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ÚSMùV – ·KOLNÍ KAME≈ÁKY
☛ Nechci vás stra‰it pane uãiteli, fiíká student pedagogovi, ale tatínek fiíkal, Ïe jest-

li nezaãnu nosit lep‰í známky, dostane nûkdo pûknej v˘prask.

☛ Maminko, mû se do té ‰koly nechce. Dûvãata ze mû mají srandu, kluci mi pod-
ráÏí nohy, uãitelé mû nemají rádi, já tam nepÛjdu!“ „Musí‰, jednou jsi tam fiedi-
tel...“

☛ Pfiinese devítiletá Pavlínka ze ‰koly poznámku: „Va‰e dcera je neskuteãnû moc
upovídaná!“ Otec odepí‰e: „M˘líte se. Je‰tû neznáte její matku!!!“ 

☛ Ptá se uãitel: „Pepíãku, ãím by si chtûl b˘t?“ „Hracím automatem!“ „A proã?“
„ProtoÏe nic nedûlá, jen bere peníze!!!“ 
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za kvûten a ãerven 2012

Rada mûsta:

21. kvûtna
– Dne 16. kvûtna na spoleãném jednání s obyvateli domu ãp. 349 na Sídli‰ti pro-

jednala rada v˘zvu k realizaci pÛdní nástavby a revitalizaci domu. Mûsto obdrÏe-
lo jedinou nabídku, a to pana Jana ·tráchala z Vûtru‰ic. Obyvatelé domu ãp. 349
si vzali ãas k seznámení s nabídkou a dal‰í jednání probûhne 23. 5. 2012.

– Vzala na vûdomí ukonãení ãinnosti paní Dany Kalfafiové v sociální komisi. Rada
mûsta jí za dlouholetou práci v komisi dûkuje.

28. kvûtna
– Dne 1. kvûtna se uskuteãnilo otvírání obálek vefiejné zakázky malého rozsahu

V˘stavba jednoho aÏ dvou oddûlení Matefiské ‰koly stavebnicov˘m systémem
obytn˘ch modulÛ (kontejnerÛ). Podle pfiíslu‰n˘ch paragrafÛ rada schválila vylou-
ãení z úãasti uchazeãe ElektromontáÏe stavby s. r. o. ze Slaného, protoÏe zájem-
ce nesplnil poÏadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.  Rada rov-
nûÏ schválila vylouãení z úãasti uchazeãe CONT s. r. o. z Nového Mûsta nad
Metují, jelikoÏ nabídka nebyla z hlediska poÏadovaného obsahu úplná atd.
Obûma uchazeãÛm bude vylouãení písemnû oznámeno.

– Schválila na den 9. 6. od 7 do 14 hodin pfiístup na mûstské pozemky v Klecán-
kách pfii akci XVI. Klecanská veterán rallye a projednala rozpoãet. Akci pofiádá
mûsto Klecany. 

– Schválila podpis smlouvy o spolupráci pfii zaji‰tûní autobusové dopravy mezi
mûstem Klecany a spol. Ahold Czech Republic a. s.

– Vzala na vûdomí podnût âeské inspekce Ïivotního prostfiedí: Jedná se o jízdu
motorov˘ch vozidel mimo lesní cestu do prudkého svahu na parcele ã. 62/10
v k. ú. Klecany. Pfiedá Obecní policii Zdiby.

– Pfiipojuje se za Svazek Dolní Povltaví k podání námitky proti návrhu opatfiení
obecné povahy z 25. 4. 2012, kter˘m se zfiizují ochranná pásma leti‰tû Vodo-
chody. S návrhem ochrann˘ch pásem Svazek nesouhlasí, a proto podává proti
shora oznaãenému návrhu opatfiení obecné povahy následující námitky, které
odÛvodÀuje takto: Jsme pfiesvûdãeni, Ïe návrh opatfiení obecné povahy, kter˘m se
zfiizují ochranná pásma leti‰tû Vodochody, není v souladu se zákonem. Z návrhu
nelze nikterak seznat, zda ochranná pásma jsou vyhla‰ována pro leti‰tû v jeho stá-
vající podobû, nebo v podobû, o jejíÏ prosazení usiluje spoleãnost Leti‰tû Vodo-
chody a. s. Dle zákona nelze vyhlásit ochranná pásmû pro pouh˘ investiãní
zámûr, pro kter˘ doposud nebylo vydáno ani kladné stanovisko EIA. Vymezení
ochrann˘ch pásem je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Stfiedoãeského
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kraje. Návrh opatfiení dále neobsahuje Ïádné relevantní odÛvodnûní. Z porovná-
ní mapov˘ch podkladÛ je zfiejmé, Ïe dochází k v˘raznému roz‰ífiení stávajících
hlukov˘ch pásem a zfiízení zcela nov˘ch ochrann˘ch pásem. Návrhem opatfiení
obecné povahy je dotãeno vlastnické právo mûsta jako vlastníka nemovitostí
nacházejících se v území navrhovan˘ch ochrann˘ch pásem, protoÏe vyhlá‰ením
nov˘ch ochrann˘ch pásem jsou stanovena nová omezení pro v˘kon jeho vlast-
nického práva. Vzhledem k tomu, Ïe zde dochází k vyhlá‰ení nov˘ch ochrann˘ch
pásem leti‰tû Vodochody, aniÏ by k tomu existoval právnû relevantní dÛvod,
povaÏujeme Ïádost o vyhlá‰ení ochrann˘ch pásem za zjevnû právnû nepfiípust-
nou a poÏadujeme, aby Úfiad civilního letectví fiízení podle pfiíslu‰n˘ch paragrafÛ
správního fiádu zastavil.

Na spoleãném jednání Rady mûsta a zastupitelÛ téhoÏ dne bylo projednáno toto:
Dvû varianty dûlení pozemku p. ã. 356/1. Varianta 1 – E s komunikací v horní ãásti
je v˘hodnûj‰í a pfiedpokládá se u ní ménû stfietÛ s vjezdy do zahrad a pfieloÏkami sítí.

Informace o moÏnosti zfiízení pfiípravné tfiídy v Z· Klecany. Starosta spoleãnû s fiedi-
telem ‰koly zjistí podmínky zfiízení pfiípravné tfiídy.

Návrh o. s. Prav˘ Hradec na zfiízení ·koliãky, kter˘ prezentovaly paní Tomá‰ová
a paní Bene‰ová. Jednalo by se o zfiízení ‰koliãky po dobu pfievisu dûtí nepfiijat˘ch
do M·.

Podmínky zfiízení ‰kolského obvodu Z· a M· Klecany s okolními obcemi.
– Zmûnu ÚPD ã. 1, kde je navrÏeno deset úprav územnû plánovací dokumentace

a bude fie‰eno na nejbliÏ‰ím zastupitelstvu mûsta.

11. ãervna
– Vzala na vûdomí podnût, kter˘m ‰kolská rada Ïádá zfiizovatele o poskytnutí pro-

jektu zateplení ‰koly a Ïádá o zohlednûní rizik spojen˘ch s v˘skytem materiálÛ
s obsahem azbestov˘ch vláken v areálu Z· a M· Klecany.

– Schválila podpis nájemní smlouvy s E. Meisnarovou a R. Kupfovou na nájem
nebytov˘ch prostor v nemovitosti ãp. 54 v Klecanech.

– Neschválila nabídku spoleãnosti Anoda s. r. o. na zpracování pasportu a genere-
lu vefiejného osvûtlení ve v˘‰i 75 tis. korun bez DPH.

– Vzala na vûdomí audit internetov˘ch stránek zpracovan˘ spoleãností Galileo Cor-
poration s. r. o. a pfiedá jej jako podnût správci internetov˘ch stránek. Neschváli-
la nabídku spoleãnosti na vytvofiení internetov˘ch stránek v celkové v˘‰i 38.500
korun bez DPH.

– Schválila ceník inzerce v Klecanském zpravodaji navrÏen˘ redakãní radou zpra-
vodaje.

Zasedání zastupitelstva mûsta 18. ãervna
Na svém fiádném zasedání schválilo tfiináct pfiítomn˘ch zastupitelÛ pofiízení zmûny
ã. 1 územního plánu, ke které zástupce pofiizovatele ÚP Ing. Vich podal v˘klad. Pro-
toÏe jde vût‰inou o záleÏitosti obecné povahy, schválení nic nebránilo. Zastupitel-
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stvo schválilo také zámûr prodeje tfietinového podílu mûsta Klecany jako spoluvlast-
níka domu ãp. 349 za cenu 750 tis. korun v pfiípadû, Ïe nabídka bude vyuÏita stá-
vajícími nájemníky. Dále schválilo stavební úpravy pavilónu Beru‰ka Matefiské ‰koly
a ãásti pavilónu D pro potfieby Z· a M·, vãetnû nákupu vybavení a dotace na mzdo-
vé prostfiedky, aby se podafiilo umístit ve ‰kolce co nejvíc dûtí, které to potfiebují.
Schváleno bylo celoroãní hospodafiení mûsta a závûreãn˘ úãet za rok 2011, nová
‰kolská rada a dohody o vytvofiení spoleãného ‰kolského obvodu Základní ‰koly na
celém území obcí  Máslovice, Vodochody (1. aÏ 9. tfiída) a ¤eÏ (6. aÏ 9. tfiída) a spo-
leãného ‰kolského obvodu Z· a M· na celém území obce Vûtru‰ice. Zastupitelé
mimoto uloÏili Radû mûsta, aby upravila dohodu o vytvofiení spoleãného ‰kolského
obvodu Z· a zaji‰tûní pfied‰kolního vzdûlávání s Vûtru‰icemi na znûní: „Obec Vût-
ru‰ice poskytne na vyÏádání mûstu Klecany informaci o pfiedpokládan˘ch poãtech
ÏákÛ prvních tfiíd a pfied‰kolních dûtí v následujících ‰kolních letech.“ Rada dostala
také za úkol zajistit náhradní prostory Pravému Hradci pro provoz klubu Klíãek.
Spoleãn˘m ‰kolsk˘m obvodem Z· se zab˘vá obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2012
mûsta. 

Plné znûní usnesení najdete na webov˘ch stránkách mûsta Klecany:

www.mu-klecany.cz

nebo si mÛÏete vyÏádat informace na mûstském úfiadû.

Zdena Lomová

VYJÁD¤ENÍ K âLÁNKU PANA BRATKY
âlenové MS Zdiby – Klecany zaãali uvefiejÀovat ãlánky v místních zpravodajích
vãetnû Klecanského, jednak aby pfiispûli k informovanosti vefiejnosti o své ãinnosti
jak ve vlastní myslivecké oblasti, tak v oblasti ochrany pfiírody, zlep‰ování Ïivotní-
ho prostfiedí i oblasti kulturní a spoleãenské, a jednak proto, aby se pokusili zmûnit
negativní názor na myslivce, kter˘ u ãásti vefiejnosti panuje. Vzhledem k omezené-
mu prostoru, daném rozsahem zpravodaje, i sloÏení ãtenáfiÛ, se autofii ãlánkÛ snaÏí
o struãné, v˘stiÏné, pouãné i zábavné pfiíspûvky, a pak se mÛÏe stát, Ïe pro odbor-
níka typu pana Bratky v ãláncích nûco chybí nebo naopak pfieb˘vá.

Pan Bratka ve svém ãlánku vcelku zbyteãnû nasadil konfrontaãní tón, pfiestoÏe
v pfieváÏné vût‰inû názorÛ se s ním plnû shodujeme. AÈ jiÏ jde o úvodní histo-
rickou ãást, kde je konstatováno, Ïe z pÛvodní oborní zvûfie se ãerná zvûfi stala
migrující a v‰eobecnû roz‰ífienou po celém území republiky, nebo o absenci pfiiro-
zen˘ch nepfiátel. Zato nevíme o myslivci, kter˘ by se divokého prasete bál tak, Ïe by
nebyl ochoten ho lovit. Pravda je v‰ak, Ïe nûktefií mají spí‰ obavy o svého psa, kter˘



4 /5

se pfii lovu dostává do bezprostfiední blízkosti ãerné zvûfie, a tak riskuje váÏné pora-
nûní.

Naprostou pravdu má pan Bratka v tom, Ïe fie‰ením problému pfiemnoÏení ãerné
zvûfie je její zv˘‰en˘ odlov. Zcela správnû zdÛrazÀuje, Ïe souãasné podmínky tomu
moc nenapomáhají. Za posledních 10 let do‰lo k nûkolikanásobnému roz‰ífiení
v˘mûry pûstované kukufiice a hlavnû fiepky, coÏ pfiedstavuje pro divoká prasata ide-
ální kryt a obÏivu, a tomu odpovídajícímu zv˘‰ení stavÛ ãerné zvûfie. Pokud jde
o vlastní odstfiel, je v podmínkách zalidnûné a zastavûné pfiímûstské oblasti opravdu
znaãnû obtíÏn˘. Lov mÛÏe probíhat pouze na honebních plochách (viz zákon ã.
449/2001 Sb., o myslivosti), coÏ si obãané málo uvûdomují, pfiiãemÏ prasata se
vyskytují ve znaãném poãtu téÏ na plochách nehonebních, kde se odstfiel mÛÏe pro-
vádût jen za zcela zvlá‰tních podmínek. Vstupovat s loveckou zbraní, loveck˘m
psem, popfiípadû loveck˘m dravcem za úãelem lovu na nehonební pozemky nelze
bez zvlá‰tního rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti (§ 41 cit. zákona o mysli-
vosti) a bez souhlasu vlastníka, popfiípadû nájemce nehonebních pozemkÛ. Lovit
kulovou zbraní v blízkosti obydlí ãi prÛmyslov˘ch staveb pfiedstavuje obrovské rizi-
ko, kterého si musí b˘t kaÏd˘ myslivec vûdom. Jen pro názornost uvádíme, Ïe kulo-
vé stfiely jsou konstruovány se smrtícím úãinkem na vzdálenost pfiesahující 1 km. 

Je jasné, Ïe (na rozdíl od drobné zvûfie) ãerná zvûfi za normálních podmínek
Ïádné pfiikrmování nepotfiebuje a je schopna se i v zimním období obÏivit sama.
Jsou-li v‰ak podmínky extrémní, není na pfiikrmování nic ‰patného. Jedná se nako-
nec o lovnou zvûfi, která, kdyÏ se jiÏ v honitbû vyskytuje, by mûla b˘t v dobré kon-
dici a nestrádat a pokud moÏno i zabránit jejímu pohybu k lidsk˘m obydlím (tzv.
odvádûcí pfiikrmování).

Musíme se téÏ ohradit proti tvrzení, Ïe myslivci si nechali zastavût ãást honitby.
Je tfieba si uvûdomit, Ïe myslivcÛm honitba nepatfií, Ïe ji mají pouze v nájmu. Patfií
vlastníkÛm pozemkÛ a jen na nich záleÏí, jak s ní naloÏí. V pfiípadû, Ïe vlastník
prodá pozemek a developer se rozhodne stavût v souladu s územním plánem obce,
tak tomu nikdo nezabrání. Projednávání územního plánu tak mÛÏeme ovlivnit
pouze ze stejné pozice jako ochránci pfiírody, tedy jako obãané ãi obãanská sdru-
Ïení. Pan Bratka jistû sám nejlépe ví, v kolika pfiípadech se mu podafiilo ovlivnit
územní plán s ohledem na ochranu pfiírody ãi odvrátit stavebního podnikatele od
jeho zámûru stavût v urãité lokalitû. O takzvan˘ch biokoridorech a biocentrech jed-
náme, nedávno jsme byli zastoupeni na diskusním semináfii KÚ Stfiedoãeského kraje
na toto téma. Jejich zfiízení je v‰ak podmínûno souhlasem vlastníka pozemku a to je
bûh na dlouhou traÈ.

Na závûr chceme ubezpeãit, Ïe ochránce pfiírody nepovaÏujeme za protivníky,
snaÏíme se v rámci moÏností zlep‰ovat Ïivotní prostfiedí (napfi. v˘sadba zelenû),
chránit lovnou zvûfi (napfi. pachové ohradníky) i ostatní Ïivoãichy a rozhodnû se
nebráníme spolupráci na projektech, které smysluplnû pfiispûjí k lep‰ím Ïivotním
podmínkám lidí i zvûfie.

Dr. Václav Hol˘
MS Zdiby-Klecany
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NENECHTE SI UKRÁST DOMY A POZEMKY
Pod tímto názvem zaãal pfied ãasem po internetu kolovat velmi emotivnû ladûn˘ ãlá-
nek, ve kterém autor upozorÀuje na to, Ïe byl v tichosti pfiijat zákon, na jehoÏ zákla-
dû mohou lidé pfiijít o svÛj nemovit˘ majetek. V ãlánku se m.j. uvádí, Ïe pokud si
nûkdo dosud koupil na základû úfiední chyby napfi. od realitní kanceláfie nûãí dÛm,
aniÏ by skuteãn˘ majitel nûco tu‰il, pak koupû byla neplatná a po‰kozen˘ se nemu-
sel obávat, Ïe o svÛj majetek pfiijde. 

Podle nové zákonné úpravy je to v‰ak nyní tak, Ïe pokud tato doba nesprávné
evidence pfiekroãí 3 roky a vlastník na tuto skuteãnost vãas nezareaguje, mÛÏe b˘t
jeho nemovitost zcela legálnû prodána, protoÏe nov˘ zákon fiíká, Ïe po tûchto 3
letech se chybn˘ údaj stává platn˘m, jak se dále uvádí v ãlánku. Autor ãlánku v‰ak
neuvádí, o jak˘ zákon se jedná a neuvádí ani to, Ïe takové situaci je moÏné úãin-
nû pfiedejít.

Zapátrali jsme proto v na‰em právním fiádu a navíc jsme se informovali na místû
nejpovolanûj‰ím, tedy na âeském úfiadû zemûmûfiickém a katastrálním a zjistili
jsme, Ïe celá situace se má takto:

V ustanovení § 984 odst. 1 zákona ã. 89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník, kter˘
nabude úãinnosti 1. ledna 2014 je uvedeno: „Není-li stav zapsan˘ ve vefiejném
seznamu v souladu se skuteãn˘m právním stavem, svûdãí zapsan˘ stav ve pro-
spûch osoby, která nabyla vûcné právo za úplatu v dobré vífie od osoby k tomu
oprávnûné podle zapsaného stavu.“ Vefiejn˘m seznamem je v tomto pfiípadû my‰-
len katastr nemovitostí. Toto ustanovení zákona se opírá o zásadu materiální pub-
licity, která u nás fungovala do r. 1951 a v Rakousku a Nûmecku funguje stále. 

Z nové právní úpravy nûktefií usuzují, Ïe bude jednoduché skuteãnému vlastní-
kovi nemovitost ukrást. âesk˘ úfiad zemûmûfiick˘ a katastrální v‰ak nastavil v návr-
hu nového katastrálního zákona, kter˘ reaguje na pfiijetí nového obãanského záko-
níku a nyní prochází legislativním procesem, úãinn˘ mechanismus ochrany práv
vlastníkÛ nemovitostí.

První krok spoãívá v tom, Ïe katastrální úfiad nejpozdûji následující den po podá-
ní návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti (aÈ jiÏ podání uãinil skuteãn˘
majitel nebo podvodník) vyznaãí u pfiedmûtné nemovitosti plombu o tom, Ïe u této
nemovitosti má dojít ke zmûnû dosavadního zápisu. Podle návrhu nového katast-
rálního zákona o vyznaãení této plomby bude ihned vyrozumûn v katastru dosud
zapsan˘ vlastník do datové schránky. Pokud si vlastník nemovitosti datovou schrán-
ku nezfiídil (coÏ není ze zákona povinen) nastoupí druh˘ krok ochrany práv vlast-
níka, kter˘ spoãívá v následujícím postupu: katastrální úfiad vklad povolí a prove-
de. O provedeném vkladu vyrozumí v‰echny úãastníky vkladového fiízení, a je-li
nûkter˘ z úãastníkÛ zastoupen zmocnûncem (právû zfal‰ováním plné moci by
mohlo dojít k podvodnému jednání), vyrozumí o provedeném vkladu nejen zmoc-
nûného zástupce, jak to ukládá správní fiád, ale podle nového katastrálního záko-
na i samotného vlastníka, a to na jeho adresu uvedenou v katastru. 

Pokud tedy nûkter˘m z v˘‰e popsan˘ch zpÛsobÛ (z datové schránky nebo dopo-
ruãeného dopisu) skuteãn˘ vlastník zjistí, Ïe s jeho majetkem bylo manipulováno
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resp., Ïe se stal pfiedmûtem podvodného prodeje, má 30 dní na to, aby u katastrál-
ního úfiadu rozporoval provedené vkladové fiízení. Na základû podaného písemné-
ho nesouhlasu s tímto zápisem a Ïádosti, aby byl zpûtnû zapsán jako skuteãn˘
vlastník, vyznaãí katastrální úfiad k pfiedmûtné nemovitosti poznámku spornosti
a Ïadatele odkáÏe na podání Ïaloby k soudu. Doklad o podání Ïaloby je tfieba
pfiedloÏit katastrálnímu úfiadu, aby do‰lo k zablokování nemovitosti aÏ do doby
vydání rozsudku soudem. Pokud by po‰kozen˘ vlastník Ïalobu k soudu nepodal,
nebo Ïalobu podal, ale katastrálnímu úfiadu by nepfiedloÏil vãas doklad o podané
Ïalobû, pak katastrální úfiad poznámku spornosti vymaÏe. PoÏádá-li skuteãn˘ vlast-
ník katastrální úfiad o zápis poznámky spornosti ve lhÛtû do 30 dnÛ od doby, kdy
se dozvûdûl o zápisu, se kter˘m nesouhlasí, mÛÏe sice podvodník prodat nemovi-
tost nûkomu dal‰ímu, ale kdyÏ soud rozhodne, Ïe zápis ve prospûch pÛvodního
vlastníka má b˘t obnoven, vymaÏe katastrální úfiad nejen zápis ve prospûch pod-
vodníka, ale i v‰echny dal‰í na nûj navazující zápisy. Nemovitost tedy nebude
„ukradena“.

Zme‰ká-li skuteãn˘ vlastník lhÛtu 30 dnÛ pro Ïádost o zápis poznámky spornos-
ti, mÛÏe se sice i poté u soudu domoci v˘mazu zápisu ve prospûch podvodníka, ale
nedomÛÏe se jiÏ v˘mazu tûch práv, která zfiídil k nemovitosti podvodník za úplatu
tfietím osobám, pokud tyto tfietí osoby nabyly od podvodníka právo v dobré vífie, Ïe
je podvodník oprávnûn v jejich prospûch právo zfiídit. V této chvíli jiÏ tedy mÛÏe
skuteãnû dojít k tzv. „ukradení“ nemovitosti, ale pouze v pfiípadû, Ïe její skuteãn˘
vlastník se o zápisu na jiného dozvûdûl a nijak se proti tomu nebránil, pfiestoÏe mu
zákon dává jasné a úãinné prostfiedky obrany. 

Je‰tû mÛÏe nastat situace, Ïe se skuteãn˘ vlastník nemovitosti o zápisu podvod-
níka do katastru z nûjakého dÛvodu nedozví (napfi. kdyÏ vãas nenahlásí katastrál-
nímu úfiadu zmûnu adresy). V takovém pfiípadû má skuteãn˘ vlastník na úãinné
podání Ïádosti o vyznaãení poznámky spornosti katastrálnímu úfiadu místo
30 dnÛ lhÛtu 3 roky od doby, kdy byl zápis ve prospûch podvodníka proveden.
Prome‰ká-li tuto lhÛtu, nedomÛÏe se jiÏ v˘mazu tûch práv, která zfiídil k nemovi-
tosti podvodník za úplatu tfietím osobám, pokud tyto tfietí osoby nabyly od pod-
vodníka právo v dobré vífie, Ïe je podvodník oprávnûn v jejich prospûch právo
zfiídit. 

Z uvedeného textu tedy jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe pokud vlastníme nûjakou
nemovitost, je tfieba se k ní chovat jako zodpovûdn˘ majitel, a to nejen ve smyslu
materiálním, ale i právním. Pokud nûkdo zásadnû nepfiebírá úfiední po‰tu, nebo
ignoruje ohlá‰ení zmûny osobních údajÛ pfiíslu‰n˘m úfiadÛm, mÛÏe takzvanû spla-
kat nad v˘dûlkem. Tûmto nezodpovûdn˘m vlastníkÛm lze pouze doporuãit, aby
alespoÀ jednou za 3 roky nahlédli bezplatnû prostfiednictvím internetu do katastru
nemovitostí, nebo se obrátili na kter˘koliv katastrální úfiad se Ïádostí o nahlédnutí
nebo o v˘pis z katastru nemovitostí. Tato prÛbûÏná nenároãná kontrola je napros-
tou jistotou Ïe nikdo nezasáhl neoprávnûnû do na‰ich vlastnick˘ch práv.

JH
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NOC KOSTELÒ V KLECANECH
Leto‰ní Noc kostelÛ konaná na mnoha místech âeské republiky v pátek 1. ãervna uÏ
je minulostí. V Klecanech na ni rádi vzpomínáme. A uÏ se tû‰íme na pokraãování
pfií‰tí rok.

V klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme ji zaÏili poprvé také proto,
Ïe ãlenky sboru Klenota i farní spolupracovníci k jejímu pofiádání sami vybídli. Díky
nim a dal‰ím pfiátelÛm a pfiíznivcÛm a klecanské kulturní komisi i vedení mûsta se
podafiilo vytvofiit pûkn˘ program a prostfiedí, v nûmÏ jsme se cítili dobfie. 

Kostel byl nasvícen ãajov˘mi svíãkami i voskov˘mi svíãkami starodávného lustru
(v˘born˘ nápad ·imona Matou‰ka) a pfii zahájení v osm veãer zaznûl z vûÏe zvon
Václav. Po úvodním zamy‰lení Jifiího Koktana zahrála na varhany studentka Neru-
dova gymnázia v Praze Barbora Veselá tfii skladby (J. S. Bacha a M. Praetoria). Var-
hany trochu vynechávaly, ale docela zmkly na‰tûstí teprve o nûkolik dní pozdûji.
Eva Stanislavová pfiipravila s „klecansk˘mi literáty“ ãtení z farní Pamûtní knihy,
a sice zápisÛ Martina Císafie. Ten do ní psal v roce 1836 jako první. Jména faráfiÛ
zaznamenan˘ch od roku 1692 recitovaly stfiídavû dûti, a to bylo moc pûkné, stejnû
jako vpfiedu vystavené názorné obrazy, které ãetbu ilustrovaly.

Poté jsme se velmi pozornû zaposlouchali do krásného vícehlasého zpûvu Kle-
noty. Zpûvaãky se scházejí na t˘denní dvouhodinové zkou‰ky a pod vedením Mar-
cely Sládkové, uãitelky hudební v˘chovy na zdibské ‰kole, úroveÀ sboru neustále
roste. Velkou roli tu hraje nad‰ení v‰ech zúãastnûn˘ch. Jak fiekl jeden z úãastníkÛ
veãera „pokud v‰e bezchybnû funguje, nikdo si neuvûdomí, jak obrovská je za tím
práce sbormistra“.

V podání Klenoty zaznûly duchovní písnû, spirituály a lidové písnû. A kdyÏ se
k dospûl˘m pfiipojily je‰tû hlasy dûtí ze zdibského ‰kolního pûveckého sboru, byl to
pro posluchaãe nádhern˘ záÏitek – zvlá‰È pfii zpûvu africk˘ch písní provázen˘ch ryt-
mick˘mi pohyby a bubnováním. 

Pofiad pokraãoval besedou s klecansk˘m faráfiem Pavlem Kune‰em. Hovofiil velmi
poutavû (jak potvrzují posluchaãi) o kfiesÈanství, vzájemné úctû, chybách vlastních
i o odpu‰tûní a Parkinsonov˘ch zákonech ve Vatikánu. A také o smífiení sama se
sebou. 

Po první ãásti této besedy následovala druhá ãást koncertního vystoupení Kleno-
ty, a to s ohledem na úãinkování dûtského sboru ze Zdib, kter˘ odjíÏdûl domÛ auto-
busem v deset hodin veãer. Truvérskou m‰i Petra Ebena dirigovala a na klavír hrála
Marcela Sládková, na zobcové flétny Barbora Veselá. Dovûdûli jsme se potom, Ïe
cel˘ program paní uãitelka Sládková nastudovala s obûma sbory, ale spoleãnû zpí-
valy bez jakékoliv zkou‰ky.

Pfiesto, Ïe rozhovor s Pavlem Kune‰em pokraãoval i po druhém vystoupení Kle-
noty, pfiítomní neodcházeli a velká skupina vytrvala aÏ do závûru ve 23 hodin.
V kostele byla zaplnûna v‰echna místa - i na dovezen˘ch lavicích. Mnoh˘m zbyla
jen místa k stání.

Noc kostelÛ mûla krásn˘ program také u sv. Klimenta v Odolena Vodû.
V kapli sv. Václava v ¤eÏi u Prahy se se‰lo dvacet dûtí a vybarvily velk˘ obraz kní-
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LÉTO V LESE, NA ZAHRADù I NA POLI
V ãervenci se nám díky zrajícímu obilí zaãínají pfied
oãima mûnit barvy polí ze zelené aÏ po zlatavou.
Na polích mÛÏeme vidût kvést mák, ve vy‰‰ích
nadmofisk˘ch v˘‰kách len, dokvétá hofiãice i sva-
zenka. âervenec je také mûsícem lesním plodÛ.
V první polovinû ãervence dokvétají lípy a pro vãe-
lafie konãí sezóna kvûtov˘ch medÛ. Samice spárkaté
zvûfie vodí svá mláìata a také koroptve a kfiepelky
vodí kufiata. Mláìata ptákÛ se po vyhnízdûní zaãí-
nají rozlétávat do volné krajiny. Probíhá srnãí fiíje,
jeleni zaãínají vytloukat paroÏí. A neÏ zpracujeme
v‰echny poznatky, které jsme pfii toulkách v lese
a po loukách naãerpali, je po sv. Annû, pfiijdou
chladna z rána a bude tady srpen, ozvuãen˘ cvrko-
tem kobylek a saranãat, v lese zaãnou kvést vfiesy,
dozrávat maliny, ostruÏiny i borÛvky. Pokud se
zaposloucháme pozornû tak zjistíme, Ïe ãásteãnû
utichá zpûv ptáku a zaãínají jejich tahy. V srpnu
odlétají také ãápi, kukaãky a ror˘si. Probíhá kaÀkování kun. Na kukufiiãném poli je
kukufiice po odkvûtu, ukonãuje rÛst a zaãíná vytváfiet palice. Podle staré myslivecké
zásady by se s posledním snopem z pole mûlo zaãít dávat zrno do zásypÛ. V pol-
ních honitbách se pfiikrmují jak baÏanti, tak i zajíci. A také se nesmí zapomínat na
doplÀování vody do napajedel. Konãící srnãí fiíje zpÛsobuje vût‰í pohyb srnãí zvûfie,
na coÏ by nemûli zapomínat pfiedev‰ím fiidiãi. Na srpen nedoãkavû ãekají davy hou-
bafiÛ, jimÏ zaãíná ta pravá sezóna. Plné ruce práce mají i zahrádkáfii, jejichÏ stromy
jsou obaleny ovocem a je tfieba podpírat tûÏké vûtve pfied rozlámáním. Rozlámat by
se mohly také jifiiny, které je potfieba vyvázat. Vysadit bychom mûli dvouletky a pro-
vést fiez odkvetl˘ch trvalek. A kdyÏ si uvûdomíme, Ïe pfii tom v‰em, co nás v ãer-
venci a srpnu ãeká, musíme také jít „obãas“ do práce anebo odjet na dovolenou, aÈ
uÏ s autem nebo s kolem, pÛjde nám z toho v‰eho hlava kolem.

JH

Ïete Václava na koni. Tamní Noc pfiipravila obûtavû a ke spokojenosti v‰ech
paní Anna âervenková, v˘borná hudebnice a na‰e klecanská varhanice, s rodinou
a pfiáteli. 

Zdena Lomová s pouÏitím materiálu ·imona Matou‰ka

Tfiezalka teãkovaná
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KLECÁNKY ZAPLAVILA VELKÁ VODA
V srpnu 2012 uplyne jiÏ 10 let
od niãivé povodnû. V srpnu
roku 2002 se prohnala
povodÀová vlna napfiíã âes-
kou republikou a zasáhla
i na‰e mûsto, konkrétnû Kle-
cánky. Tato povodeÀ patfií
k nejtûÏ‰ím pfiírodním
katastrofám moderní ãeské
historie spoleãnû s niãiv˘mi
záplavami na Moravû v roce
1997. Byla to nejvût‰í povo-
deÀ od niãivé Velké povodnû
v roce 1845. 

Vzhledem k tomu, Ïe tato
povodeÀ velmi zasáhla i oby-
vatele na‰eho mûsta, pfiipravi-
li jsme pfii této pfiíleÏitosti
vzpomínkovou pfiílohu Kle-
canského zpravodaje. Pfii pfií-
pravû pfiílohy jsem zjistila, jak
si lidé pfiímo zasaÏení povod-
ní uloÏili tuto událost hodnû
hluboko do svého podvûdomí
a podafiilo se jim znovu se
zvednout a postavit na vlastní
nohy, opravit svoje domy,
pofiídit nové vûci a na povo-
deÀ se snaÏí nemyslet. Také
mi kladli na srdce, abych

urãitû nezapomnûla podûkovat za pomoc pfii povodni dobrovoln˘m hasiãÛm, ktefií
v Klecánkách pomáhali ve dne v noci. Samozfiejmû, Ïe podûkování dobrovoln˘m
hasiãÛm je na místû, ale zároveÀ velké díky patfií kaÏdému, kdo pomáhal aÈ jiÏ vlast-
níma rukama, finanãnû nebo zaslal materiální pomoc.

DH
Na pomoc zatopen˘m Klecánkám

Mezi dárci na pomoc postiÏen˘m povodní byla v roce 2002 také Katolická farnost
sv. Eugenie ve Stockholmu. ·véd‰tí pfiátelé tehdej‰í klecanské farnosti uspofiádali
bazar a sbírku, která vynesla v pfiepoãtu 737.081 ãesk˘ch korun.

zl
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PÁNÍâKOVÉ POZOR!
Nejenom my lidé, ale i na‰i ãtyfinozí miláãkové trpí v letních mûsících vedrem. Zví-
fiata mají s udrÏením optimální tûlesné teploty vût‰í problémy neÏ ãlovûk. Snadno
u nich dochází k pfiehfiátí organismu aÏ k úpalu. Psi nemají potní Ïlázy a ochlazují
se pouze zrychlen˘m d˘cháním s vyplazen˘m jazykem. Takové ochlazování je v‰ak
málo úãinné. Proto bychom mûli dlouhé vycházky se sv˘mi miláãky podnikat ráno,
kdy je‰tû není takové horko a pfies den je nechat odpoãívat ve stínu, v klidu
a s dostatkem vody. A co je nejdÛleÏitûj‰í? Nenechat psa ani nûkolik málo minut ve
sluncem rozpáleném autû!

JH

V archivu klecansk˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ se dochovaly historické fotografie
z povodní v roce 1978 a 1940. Tyto povodnû v‰ak nebyly zdaleka tak niãivé jako
povodeÀ pfied 10 lety. 
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PRAV¯ HRADEC A KLUB RODIâÒ 
A DùTÍ KLÍâEK 
V UPLYNULÉM ·KOLNÍM ROCE 
Skonãil ‰kolní rok 2011–2012, pát˘ rok ãinnosti obãanského sdruÏení Prav˘ Hradec
v Klecanech. Klub rodiãÛ a dûtí Klíãek roz‰ífiil svoji nabídku i na dûti ‰kolou povin-
né, které nav‰tûvují kouzelnick˘ krouÏek, taneãní cviãení Latin dance, ‰achov˘
krouÏek, v˘tvarné kurzy a obãasné dílny v˘roby ‰perkÛ. Podafiilo se nám pfiipravit
pravideln˘ program seniorÛm v Domû s peãovatelskou sluÏbou, kterého se mohou
zúãastÀovat i ostatní seniofii z Klecan. 

Vefiejnosti nabízíme 22 otevfien˘ch krouÏkÛ a 18 kurzÛ pfiedplácen˘ch na polo-
letí. KaÏd˘ t˘den je nav‰tíví 337 dûtí i dospûl˘ch. 35 lektorek a lektorÛ odpracuje
t˘dnû celkem 77,5 hodin. 15 lektorek jsou matky na matefiské nebo rodiãovské
dovolené. Pfied‰kolní dûti odvádíme se souhlasem rodiãÛ i z matefiské ‰koly do
na‰ich krouÏkÛ a kurzÛ, kde si je vyzvedávají rodiãe.

Kromû svého pravidelného programu se podílíme na tradiãních akcích mûsta,
pofiádáme v˘lety, pfiedná‰ky o umûní, karneval pro dûti, hudební semináfie, závody
‰lapacích aut, Mikulá‰skou a dal‰í jednorázové akce pro dûti i dospûlé.

V novém ‰kolním roce budeme mít nové pÛsobi‰tû na Rychtû. Tû‰íme se, Ïe se
nám podafií s podporou mûsta uskuteãnit na‰e dal‰í plány.

ZdeÀka Tomá‰ová
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ÎIVOT V DOMOVù S PEâOVATELSKOU SLUÎBOU
Naposledy jsme podali zprávu o Ïivotû v DPS v kvûtnu. âerven probíhal v zajet˘ch
kolejích : kaÏdou stfiedu cviãení na Ïidlích s p. uã. Vackovou, ãtrnáctidennû zpívá-
ní s panem Vackem pfii kytafie. Zpívání 12. 6. bylo obohaceno – p. Vacek si pfiinesl
saxofon a pozval svého hudebního kamaráda, kter˘ hrál na klávesy. Takto oboha-
cená hudba se nám velice líbila prozpívali jsme stanovenou hodinku pln˘mi hrdly.
Tímto mal˘m koncertem provedl p. Vacek rozlouãení pfied prázdninami a pokraão-
vat budeme zase v záfií. 

Vyvrcholením ãervnov˘ch událostí byla akce sdruÏení Prav˘ Hradec. Dne 16. 6.
zorganizovali jeho pracovníci nároãnou AKADEMII ve velkém sále souãasného kul-
turního domu v Dolních kasárnách. V budovû obklopené nádhernou vzrostlou zele-
ní vystupovali malí, vût‰í i dospûlí amatér‰tí umûlci od 14 hodin do pozdního veãe-
ra. Dojímavá byla vystoupení mal˘ch dûtí, které krásnû tanãily a zpívaly. Dospívající
zase kouzlili a pfiedvádûli své hudební umûní. 
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Naprosto kaÏdého zaujalo vystoupení souboru Lakomé Barky sv˘m zpûvem
a koncertem bubnÛ. Posluchaãi se pohybovali a tleskali v jejich rytmu s okouzlením
a nad‰ením. Dal‰í klecansk˘ soubor Klenota chytil své první posluchaãe za srdíãko
sv˘m podmaniv˘m a procítûn˘m pfiednesem lidov˘ch písní. Soubor pfiedvedl krásu
na‰í lidové kultury jako dûdictví pfiedkÛ. Zajímavá byla ukázka zpûvu a spontánní-
ho tance romské skupiny, která pfiijela z Kolína. 

Pak pokraãoval zábava a tanec do pozdních hodin, ale obyvatelé DPS mûli na
prostranství pfied svou budovou vlastní program. Paní peãovatelka Dá‰a Braunová
pfiipravila posezení ve stínu a obãerstvení pro své klienty i pro hosty. Ve stínu krás-
n˘ch stromÛ se usadila malá dechová hudba a do 19 ti hodin vyhrávala dÛchodcÛm
jejich oblíbené písnû. V‰ichni radostnû zpívali a vzpomínali.

Zájem náv‰tûvníkÛ budila i umûlecká fiemesla. Stánky umûlcÛ a jejich pomocní-
kÛ byly umístûny pod stromy v té ãásti parku, která pfiiléhala ke kulturnímu domu.
Zaujala keramika, vystavené malby a kresby, moÏnost zapojení do umûlecké tvorby
pod vedením odborníkÛ. Cesta tímto kouzeln˘m koutem parku byla zajímavá, inspi-
rující a probouzela pocit krásného záÏitku. 

Myslíme si, Ïe je tfieba vyslovit podûkování obûtavcÛm, ktefií strávili hodiny práce
a pfiíprav této mûstské akce. Jejich nad‰ení pro rozvoj Ïivota obce je mladé, ale
nutné, aby se místní kultura mohla vyvíjet a pÛsobit radostné proÏitky obyvatelÛm
mûsta. Dále je nutno podûkovat mûstu Klecany, protoÏe ono pfiispûlo sdruÏení Prav˘
Hradec, které zaplatilo a je‰tû zaplatí rÛzné pomÛcky (napfi. cviãební) a aktivity pro
dÛchodce jako hudební produkci dechovky. 

Na závûr mûsíce ãervna v DPS spoleãnû oslavíme svátek dvou obûtav˘ch Zdeni-
ãek – Lemonové a Tomá‰ové, které bez ohledu na své vytíÏení nám pomáhají orga-
nizovat kulturní i sportovní akce, posezení, besedy, zvou soubory dûtí i dospûl˘ch.
Dûkujeme 

J. Koktanová, H. Pokorná, M. Nováková
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DEN PRO KASÁRNA 
PrÛbûh celého dne popsala jiÏ paní uãitelka Mgr. Jifiina Koktanová ve své zprávû ze
Ïivota v Domû s peãovatelskou sluÏbou. Pfiidám tedy jen pár ãísel. Nûkterá jsou jen
odhad, protoÏe vstupné bylo dobrovolné.

Sportovní dopoledne:

33 závodníkÛ na ‰lapacích autech, asi 100 lidí celkem.

V˘sledky:

BFR (3 aÏ 6 let); okruh, 1 kolo
1. místo – Ondfiej Lau‰man (ãas 00:47,2, start. ã. 6)
2. místo – Ale‰ âesnek (ãas 00:48,5, start. ã. 10)
3. místo – Jirka Var‰avsk˘ (ãas 00:50,0, start. ã. 26)

AF I (6 aÏ 12 let); okruh, 1 kolo
1. místo – David Lau‰man (ãas 00:34,1, start. ã. 29)
2. místo – Vojta Îemliãka (ãas 00:35,4, start. ã. 24)
3. místo – Aniãka Sluníãková (ãas 00:40,2, start. ã. 16)

AF II (13 a více let); okruh, 2 kola
1. místo – ·imon Doubek (ãas 01:09,4, start. ã. 7)
2. místo – Adam Doubek (ãas 01:09,8, start. ã. 8)
3. místo – Jirka Odstrãilík (ãas 01:16,6, start. ã. 19)
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Odpolední program:

106 úãinkujících Tfietí nízkoprahové akademie Pravého Hradce pod patronací bílé-
ho kosa (dûti i dospûlí z Klecan a okolí – stálí náv‰tûvníci kurzÛ klubu rodiãÛ a dûtí
Klíãek).

20 hostÛ (skupina ze Sokola Vodochody a dûtsk˘ romsk˘ taneãní soubor Roma-
no jiloro).

15 ãlenÛ juniorsk˘ch hudebních skupin Skuteãné ligy junior.
5 ãlenÛ dechovka MONA.
5 v˘tvarníkÛ, ktefií poradili, jak vyrobit vitráÏ, ‰perk z FIMA, vytvofiit dekoraci,

naglazovat hrnek nebo vymalovat keramické zvífiátko.



Klecansk˘ zpravodaj • ãervenec 2012

ÚÏasná v˘stava prací ÏákÛ Ateliéru ·oltysov˘ch.  V‰e stihli vytvofiit za jedin˘ ‰kol-
ní rok.

Celkov˘ poãet náv‰tûvníkÛ i úãinkujících odhadujeme asi na 400. Mnozí byli pfie-
kvapeni pûkn˘m prostfiedím kasáren. V anketû se vyjadfiovali k budoucnosti tohoto
areálu. V˘sledky ankety zvefiejníme po prázdninách.  Vût‰ina hlasÛ byla pro vybu-
dování parku a moÏnost zde trávit voln˘ ãas, ale objevovaly se pfiipomínky ke ‰pat-
né dostupnosti areálu a finanãní nároãnosti návrhu na vybudování Klecanského
domu pro spolkov˘ Ïivot.

Litovali jsme, Ïe nepfii‰lo více mlad˘ch na koncert juniorsk˘ch skupin. Nepodafii-
lo se nám navázat spolupráci se základní ‰kolou, která by b˘vala mohla pozvat Ïáky
druhého stupnû. Na tento první koncert naváÏeme podobn˘mi hudebními dílnami,
jaké jiÏ probíhají v klubu Ulita v Praze 3. 
Ne v‰echno se podafií hned na první pokus. Budeme pokraãovat ve snaze zaujmout
dospívající dûti a nabídnout jim program, kter˘ odpovídá jejich zájmÛm.

ZdeÀka Tomá‰ová
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CO SE ·USTLO V NA·Í ·KOLE…
Koneãnû jsme se doãkali

Moc jsme se tû‰ili na 27. kvûtna. Proã? No pfiece jedeme zase na ‰kolu v pfiírodû,
tentokrát do Rokytnice nad Jizerou. Jaké asi budeme fie‰it úkoly? Paní uãitelky se tvá-
fiily tajemnû a nic neprozradily, dokud jsme nepfiijeli do penzionu.

CESTA ZA POZNÁNÍM bylo téma, které nás provázelo po cel˘ pobyt. Zaãali jsme
planetami v na‰í Sluneãní soustavû. Hledali jsme informace o jejich zvlá‰tnostech
a porovnávali s na‰í planetou.

Planeta Zemû se nám asi líbila nejvíce. Rozkvetlé krkono‰ské louky, vÛnû lesa,
Mumlavsk˘ vodopád, fieky Jizera a Mumlava. A co teprve ‰ikovní skláfii v 300 let
staré sklárnû, které jsme pozorovali pfii práci.

I cestu do historie jsme na‰li, kdyÏ jsme nav‰tívili muzeum v kravínû. âtete dobfie,
v b˘valém kravínû instalovali místní obyvatelé v‰e, co se zachovalo ze Ïivota krko-
no‰sk˘ch obyvatel v dfiívûj‰ích dobách.

Náv‰tûva IQ parku v Liberci nás vrátila do souãasnosti a moÏná i do budoucnos-
ti. ·koda, Ïe ho nemáme v Klecanech. Urãitû by se vám v nûm líbilo jako nám.

Orientaãní bûh ukázal, jak jsme zdatní, jak si umíme pomáhat a co je‰tû musíme
napravit.

Den odjezdu se blíÏil a my jsme se po táboráku s Krakono‰em rozlouãili s hora-
mi a uÏ se tû‰íme na pfií‰tí ‰kolu v pfiírodû.

Va‰i tfieÈáci
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Krásy Moravského krasu

Nav‰tívili jste nûkdy krásné jeskynû Moravského krasu? Îáci 2.B, 5.A a 5.B ze Z·
Klecany si tento rok udûlali ãtyfidenní v˘let právû sem. Byli ubytováni v chatû Maco-
cha, pfiímo u známé propasti Macocha. Tu si prohlédli seshora a pro‰li se téÏ po
jejím dnû. Také nav‰tívili jeskyni V˘pustek, v které je zafiízen˘ b˘val˘ vojensk˘ kryt.
Pro‰li se téÏ Katefiinskou jeskyní, Punkevní jeskyní, projeli se vláãkem, lanovkou
a pluli na lodi po jeskynní fiece Punkvû. Mimo krásy krápníkÛ poznali nádherné
arboretum, Ztracen˘ svût s modely dinosaurÛ v Ïivotní velikosti a zajímav˘ vûtrn˘
ml˘n. Ani veãer se dûti nenudily, vyzkou‰ely si své herecké umûní a uÏily si disko-
téku.

Hanka Johanisová

·kola v pfiírodû v Herlíkovicích

Na t˘den 21. 5. – 27. 5. budeme s prvÀáky a druháky vzpomínat se ‰irok˘m úsmû-
vem na tváfii. Proã? ProtoÏe se nám ‰kola v pfiírodû opravdu povedla. Dny plné
radosti, záÏitkÛ, zábavn˘ch aktivit, sluníãka, pobytu na ãerstvém vzduchu, nov˘ch
i star˘ch pfiátelství, v˘borné jídlo, tfii senzaãní instruktofii a spousta legrace.
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Ubytováni jsme byli v hotelu RZ Eden Herlíkovice na dvoulÛÏkov˘ch a tfiílÛÏko-
v˘ch pokojích. Na snídani, která byla formou ‰védského stolu, jsme chodili kolem
osmé hodiny. Poté jsme vyrazili na celé dopoledne do blízkého okolí. Po poledním
obûdû jsme si odpoãinuli, abychom nabrali síly na odpolední program, kter˘ uÏ byl
v rukách instruktorÛ. Dûti byly rozdûleny do tfií t˘mÛ, kaÏd˘ si namaloval svoji vlaj-
ku a vymyslel svÛj název. Hrály se rÛzné hry a dûti byly nad‰ené. V ‰est hodin uÏ
jsme se v‰ichni tû‰ili na veãefii, po v‰ech tûch aktivitách nám vÏdycky pofiádnû
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vyhládlo. Cel˘ t˘den jsme zakonãili opékáním bufitÛ a diskotékou, na kterou se hol-
ãiãky pûknû vyparádily. :)

Myslím, Ïe jsme si to pofiádnû uÏili, nûkter˘m se ani nechtûlo domÛ a urãitû se
tû‰íme na pfií‰tí rok, aÏ nûco podobného zopakujeme.

Pfieji v‰em krásné slunné léto
Tfiídní uãitelka 2. A Bára Radostová

Pár slov na závûr…

Koneãnû zaãalo pro uãitele nejkrásnûj‰í období v roce, období pro odpoãinek
a regeneraci fyzick˘ch i psychick˘ch sil. Jménem v‰ech Vám pfieji pfiíjemné léto plné
pohody, hezk˘ch dovolen˘ch, vodních radovánek, rybáfisk˘ch i houbafisk˘ch úspû-
chÛ a vÛbec v‰eho, co si jen ãlovûk mÛÏe v létû pfiát.

Já osobnû, protoÏe jsem po patnácti letech byla ze ‰koly odejita, se s Vámi chci
tímto rozlouãit a pfieji Vám v‰em i nadále zajímavé ãtení ve Zpravodaji, a to hlavnû
s oãekáváním, co v‰echno se ‰ustlo v na‰í (va‰í) ‰kole…

Mgr. Dagmar Rauschová 

ZPRÁVIâKY Z M·
ZachraÀovali jsme Ïabku Kvákalku

Konec kvûtna kaÏdoroãnû patfií Barevnému t˘dnu a letos tomu nebylo jinak. V t˘dnu
od 28. 5. do 1. 6. se celá ‰kolka oblékala kaÏd˘ den jiné barvy a zároveÀ jsme mûli
vÏdy nûjak˘ zajímav˘ program s cílem pomoci „Ïabce Kvákalce“, která potfiebovala
splasknout.

Pondûlí – modr˘ den – na‰i plavci mûli závûreãnou hodinu plavání a dostali Mokrá
vysvûdãení

Úter˘ – ãerven˘ den – v˘prava za pokladem – kaÏdá tfiída samostatnû
Stfieda – oranÏovoÏlut˘ den – krásné divadelní pfiedstavení „Pohádka plná not

aneb ptej se lína blízko ml˘na“ 
âtvrtek – zelen˘ den – nejdfiíve pan fotograf fotil kaÏdou tfiídu na spoleãné foto

a pak uÏ jsme mohli v‰ichni spoleãnû vyrazit do Klecánek. Cestou nás
ãekala Ïabka Kvákalka, která díky splnûní urãit˘ch úkolÛ jiÏ trochu
splaskla. Pan Brzobohat˘ nás povozil v‰echny pfiívozem.

Pátek – duhov˘ den – v prostorách ‰kolky probûhlo karnevalové veselí, poãasí si
vybralo zrovna de‰tiv˘ den a tak jsme upustili od procházky po Kleca-
nech. 

Za splnûní v‰ech úkolÛ a za pomoc Ïabce Kvákalce dostaly dûti od Ïabky fidorku
s podobenkou Ïabky. 
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Pfied‰koláci se louãili se ‰kolkou 

13. 6. probíhalo rozlouãení s pfied‰koláky. Celodenní program byl vûnován právû
jim. Dopoledne tfiídy Ryba a Kobylka nav‰tívily divadelní pfiedstavení „·ípková
RÛÏenka“ na lodi bratfií FormanÛ. Cestu jsme mûli zpestfienou svezením na pfiívoze,
protoÏe divadelní loì kotvila v Roztokách. Odpoledne ãekalo pfied‰koláky slavnost-
ní pasování na ‰koláky a stuÏkování za doprovodu studentské hymny „Gaudeamus
igitur“. Pfied tím, neÏ jsme se vrhli na dobroty pfiinesené od rodiãÛ a zaãali opékat
bufity, nám je‰tû pfiedvedl své magické dovednosti kouzelník Vítek. V závûru veãera
se za doprovodu kapely uÏ jenom zpívalo, tancovalo a povídalo a veãer nám rychle
utekl. Dûkujeme v‰em pfiítomn˘m za velmi hezky strávené odpoledne a budoucím
‰kolákÛm pfiejeme co nejpfiíjemnûj‰í start do Ïivota. 

Zakonãení plaveckého kurzu

18. 6. ukonãily nejstar‰í dûti pÛlroãní kurz plavání a za svoje snaÏení si pfiinesly
„Mokré vysvûdãení“. V‰echny dûti musíme pochválit za snahu a za veliké pokroky,
které v bazénu dosáhly. 

Prázdninov˘ provoz M·

Matefiská ‰kola bude bûhem mûsíce ãervence otevfiena ve zúÏeném provozu
a v srpnu bude zcela uzavfiena. Dûti nastoupí do ‰kolky aÏ v záfií. 

Pfiejeme dûtem krásné prázdniny – Kolektiv M·
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KLECANSKÁ VETERAN RALLYE 2012
JiÏ tradiãnû druhou ãervnovou sobotu se do na‰eho mûsta sjeli pfiíznivci historick˘ch
vozidel. Konal se jiÏ ‰estnáct˘ roãník této vyhlá‰ené akce. Trochu netradiãní bylo
pfiesunutí v˘stavy k pfiívozu do Klecánek, ale veteráni na bfiehu Vltavy vypadali skvû-
le a krásnû se u vody leskly. ÚãastníkÛm i divákÛm se toto prostfiedí líbilo více neÏ
na klecanském námûstí. Poãasí také pfiálo a sluníãko se jen obãas ukrylo za mraky,
aby veteránÛm a jejich posádkám nebylo pfiíli‰ velké teplo. Klidnou atmosféru v˘sta-
vy mírnû naru‰ovali pouze neukáznûní cyklisté projíÏdûjící mezi vozy. 

Od ranních hodin se do Klecánek sjíÏdûly automobily, motocykly i velocipedy
rÛzn˘ch znaãek, nechybûla ani dûtská historická vozidla – koãárky, tfiíkolky. Atmo-
sféru „star˘ch ãasÛ“ pomáhala dokreslit swingová dobovû obleãená skupina 30 t˘ch
let „Tfii nedûle potom“. V˘stavu historick˘ch vozidel doplÀoval i dal‰í doprovodn˘
program, kter˘m byla divácká anketa o nejhezãí automobil, motocykl a nejlépe
dobovû obleãenou posádku. Jako kaÏd˘ rok i letos zde byl sanitní vÛz spoleãnosti
Pragomedika Plus a.s., ve kterém bylo moÏno si nechat bezplatnû zmûfiit krevní tlak
nebo hladinu cholesterolu. Zdravotníci bûhem dopoledne vy‰etfiili asi stovku zájem-
cÛ. Vystavené byly i zbrusu nové vozy z nabídky spoleãnosti Domansk˘ cz a nechy-
bûla ani v˘stava novûj‰ích siln˘ch motocyklÛ velk˘ch kubatur pfieváÏnû japonsk˘ch
v˘robcÛ. Novinkou v doprovodném programu byla stfielnice Buffalo Bill, v níÏ si
stfielbu mohli mimo soutûÏících, pro které byla prvním soutûÏním úkolem, vyzkou-
‰et i diváci a v‰ichni pfiíchozí. Tato stfielnice je fiízena poãítaãem, kter˘ zároveÀ
vyhodnocuje a sãítá zásahy. O tuto atrakci byl velik˘ zájem. Ale vraÈme se k vlastní
soutûÏi historick˘ch vozidel. Pfied startem mûli diváci moÏnost shlédnout pfiedvádû-
cí jízdy dvou vysok˘ch kol pánÛ Kodedy a Nûmeãka. Mûla pÛvodnû jezdit tfii, bohu-
Ïel ãlen âeského Klubu VelocipedistÛ 1880, Pavel ·tûpán, mimochodem jiÏ také
obãan Klecan, mûl zlomenou nohu. Dostavil se sice i s vysok˘m kolem, ale jízdy se
zúãastnit nemohl, a tak doprovodil jízdu velice pûknû pfiipraven˘m komentáfiem
o vysok˘ch kolech a KHV 1880. Po této jízdû nastoupila Mgr. NadûÏda âerná
z Regionálního muzea Mûlník, která pfiedstavila v‰echny zúãastnûné historické
koãárky a tfiíkolku, s kterou pfiijela dobovû obleãená rodina Patocsov˘ch. Po jízdû
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koãárkÛ pfii‰li opût na fiadu jiÏ v˘‰e jmenovaní pánové z vyso-
k˘ch kol, aby tentokrát divákÛm pfiedstavili trochu hudebního
umûní prostfiednictvím sv˘ch fla‰inetÛ. Z novû vyrobeného
zaznûla napfiíklad známá lidová písniãka a z pÛvodního fla‰i-
netu 20. –30. let jsme se mohli dohadovat, co Ïe je to za
melodii. A to se jiÏ blíÏil samotn˘ start soutûÏe. Na jeho
úvodu se nám pfiedstavilo nejstar‰í vozidlo, které jsme kdy na
Klecanské rallye mohli spatfiit. S americk˘m farmáfisk˘m
vozem Sears Motor Buggy z roku 1907 pfiijel pan Václav
Macháãek. Vozidlo velice zajímavé koãárové konstrukce
s motorem 850 cm3, pohonem zadních kol, fietûzy ke kaÏdé-
mu kolu odpruÏené eliptick˘mi listov˘mi pery, osvûtlené pet-
rolejov˘mi lampami, s brzdami pouze na zadních kolech
a ovládané pákou místo volantu. Tento vÛz se díky své kon-
strukci celé jízdy neúãastnil, ale byl zajímav˘m zpestfiením
pfied vlastním závodem.

Hned po jeho krátké jezdecké ukázce do‰lo k vlastnímu
odstartování XVI. roãníku a v‰echna vozidla vyrazila na traÈ
dlouhou nûco málo pfies 50 km. Posádky zmûfiily síly ve
12 disciplínách, které pro nû byly na trati pfiipraveny. Kromû

SEAR MOTOR BUGGY 1907
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nich ãekala soutûÏící i jedna tajná kontrola dodr-
Ïování dopravních pfiedpisÛ, konkrétnû zastavení
na stopce v kfiiÏovatce u hfibitova. 

Do soutûÏe se pfiihlásilo 80 posádek, z nichÏ
bylo 7 jízdních kol, 30 motocyklÛ a 43 automo-
bilÛ. Krásnû novû zrenovovan˘ vÛz AERO Minor
II. pana Jifiího RÛÏiãky, kter˘ do Klecan jezdí
kaÏd˘ rok s nov˘m vozidlem, bohuÏel neodstar-
toval pro poruchu spojky, a tak na nûho zbylo
pouze místo nejvût‰ího smolafie dne. 

Veãerní vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhlo bez
vefiejnosti, v areálu Dolních kasáren. Pfied vlast-
ním pfiedáváním cen vystoupil kouzelník, Vítek
RabiÀák, kter˘ v‰em úãastníkÛm pfiedvedl kousky,
nad nimiÏ zÛstával rozum stát. Kolem pÛl osmé
nastal okamÏik, na kter˘ v‰ichni úãastníci s nap-
jetím ãekali cel˘ den, k vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Byla
rozdána spousta cen. Mimo vítûzÛ v kategoriích byly pfiedány ceny nejstar‰ímu, nej-
mlad‰ímu i nejvzdálenûj‰ímu úãastníkovi. Divácky nejhezãím autem byla urãena
Tatra 75 pana Libora Bráblíka, která byla v Klecanech poprvé a tato posádka byla
podle divákÛ i nejlépe obleãena. Nejhezãí motocykl urãili diváci jako vÏdy âechii
600 OHV pana ZdeÀka Novotného. Pofiadatelé se shodli, Ïe nejzajímavûj‰ím vozid-
lem byla ·koda Rapid pana Miroslava Strouhala a motocykl Triumph 500 pana Pavla
Toulce. Nejstar‰í automobilem soutûÏe byl Whippet z roku 1927 pana Jifiího Vody
a nejstar‰ím motocyklem Campion z roku 1919 pana Jindfiicha Chaloupky.

Pak jiÏ pfii‰ly na fiadu ceny za umístûní ve vlastní soutûÏi. Ceny darované spoleã-
ností BECK Internacional pfii‰el pfiedat pan Stojan Georgiev Kalev, kter˘ zastoupil
majitele spoleãnosti pana Jense Beckhäusera. Na prvních tfiech místech v kategorii
se umístili 1. Zdenûk Novotn˘ (na âechii-Böhmerland), 2. Petr âist˘ (na kole Ogar)
3. Jifií Bálek (na BMW). V kategorii auto 1. Pavel âíÏ (Aero 30), 2. Ondfiej Kroutil (Fiat
1100), 3. Miroslav Strouhal (·koda Rapid). Pohár nejlépe umístûnému vozidlu znaã-
ky AERO, kter˘m byl vÛz AERO 30, pana Pavla âíÏe, zakoupila spoleãnost Aero
Vodochody, vítûzi cenu pfiedal, viceprezident pro fiízení finanãního úseku spoleã-
nosti Ing. Michal Flídr. Mûsto Klecany ocenilo pohárem i nejlépe umístûn˘ vÛz
znaãky Tatra. Tím se stal vÛz Tatra 57 B pana Vítûzslava Stejskala, dále byl ocenûn
nejlépe umístûn˘ motocykl se sidecarem M72 pana Miloslava Wohlmuta. Absolut-
ním vítûzem celé soutûÏe se stal vÛz Tatra 805, pana Jifiího Macka.

Klidn˘ prÛbûh dopolední v˘stavy a startu zabezpeãovala OP Zdiby, vlastní jízdu
historick˘ch vozidel zaji‰Èovalo 30 pofiadatelÛ, které bylo moÏno vidût na startu,
trati, v cíli a v‰ude tam, kde bylo tfieba. 

Dûkujeme v‰em pofiadatelÛm za zaji‰tûní klidného prÛbûhu celé akce, v‰em part-
nerÛm za finanãní a materiální pomoc, úãastníkÛm za to, Ïe pfiijeli s tak krásn˘mi
vozidly a v‰em divákÛm za podporu akce svou úãastí a potleskem. 

Alena a Láìa Nûmeãkovi

Nejlépe obleãená posádka
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Nejstar‰í automobil ... ... a nejmlad‰í úãastník

Nejstar‰í úãastník soutûÏe

Vítûz v kategorii Motocykl
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Absolutní vítûz závodu p. Macek s Tatrou 805
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Nejlépe umístûn˘ vÛz TATRA ...

... pofiadateli urãen˘ nejzajímavûj‰í automobil
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Diváky zvolen˘ nejhezãí automobil ...

... nejlépe umístûn˘ vÛz Aero
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LETEM SVùTEM PO âESKÉ REPUBLICE 
Nastává doba prázdnin a dovole-
n˘ch a s tím i doba cestování. Ale
protoÏe v‰ude sly‰íme, Ïe je doba
zlá a na cestování nám uÏ nûjak
nezb˘vají peníze, porozhlédli jsme
se po moÏnosti podívat se po svûtû
a pfiitom nepotfiebovat horentní
sumy ani cestovní pas.

Tak napfiíklad Sahara. Najdeme
ji u obce Rohatec blízko Hodoní-
na. Je to národní pfiírodní památka
Váté písky jinak Moravská Sahara.
Zabírá plochu více neÏ 30 ha

a písky jsou místy hluboké aÏ 30 metrÛ. Benátky leÏí nad Jizerou kousek od Mladé
Boleslavi. Na Sibifi mÛÏeme zajet cestou do Jindfiichova Hradce. Jméno dal tomuto
místu spisovatel Jan Herben, kter˘ líãil v jednom svém fejetonu zimní záÏitky z Hos-
ti‰ova r. 1907. ·v˘carsko, co na tom, Ïe âeské, zato krásné a zaplnûné pfiírodními
unikáty, mezi které patfií pfiedev‰ím Pravãická brána. Jerusalem je vesniãka se 40
ãísly popisn˘mi, vzdálená 3 km od Pfiíbrami. A kdyÏ se je‰tû jednou vrátíme smûrem
k Jindfiichovu Hradci, nemÛÏeme minout Kanadu. Je to území s drsn˘m podnebím
na rozhraní âech a Moravy. Toto území obtéká Moravská Dyje a NeÏárka a tvofií
pfiedûl evropského rozvodí âerného a Severního mofie. Jeden z hradních pánÛ
z Petr‰purku Petr z Janovic dal jméno vesniãce Petrohrad poblíÏ Rakovníka.
A koneãnû Mexiko. LeÏí kousek od Prahy mezi dvûma Amerikami, Velkou a Malou
a je nejhlub‰ím z lomÛ Mofiina. Mimochodem pro novû pfiistûhované obãany Kle-
can – i my máme své Mexiko. Je to ãást Klecan od Skalek smûrem k âerné skále a své
pojmenování získalo vzhledem k chud˘m pomûrÛm, které zde v dfiívûj‰ích dobách
panovaly. âasy se na‰tûstí zmûnily, coÏ je dnes vidût i na v˘stavnosti domÛ v této
ãásti Klecan.

JH

Pejskové zneãi‰Èují dûtská hfii‰tû

Mûstsk˘ úfiad Klecany Ïádá v‰echny majitele psÛ, aby nevyuÏívali k venãení dût-
ská hfii‰tû ani jiná vefiejná prostranství. Opakovanû dochází ke zneãi‰Èování
mûsta, bohuÏel i dûtsk˘ch hfii‰È, psími v˘kaly, ãímÏ dochází jednak k poru‰ová-
ní mûstské vyhlá‰ky a z lidského hlediska k velmi bezohlednému chování. 

-mu-
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AVIA KONTEJNERY – nízké 3 m3 / vysoké 9 m3

DOPRAVA – písek, beton, ‰tûrk, kaãírek, stavební materiál, zeminu,
mulã. kÛru, okrasné kamínky a kameny,… suÈ, hlínu, ipu, smûsn˘
odpad, dfievo, Ïelezo,…
VYKLÍZENÍ – sklepÛ, pÛd, bytÛ, domÛ, zahrad, komerãních prostor, ...
V¯KOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE – BOBCAT, MINIRYPADLO 3.5 t
ZAHRADNICKÉ PRÁCE – úklid zahrad, sázení stromÛ, sekání trávy
a kfiovin, odvoz zahradního odpadu,..

DISPEâINK NONSTOP tel.:  602 18 28 70
email: info@galda.cz

V¯LET DO KUTNÉ HORY 
V sobotu 11. 8. nav‰tívíme historické centrum královského mûsta a jeho památky:
chrám sv. Barbory, kapli BoÏího tûla, kostel sv. Jana Nepomuckého, kamennou
ka‰nu, Vla‰sk˘ dvÛr, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory
a hfibitovní kostel V‰ech Svat˘ch s kostnicí.

V pfiípadû zájmu úãastníkÛ moÏnost nav‰tívit empírov˘ zámek Kaãina.
Odjezd autobusu je v 8:30 ze zastávky v Klecánkách pfies zastávky na námûstí

V. Bene‰e Tfiebízského a u hfibitova. 
Pfiíspûvek na dopravu: dospûlí 200,– Kã, seniofii, dûti 100,– Kã
Návrat kolem 20. hodiny.
Program mÛÏeme zmûnit podle pfiání.
PrÛvodce je Klára Adamová. Pfiihla‰ujte se, prosím, na tel 723 734 994 (ZdeÀka

Tomá‰ová) nebo na info@pravy-hradec.cz

Pozvánka na 20. mezinárodní dudáck˘ festival ve Strakonicích,

kter˘ se koná od 22. –26. 8. 2012.
Zá‰titu nad festivalem pfievzala paní Miroslava Nûmcová, pfiedsedkynû Poslane-

cké snûmovny Parlamentu âeské republiky, âeská komise pro UNESCO a hejtman
Jihoãeského kraje Mgr. Jifií Zimola.

Nenechejte si ujít, opakuje se jen jednou za dva roky!
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PIZZA – ITALSK¯ ZÁZRAK 
ROZ·Í¤EN¯ DO CELÉHO SVùTA 
Dám si dvacet trojku. Tak takhle nûjak si v pizzeriích objednává-
me velk˘ kruhov˘ „koláã“ ze svûtlého tûsta, nahofie s náplní vyro-
benou z rajãat, s˘ra a dal‰ích ingrediencí. Peãe se v peci, doma
v troubû. PÛvodem pochází z Itálie a je oblíben˘m jídlem po
celém svûtû.

PfiedchÛdcem pizzy jsou v‰echny chlebové placky, které jedli
lidé od vynálezu ml˘nského kamene. Stafií ¤ekové si na své chlebo-
vé placky dávali olivov˘ olej, s˘r a kofiení. A prababiãka dne‰ní pizzy
byla na svûtû. Skuteãné dûjiny pizzy se v‰ak zaãínají psát aÏ ve chvíli, kdy byla
z Nového svûta do Evropy dovezena rajãata. Vá‰eÀ pro pizzu mûl údajnû i neapol-
sk˘ král Ferdinand I., kter˘ si ji poãátkem 19. století nechával tajnû doná‰et do krá-
lovského paláce. Tajnû proto, Ïe se nechtûl spoleãensky znemoÏnit, protoÏe pizza
v té dobû byla v Itálii jídlem chudiny. Za svou lásku k pizze se v‰ak nestydûla ital-

ská královna Margherita, která pizzu pov˘‰ila na své nejoblíbenûj‰í
jídlo. V dobû jejího kralování, ale pizza byla jen osolenou plackou

pokladenou nakrájen˘mi rajãaty. Kuchafi Raffaele Esposito
vymyslel na poãest královny vylep‰enou verzi, a to v národních
barvách Itálie. Rajãata ãervená, bazalka zelená a s˘r Mozzarella
bílá. A navíc královna Margherita velkomyslnû svolila, aby tento

pokrm nesl její jméno. Pfiíprava pravé Margherity má svá pfiísná
pravidla. Základ tvofií p‰eniãná mouka „dvounulka“ a neapolské

droÏdí. Tûsto se musí zpracovat ruãnû a nesmí b˘t vy‰‰í neÏ 3 mm. Dále se pouÏí-
vají rajãata z Vesuvu, pro svou charakteristickou chuÈ, s˘r Mozzarella od polodivo-
k˘ch vodních buvolÛ z Kampánie a ãerstvá bazalka. Peãe se na ohni z dubového
dfieva pfii teplotû  485°C po dobu 60 – 90 vtefiin. Od dob královny Margherity pro-
‰la pizza znaãn˘m v˘vojem. Hlavnû, co do obloÏení. Dnes se na pizzu dává vãetnû
plodÛ mofie, smetany nebo i Nutelly pro sladkou verzi, cokoliv, co si strávník objed-
ná. Vût‰inou nám pizzerie nabídnou i nûkolik rozmûrÛ pizzy. Napfi. v Austrálii je
nejoblíbenûj‰í pizza se slaninou a vejcem. NejdraÏ‰í pizza na svûtû byla prodána za
v pfiepoãtu 80 000 korun v Anglii. Byla obloÏena kaviárem macerovan˘m v pravém
‰ampaÀském, humrem v koÀaku a jedl˘mi plátky zlata. Zda byla po koupi i snûde-
na, uÏ Ïádn˘ zdroj neuvádí. Za hlavní mûsto pizzy se samo vyhlásilo brazilské Sao
Paulo, kde se údajnû dennû prodají aÏ dva miliony tohoto pokrmu. Kdo ví, kdyby-
chom udûlali v˘zkum u nás a v˘sledek upravili pomûrovû, vzhledem k poãtu oby-
vatel? MoÏná by pizza v poãtu prodan˘ch jídel pfiedbûhla i Ïluãníkáfii tolik milova-
n˘ smaÏen˘ fiízek. Vychutnejte si krásné léto, a pokud si k nûmu pfiikousnete pizzu,
tak dobrou chuÈ!

JH
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„BARKY“ ZAHAJOVALY MEZINÁRODNÍ V¯STAVU 
Milé stateãné Barky,

dûkuji v‰em za reprezentaci Klecan a âeska, ke které jsme byly vyzvány panem Jifiím
Waldem, abychom zahájily v Rakouském Linci mezinárodní v˘stavu Labyrint smys-
lÛ. Neb z krátkého zahajovacího koncertu vznikl koncert druh˘, kter˘ spontánnû
pfie‰el ve tfietí se v‰emi náv‰tûvníky. Toto si ustát vyÏaduje nejen odvahu, ale
i umûní. Následné ovace a podûkování pfiítomn˘ch byly zcela zaslouÏené. Dûkuji

Blanka Laurychová
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

Fotbalová sezóna 2011/2012 skonãila

Mûlo by se fiíci velmi úspû‰ná fotbalová sezóna skonãila. Dûkujeme v‰em na‰im fot-
balistÛm za skvûlou reprezentaci TJ Sokol Klecany a za reprezentaci mûsta Klecany.
Dûkujeme v‰em od tûch nejmen‰ích fotbalistÛ, ktefií proÏívají teprve svoje první fot-
balové úspûchy i neúspûchy, aÏ po muÏstvo dospûl˘ch, které si vybojovalo postup
do krajského pfieboru. Díky v‰em trenérÛm – p. Kotrãovi, p. RabiÀákovi, p. Apltau-
erovi, p. KruÈovi, p. Vichovi, p. Zenklovi, p. Dvofiákovi. Dûkujeme v‰em na‰im dár-
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cÛm a sponzorÛm za jejich podporu. Nejvût‰í podûkování patfií mûstu Klecany, díky
kterému se nám dafií udrÏet v provozu cel˘ areál a zajistit nutné reÏijní v˘daje klubu.
Dûkujeme na‰emu vûrnému fanklubu, kter˘ podporuje svoje „klecansk˘ konû“.

Vzhledem k tomu, Ïe v leto‰ním roce zanikl âMFS a vznikla organizace FAâR
bylo nutné v‰echny aktivnû hrající fotbalisty znovu registrovat. Ke konci ãervna mûla
TJ Sokol Klecany 85 aktivních hráãÛ a 10 funkcionáfiÛ. Z poãtu 85 jsou témûfi 2/3
hráãÛ v mládeÏnick˘ch muÏstvech. Máme velkou radost, Ïe se fotbalov˘ klub stále
rozrÛstá o nové sportovce, a Ïe to na hfii‰ti Ïije. 

Îáci zaváleli

Na‰e Ïákovské muÏstvo se v leto‰ním roce umístilo na 1. místû v˘sledkové tabulky
ve své skupinû okresního pfieboru Prahy – v˘chod. Na zaãátku nové sezóny si zahra-
je je‰tû finálov˘ zápas s vítûzem druhé skupiny – Kamenicí. BohuÏel z ãasov˘ch
dÛvodÛ nebylo moÏné finálov˘ zápas zorganizovat v ãervnu. Budeme drÏet klukÛm
palce.

Pfiípravka pfiivezla stfiíbro ze Senohrab

Trenér pfiípravky Dan Dvofiák pfiem˘‰lel, jaké pfiipravit muÏstvu rozlouãení jak s fot-
balovou sezónou, tak pro v‰echny jedenáctileté fotbalisty zároveÀ i s muÏstvem pfií-
pravky. Jak jinak neÏ fotbalem. V sobotu 23. 6. se pfiípravka zúãastnila celodenního
turnaje v Senohrabech. Po pûti zápasech v základní skupinû (tfii v˘hry, dvû remízy)
postoupili kluci a holky z prvního místa do semifinále. Semifinálov˘ zápas opût
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vyhráli a posunuli se do finále. Ve vyrovnaném napjatém zápase bohuÏel tûsnû pfied
koncem hrací doby inkasovali gól, kter˘ rozhodl o vítûzi. Trocha zklamání byla na
v‰ech vidût, ale kdyÏ se jim po vyhlá‰ení v˘sledkÛ pohupovaly na krku stfiíbrné
medaile, tak záfiili ‰tûstím. Îlutomodré barvy tentokrát hájili – Jakub Dvofiák, Petr
Rudy, Petr Podskalsk˘, Jan Novák, Dominik Îolták, Tomá‰ Îolták, David Václavík,
Terezka Dvofiáková, Tawan Pluskal, Vojtûch ·ediv˘ a Martin Hora, kter˘ zároveÀ
obdrÏel cenu za nejlep‰ího brankáfie turnaje. Gratulujeme. 

Je‰tû bych chtûla dodat, Ïe to byl jeden z nejlépe zorganizovan˘ch turnajÛ, kte-
rého jsme se zúãastnili. Po cel˘ den vládla skvûlá sportovní nálada, vstfiícné jedná-
ní pofiadatelÛ bylo v‰em velmi pfiíjemné a o v‰echny dûti zde bylo skvûle postaráno. 

Kru‰ovick˘ pohár

V rámci letní pfiípravy se zúãastní na‰e A muÏstvo „Kru‰ovického poháru“. SoutûÏit
zde bude ‰edesát muÏstev od I.B tfiídy aÏ po krajsk˘ pfiebor. 1. –3. místo bude odmû-
nûno finanãnû v celkové hodnotû 150.000 Kã. Pofiadatelem poháru je stfiedoãesk˘
fotbalov˘ svaz. SoutûÏ zaãíná o víkendu 21. –22. ãervence. Prvním soupefiem TJ
Sokol Klecany bude t˘m ze Záryb. Vzhledem k tomu, Ïe ve stejném termínu se hraje
tradiãní „VeltûÏ open“, snaÏíme se zajistit jin˘ termín zápasu. Aktuální informace
naleznete na webu TJ Sokol Klecany.

Dá‰a H. 
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