodinka“
a kouzelné byly „kvûtinové dûti“, které zvládly pû‰ky celou trasu prÛvodu. K tanci
a poslechu poté do veãerních hodin hrála skupina Mona. 

Doufáme, Ïe i dal‰í roãníky budou vydafiené a Ïe budou pfiib˘vat pfiedev‰ím
povedené a odváÏné masky, bez kter˘ch masopust není Masopustem.

K. Holubová, E. Stanislavová, J. Klausová
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TùLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL ÚâTOVALA
Valná hromada TJ Sokol Klecany, Ïupa Jungmannova se konala 22. února tr. Hovo-
fiilo se o ãinnosti v loÀském roce, kdy klecan‰tí sokolové slavili 20. v˘roãí obnovení
ãinnosti, a o plánech na rok leto‰ní. Sokol Klecany mûl ke konci roku 2011 52 ãlenÛ:
mlad‰í Ïákynû, druÏstvo florbalistÛ a vûrnou gardu. V lednu vstoupilo do jednoty
dal‰ích 23 Ïen, které cviãí ve ‰kolní tûlocviãnû, stejnû jako mlad‰í Ïákynû, které
vede cviãitelka sestra Kalvachová, a stejnû jako vûrná garda–star‰í Ïeny. DruÏstvo
florbalistÛ se zúãastnilo 4. roãníku Vánoãního turnaje v tûlocviãnû Základní ‰koly
Klecany, v nûmÏ skonãilo na pátém místû. Vûrná garda, kromû pravidelného cviãe-
ní, pofiádá vycházky do okolí a v˘lety. Loni na jafie nav‰tívila skanzen v Lysé nad
Labem, na podzim zámek v Bfieznici u Pfiíbrami a RoÏmitál. ZúãastÀuje se v‰ech
vefiejn˘ch a kulturních akcí v Klecanech. Loutkové divadlo Klecánek sehrálo pût
pfiedstavení pro men‰í dûti. Mlad‰í sokolky by rády uspofiádaly sobotní cviãební
maratón.

Ve funkcích byly hlasováním potvrzeny starostka sestra Jifiina Srbová a náãelnice
sestra Hana Janková a dal‰í.

Zdena Lomová

porovnávány moÏnosti areálu na Drastech a areálu na Císafiském ostrovû, ãemuÏ se
magistrát v tomto posuzování do poslední chvíle bránil).

Dotace na modernizaci praÏské ãistírny
Nesouhlasné stanovisko rovnûÏ znamená dal‰í pfiekáÏku pro získání 6 mld Kã dota-
ce na první etapu modernizace praÏské ústfiední ãistírny odpadních vod, oficiálnû
udávan˘ dÛvod odmítnutí pfiidûlení dotace – provozní smlouva se spoleãností Veo-
lia – není tedy dÛvodem jedin˘m. Na stranû druhé Praha nesmí s modernizací ãis-
tírny otálet; sic realizace první etapy byla podmínûna získáním dotace (tedy podle
stávajících plánÛ se patrnû stavût nebude), Praha je nejvût‰ím producentem odpad-
ních vod u nás a jejich ãi‰tûní musí promptnû vyfie‰it. ZároveÀ stûÏejní otázkou je i
postoj spoleãnosti Veolia, jak se k nutné modernizaci postaví.

Díky tomu, Ïe se âeská republika zavázala k plnûní pfiísnûj‰ích limitÛ na kvalitu
vod vypou‰tûn˘ch z ãistíren, získala o to ‰tûdfiej‰í finanãní prostfiedky do pfiíslu‰né-
ho operaãního programu. Nyní pomalu pfiichází doba, kdy Evropská unie zaãne
nejen v Praze, ale v celé âeské republice kontrolovat jejich plnûní a nedodrÏování
sankcionovat. Jin˘mi slovy zjistíme, jak moc efektivnû byly úãelovû vázané pro-
stfiedky vynaloÏeny. A mnohdy tato zji‰tûní i díky rÛzn˘m megalomansk˘m projek-
tÛm, jako bylo umístûní praÏského kalového hospodáfiství 10 km za hranicemi
Prahy, nemusí b˘t pfiíjemná.

Martin ¤imnáã, Obãanské sdruÏení Klecansko, Vûtru‰icko a okolí
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FARNÍ CHARITA NERATOVICE NABÍZÍ SVÉ SLUÎBY

A navíc:
SluÏby Farní charity mÛÏete vyuÏívat i v akutních krátkodob˘ch
pfiípadech, jako je napfiíklad náhlé onemocnûní, které vám znemoÏní
zajistit si nákupy, postarat se o domácnost, o partnera apod. V tom
pfiípadû lze sjednat rychlou pomoc prostfiednictvím Mûstského úfiadu
Klecany (tel. 284 890 064).
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V˘‰e nabízené “zdravotní sluÏby“, napfi. mûfiení krevního tlaku nebo
podávání lékÛ, jsou poskytovány samozfiejmû ve spolupráci
s o‰etfiujícím lékafiem klienta.
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Lampionov˘

prÛvod

Pfii pfiíleÏitosti v˘roãí narození

T. G. Masaryka

se uskuteãní

6. bfiezna 2012

lampiónov˘ prÛvod na âernou skálu, 

kde si pfii slavnostním ohni 

pfiipomeneme T. G. Masaryka

a zazpíváme nûkolik písniãek. 

Sraz je v 18.00 hodin pfied Z· Klecany.

Velikonoãní jarmark

se koná 

v sobotu 31. bfiezna 2012 od 14 hod 

na Nám. Tfiebízského

V zasedací místnosti Mûstského úfiadu 

bude velikonoãní dílna

a v knihovnû zahraje loutkové divadlo Klecánek
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

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

So 07. 1. 2012 SK Hostivafi – TJ Sokol Klecany 3 : 3
Ne 15. 1. 2012 Sokol Dolní Poãernice – TJ Sokol Klecany 1 : 6
Ne 29. 1. 2012 TJ Sokol Klecany – SK Hfiebeã 2 : 4
So  04. 2. 2012 TJ Sokol Klecany – Sokol Dobfiichovice 8 : 1
Ne 12. 2. 2012 1999 Praha – TJ Sokol Klecany 2 : 8
So 18. 2. 2012 TJ Sokol Klecany – AFK Slavoj Podolí 8 : 2

Víkendové zápasy o umístûní:

V˘sledek víkendového zápasu : TJ Sokol Klecany – TJ Sokol Nová Ves pod Ple‰í  2:5
První bfieznov˘ víkend nás ãeká zápas o tfietí místo
Dûkujeme na‰emu t˘mu za reprezentaci klubu.

Valná hromada

V nedûli 26. února probûhla v salónku restaurace Sportklub fiádná Valná hromada
fotbalového klubu TJ Sokol Klecany. Na programu byla zpráva o hospodafiení klubu,
organizaãní zmûny v rámci novû vzniklé organizace FAâR, zpráva o ãinnosti jed-
notliv˘ch muÏstev. Jedním z hlavních bodÛ byla volba nového pfiedsedy fotbalové-
ho klubu. Z osobních dÛvodÛ nekandidoval na funkci stávající pfiedseda p. Ing. Josef
Novák. Nov˘m pfiedsedou TJ Sokol Klecany se stal pan Jifií KruÈa.
âlenové v˘boru: D. Dvofiák, F. Dvofiák, J. Novák st., V. RabiÀák, V. Apltauer,
D. Horová. 

Úspûchy fotbalové pfiípravky

Ani na‰i nejmlad‰í fotbalisti pfies zimu nezaháleli. Zatímco dospûlí hráli i v tûch nej-
krutûj‰ích mrazech venku, ti mlad‰í trénovali celou zimu v teple tûlocviãny základ-
ní ‰koly. Fotbalová pfiípravka se zúãastnila tfií zimních turnajÛ a kluci odehráli pfií-
pravná utkání v Neratovicích a v Odol. Vodû. O vánoãním „stfiíbrném“ turnaji jsme
jiÏ psali. Dal‰í turnaje probûhly v Humpolci a ve Stochovû. Oba turnaje se hrály
systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m, takÏe jakékoliv umístûní bylo poctivû vybojované.
V Humpolci jsme odehráli utkání proti t˘mÛm - FK Humpolec, TJ Jiskra Zruã nad
Sázavou, FK Kolín, FK Kovofini‰ Ledeã nad Sázavou a TJ Dálnice Spefiice.

Na‰i kluci tfii zápasy vyhráli a dvakrát remizovali. Získali stfiíbrné medaile a záro-
veÀ se Martin Hora stal nejlep‰ím brankáfiem turnaje. Nejlep‰ím hráãem na‰eho
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muÏstva se stal zaslouÏenû Jakub Dvofiák. Pochvala patfií samozfiejmû kompletnímu
Ïlutomodrému t˘mu, kter˘ po cel˘ turnaj drÏel pfii sobû a medailové umístûní si
zaslouÏil. Klecansk˘ fotbal reprezentovali – David Václavík (stateãnû po nemoci),
·tûpán ·enfluk, Jakub Dvofiák, Martin Hora, Vojtûch ·ediv˘, Matûj Bára, Filip TÛma,
Tawan Pluskal a Dominik Îolták.

Na turnaji ve Stochovû se utkali kluci s velmi siln˘mi soupefii, ale i pfiesto se umís-
tili na pûkném 5. místû z osmi zúãastnûn˘ch muÏstev. Na‰imi soupefii byli Admira
Praha, ABC Bráník, FK Dukla Praha (A,B), SK Kladno, Meteor Praha a TJ VaÀov.

Na tomto turnaji hájili Ïlutomodré barvy - Jakub Dvofiák, ·tûpán ·enfluk, Martin
Hora, David Václavík, Matûj Bára, Filip TÛma, Tawan Pluskal, Petr Rudy a Vojtûch
·ediv˘.

V‰em klukÛm dûkujeme, moc blahopfiejeme a pfiejeme hodnû úspûchÛ do jarních
zápasÛ. ZároveÀ dûkujeme na‰im fiidiãÛm p. Václavíkovi a p. ·enflukovi za jejich
pfiízeÀ. Dûkujeme p. Danielovi Dvofiákovi – trenérovi.

1. zápasy jarního kola – A muÏstvo

10. 03. 2012 14:30 hod sobota Klecany – Semice
17. 03. 2012 15:00 hod sobota Klecany – Radim
25. 03. 2012 15:00 hod nedûle Zeleneã – Klecany
31. 03. 2012 16:30 hod sobota Klecany – Jílové
07. 04. 2012 16:30 hod sobota Podûbrady – Klecany

Dá‰a H. 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE OBECNÍ POLICIE ZDIBY 
A OBVODNÍHO ODDùLENÍ POLICIE âR –
ODOLENA VODA
Pfii zji‰tûní trestného ãinu nebo vyÏádání pomoci je moÏné se na území mûsta Kle-
cany obrátit na:
• Obecní policii Zdiby
• Obvodní oddûlení Policie âR – Odolena Voda
• tísÀové linky 158 nebo 112

Obecní policie Zdiby
Obecní policie Zdiby postupem podle zák. ã. 553/1991 Sb., o obecní policii, zabez-
peãuje místní záleÏitosti vefiejného pofiádku a silniãní dohled na území obce Zdiby,
na základû vefiejnoprávních smluv na území mûsta Klecany, obce Husinec, obce
Vûtru‰ice a fiíãní hlídku na 11 km fieky Vltavy, vãetnû zátopov˘ch oblastí.

Kontakt
Úfiadovna Obecní policie Zdiby
Na Lada 144, 250 66 Zdiby
Tel.: 774 986 014
Tel./fax.: 284 682 669
E-mail: info@policiezdiby.cz

Velitel OP Zdiby: 
Ludûk Wachtl
e-mail: wachtl@policiezdiby.cz

Obvodní oddûlení Policie âR – Odolena Voda
âeÀkovská 84
250 70 Odolena Voda - Dolínek
Telefon: 974 881 700 
Fax: 283 971 017

Informace byly pouÏity z webové adresy www.policiezdiby.cz

S ÚSMùVùM JDE V·ECHNO LÍP
Sedí Indián u vodopádu a kouká se na svou Ïenu jak pere prádlo.
V tom z vodopádu spadne kámen jeho Ïenû na hlavu a zabije ji.
Indián na‰tvanû:
„To je uÏ tfietí praãka, kterou mi zniãil vodní kámen.“



Placená inzerce

MARKÉTA PLÁTùNKOVÁ
KVALITNÍ MOKRÁ PEDIKÚRA Vâ. MASÁÎE

V POHODLÍ VA·EHO DOMOVA
NEBO U Mù

CENA 200,– Kã
TEL.: 773 570 431



MIROSLAV
HOLEČEK
ZEDNICTVÍ

**        DVŮR ZDIBSKO       **
s. r. o.

WWW.GOLFOBCHOD.CZ

MĚSTO
KLECANY

AGROSSYN 

povltaví
svazek obcí
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