
VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

Cena v˘tisku 7 Kã www.mu-klecany.cz Roãník XXXI, Záfií 2012 / âíslo 8

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J



Klecansk˘ zpravodaj • záfií 2012

Vydává Mûstsk˘ úfiad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany
Redakãní rada: D. Horová, J. Homoláãová
Tisk Tercie Praha, spol. s r.o.

Zpravodaj MK âR 12699. • IâO: 00240290 • Uzávûrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne
kaÏdého mûsíce. Vychází k 5. dni kaÏdého mûsíce.  Cena v˘tisku: Kã. 7,- • âíslo 8/2012, vychází dne
5. 9. 2012 • e-mail: dasa.zpravodaj@seznam.cz, zpravodaj@mu-klecany.cz • www.mu-klecany.cz
Obsah publikovan˘ch pfiíspûvkÛ se nemusí vÏdy shodovat se stanoviskem redakãní rady, uvefiejnûné pfiíspûvky vyjadfiují názory a postoje autorÛ.

VYDÁVÁ MùSTSK¯ Ú¤AD KLECANY

KLECANSK¯
Z P R A V O D A J

JUBILANTI V SRPNU
Trnková Vlasta
Dujsíková Margita
Hladk˘ Bohumil
Nováková Eva
Blechová Kvûtoslava
Králová BoÏena
Soukupová Jana
·arochová Vûra
Svoboda Franti‰ek
Vysu‰il Jifií
Smolanová ZdeÀka

Franãíková Jifiina
Doskoãilová Marie
·ebestová Anna
·ubrtová BoÏena
TÛmová BoÏena
Tichá Milada
Malinovská Helga
Holíková Eva
Ondrejková Jaroslava
Oufiedníková Jindfii‰ka

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

VáÏení ãtenáfii,

pro mnohé z nás je léto synonymem pro dovolenou, pro sportovní vyÏití, v˘lety,
posezení s pfiáteli, grilování apod. Poãasí v ãervenci a srpnu sv˘m charakterem pfii-
pomínalo spí‰e jiÏnûj‰í ãásti Evropy, a tak dûti i dospûlí jistû vyuÏili mnoho tepl˘ch
dnÛ ke koupání. 

Pro nûkteré z nás znamenalo léto bohuÏel i smutek a bolest, ale i smutné událos-
ti patfií neodmyslitelnû k na‰emu Ïivotu. 

Léto se s námi pomalu louãí a z prázdninov˘ch cest nám zÛstanou uÏ jenom vzpo-
mínky a fotky. Dûti, Ïáci a studenti se vrací do matefiinek a do ‰kol a ve vût‰inû firem
a úfiadÛ se vrací reÏim do „normálních“ kolejí. I v redakci jsme se po mûsíãní
pfiestávce vrátili ke své práci a pfiiná‰íme Vám dal‰í ãíslo Klecanského zpravodaje.
Dûkujeme na‰im stál˘m pfiispûvovatelÛm i ãtenáfiÛm za jejich pfiízeÀ a tû‰íme se na
Va‰e pfiipomínky, názory a samozfiejmû i na Va‰e pfiíspûvky. 

Pfiejeme Vám krásné babí léto, dûtem úspû‰né zahájení ‰kolního roku, dospûl˘m
co nejménû starostí osobních i pracovních.

D. Horová a J. Homoláãová
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Pokorná Helena 
Cibulková Helena
MaÀáková Irma
Petfiíãek Ján 
Kleckerová Libu‰e
S˘korová Milena
Koláfiová Ludmila
Mouchová Vûra
·paninger Jaroslav
Stanislavová Miloslava
Tintûrová Drahoslava
Pintová Jarmila

Bezová Radovana
Tvrdá Olga
Dus Václav
Îalud Milan
Smolíková Marie
Kracíková Marta
Krejzová Vûra
Semík Václav
Hrabovsk˘ Václav
Semíková Marie
Lemonová ZdeÀka
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V¯PISY Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY MùSTA KLECANY

V˘pisy z usnesení rady mûsta Klecany za ãerven aÏ srpen 2012

Rada mûsta:

25. ãervna
– Schválila rozhodnutí komise o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky vefiejné zakázky

V˘stavba jednoho aÏ dvou oddûlení matefiské ‰koly stavebnicov˘m zpÛsobem
obytn˘ch modulÛ (kontejnerÛ) vybranému uchazeãi ZRUP Pfiíbram a. s.

– Schválila provedení víceprací projektu Revitalizace Námûstí Tfiebízského v Kle-
canech, které pfiedstavují provedení boãního pfiítoku k vodnímu toku pod objek-
tem ãp. 61, ve v˘‰i cca 80.849 korun bez DPH.

– Schválila podpis smlouvy o dílo na opravu místních komunikací v Klecanech
(ulice Mírová, Dlouhá, Nová, Pfiemy‰lenská a Pion˘rská) se spol. Eurovia, za cenu
cca 10,059.766 korun vãetnû DPH.

– Schválila podpis dodatku ke smlouvû o dílo s Techniservisem s. r. o. k projektu
poÏárního vodovodu a poÏární nádrÏe pro objekty ãp. 942, 943, 944, 946 a 951
v kasárnách za ãástku 31.480 korun bez DPH. PoÏární nádrÏ se pfiedpokládá
v místech b˘val˘ch nádrÏí PHM.

– Schválila nákup dvou multifunkãních tiskáren za 10.610 korun vãetnû DPH pro
potfieby Mûstského úfiadu Klecany.

– Schválila odkup 19 sad le‰ení Haky za 4.500 korun. Budou pouÏívány pfii údrÏ-
bû budov v majetku mûsta.

– Povûfiila místostarostu L. Nûmeãka pfiípravou zmûny statutu Fondu kultury, spor-
tu a volného ãasu mûsta Klecany.

– Schválila návrh sociální komise na úpravu nájemních smluv v Domû s peãovate-
lou sluÏbou, kde bude pfiidán ruãitel, tj. syn nebo dcera, pfiípadnû jin˘ rodinn˘ pfií-
slu‰ník, kter˘ bude zodpovídat za vyklizení a pfiedání bytu v DPS po ukonãení
pobytu nájemce. Bere na vûdomí dvû Ïádosti o umístûní do DPS. Byt po paní
TÛmové není dosud uvolnûn kvÛli vypofiádání dûdictví, a proto nebyl vybrán
Ïádn˘ zájemce.

– Seznámila se s návrhem projektanta architekta L. Balleka na úpravu dûtského hfii‰-
tû v M· Klecany a návrh úprav schválila.

– Seznámila se s dendrologick˘m prÛzkumem a ocenûním dfievin v M· Klecany.
Návrh na úpravu v areálu pfiedá komisi Ïivotního prostfiedí.

9. ãervence
– Projednala Ïádost o dotaci pro Obecní policii Zdiby – nákup v˘stroje, v˘zbroje

a technického materiálu ve v˘‰i 144 tis. korun. Povûfiila místostarostu dal‰ím jed-
náním s vedením obce Zdiby a velitelem OP a pfiípadnû pfiedá ke schválení do
zastupitelstva.
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– Projednala zápis z jednání mezi mûstem Klecany zastoupen˘m starostou I. Kurhaj-
cem a Povodím Vltavy zastoupen˘m E. Honsovou a J. Kukelkou o odkoupení pozem-
ku p. ã. 287/2 – studny vãetnû ãerpací stanice a rozvodÛ vody, v‰e v k.ú. Klecany.

– Schválila cenovou nabídku podlaháfiské firmy Gerych na pokládku PVC v budo-
vû 967 (ubytovna MûÚ) v areálu Dolních kasáren za cenu 70.580 korun bez DPH.

– Vzala na vûdomí zprávu, Ïe Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje, odbor ‰kolství
a sportu prominul mûstu, Ïe zme‰kalo pfiedloÏení Ïádosti o zápis do rejstfiíku ‰kol
a ‰kolsk˘ch zafiízení. Jde o nav˘‰ení poãtu dûtí v M· Klecany ze 117 na 142.

– Schválila provedení víceprací projektu Revitalizace námûstí Tfiebízského, a to
obklad soklu pomníku, kde místo 5 m2 Ïulov˘ch desek bude pouÏito 7,95 m2 pís-
kovcov˘ch desek. Nav˘‰ení ãiní 26.650 korun bez DPH. Dále schválila zmûnu
provedení u dvou chodníkÛ, kde provedení koliduje s kofienov˘m systémem stro-
mÛ. Nav˘‰ení je 3.637 korun bez DPH.

– Projednala Ïádost o zru‰ení pronájmu prostor v budovû zdravotního stfiediska
k provozování oãní optiky panem M. Pekárkem, a to pro mal˘ zájem o jeho sluÏ-
by. Rada povûfiila místostarostu dal‰ím jednáním se snahou zachovat nabízenou
sluÏbu pro obãany mûsta i dále.

16. ãervence
– Schválila podpis smlouvy o smlouvû budoucí s MUDr. Bednáfiem na pronájem

prostor ve stfiedisku od 1. 1. 2013.
– Schválila Ïádost M. Pekárka (oãní optika) o zru‰ení pronájmu v budovû zdravot-

ního stfiediska.
– Projednala Ïádost o. s. Prav˘ Hradec o povolení konání pfiímûstsk˘ch táborÛ v Dolních

kasárnách a pozve pfiedsedkyni sdruÏení paní Z. Tomá‰ovou na pfií‰tí jednání rady.
– Schválila nabídku spoleãnosti Oresta Architektura na zpracování kompletní projek-

tové dokumentace projektu Dostavba ‰kolky Klecany, ve v˘‰i 71 tis. korun bez DPH.
– Schválila nabídku Ing. J. Kuliãe RRD Dopravní stavby na zhotovení kompletní

projektové dokumentace pro projekt Oprava ãásti komunikace do Klecánek
a oprava ãásti komunikace Do Ka‰tan v prostoru Námûstí Tfiebízského. Náklady
na geodetické zamûfiení, projektovou dokumentaci, zaji‰tûní vydání stavebního
povolení a autorsk˘ dozor jsou ve v˘‰i 75 tis. korun vãetnû DPH.

– Schválila poÏadavek arch. L. Balleka na provedení vícepráce na ãásti slaboprou-
d˘ch rozvodÛ projektu Rekonstrukce a pfiístavba M·, za ãástku 10 tis. korun. 

– Vzala na vûdomí námitky spol. Touax s. r. o. proti rozhodnutí o v˘bûru nejvhod-
nûj‰í nabídky vefiejné zakázky malého rozsahu V˘stavba jednoho aÏ dvou oddû-
lení M· stavebnicov˘m systémem obytn˘ch modulÛ. Rozhodla o zru‰ení v˘bûro-
vého fiízení dané vefiejné zakázky a povûfiila Mgr. ·. Hájkovou dal‰ím jednáním.

– Schválila provedení vícepráce projektu Revitalizace Námûstí Tfiebízského, která
pfiedstavuje provedení izolace horní nádrÏe za cenu 83.160 korun bez DPH.

– Vzala na vûdomí rozhodnutí Magistrátu hlavního mûsta Prahy, odbor Ïivotní pro-
stfiedí ze dne 9. 7. 2012, kter˘m se neprodluÏuje povolení vypou‰tûní pfiedãi‰tû-
n˘ch mûstsk˘ch odpadních vod z Ústfiední ãistírny odpadních vod hl. m. Prahy do
v˘znamného vodního toku jak˘m je Vltava, a to do 31. 12. 2016.
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– Schválila podpis smlouvy o dílo na stavbu Revitalizace Námûstí Tfiebízského
II. etapa s vítûzn˘m uchazeãem vefiejné zakázky malého rozsahu, kter˘m je Slá-
dek Group a. s. Bene‰ov. Celková cena stavby ãiní 4,193.493 korun vãetnû DPH.

30. ãervence
– Vzala na vûdomí rezignaci ãlena zastupitelstva Matou‰e Koláfie na jeho mandát

(10. 7.). Dal‰ím v pofiadí na tento mandát byla Mgr. Jana Barto‰ová, která v‰ak na
funkci rezignovala 24. 7. Rada proto vydává osvûdãení o zvolení za ãlena zastu-
pitelstva Ing. Antonínu Kuãerovi, a to ke dni 25. 7. 2012.

– Schválila na základû v˘bûrového fiízení na funkci matrikáfiky, evidence obyvatel
Mûstského úfiadu Klecany Petru Melicharovou. Nástup do pracovního pomûru od
1. 8. 2012.

– Schválila na základû v˘bûrového fiízení na funkci knihovnice Mûstského úfiadu
Klecany Barboru Krátkou. Nástup do pracovního pomûru od 1. 8. 2012. 

– Neschválila Ïádost Obecní policie Zdiby o finanãní dotaci. Mûsto Klecany má
v rozpoãtu pro rok 2012 ãástku 500 tis. korun na ãinnost OP Zdiby na území Kle-
can. Zástupci OP budou pozváni na jednání rady v záfií.

– Projednala zpracování dokumentace územního rozhodnutí pozemku 357/1 podle
varianty 1-E s podmínkami: umístûní trasy pro pû‰í pouze na ãásti trasy úãelové
komunikace, dopracování umístûní náv‰tûvnick˘ch parkovacích stání, dopraco-
vání prÛchodu pro pû‰í z lokality okolo tohoto pozemku na jihozápadní stranû
s vyústûním na komunikaci Do Klecánek.

– Vzala na vûdomí, Ïe byly poptány ãtyfii spoleãnosti k podání cenové nabídky pro
projekt V˘mûna oken pavilonu ZU· Klecany. Schválila podpis smlouvy s NOANO
group s. r. o. Klecany, které podalo nejniÏ‰í cenovou nabídku ve v˘‰i 915.819 korun
bez DPH. V rámci v˘mûny oken budou namontovány i nové Ïaluzie a parapety. 

– Vzala na vûdomí oznámení ROP Stfiední âechy o fie‰ení zmûn projektu ã. 5 a 6
pro projekt Revitalizace Námûstí V. B. Tfiebízského, které byly schváleny jako
nepodstatné. Jedná se o úpravu polohy horní nádrÏe, boãní pfiítok u objektu ãp.
61, zmûnu obkladu soklu pomníku z navrÏené Ïuly na pískovec, odklon chodní-
ku u dolní nádrÏe, vynechání dlaÏby u chodníku u zastávky a pfieloÏku nadzem-
ního vedení telefonu.

– Schválila provedení víceprací projektu Revitalizace Námûstí V. B. Tfiebízského,
které pfiedstavují v˘mûnu skruÏí u dolní nádrÏe za cenu 73.174 Kã bez DPH.

– Schválila podpis smlouvy o dílo s firmou Vodohospodáfisk˘ rozvoj a v˘stavba a.
s. Pfiedmûtem smlouvy je spolupráce pfii zpracování Ïádosti o podporu z operaã-
ního programu Îivotní prostfiedí, pro akci Klecany – rekonstrukce ãistírny odpad-
ních vod, za ãástku 98 tis. korun bez DPH. 

Rada 13. srpna
– Projednala návrh nájemní smlouvy mezi mûstem Klecany a obãansk˘m sdruÏe-

ním Prav˘ Hradec na pronájem nebytov˘ch prostor v ãp. 74 (areál Rychta). Na
pfií‰tí jednání bude pozván zástupce Pravého Hradce.

– Vzala na vûdomí rozhodnutí Krajského v˘boru Stfiedoãeského kraje o nejvy‰‰ím
povoleném poãtu – 600 stravovan˘ch – ve ‰kolní jídelnû v Klecanech.
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– Vzala na vûdomí rozhodnutí Mûstského úfiadu Brand˘s nad Labem-Stará Boleslav
na úplnou uzavírku komunikace III/2427 v k. ú. Ho‰tice a povolení objíÏìky pfies
Drasta a ulici V Honech.

– Schválila v˘mûnu listov˘ch per na vozidle Multicar M 26, ve v˘‰i 12.000 korun.
– Pro závaÏné zdravotní problémy pana Josefa Materny schválila ukonãení nájem-

ní smlouvy k bytové jednotce v domû ãp. 970 v Dolních Kasárnách a uzavfiení
nájemní smlouvy na byt v Domû s peãovatelskou sluÏbou v Dolních Kasárnách.

– Vzala na vûdomí rozbor hospodafiení za první pololetí 2012 Základní a Matefiské
‰koly Klecany a pfiedá ho finanãnímu v˘boru 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

ZÁKON JE SCHVÁLEN, 99 % OBCÍ DOSTANE VÍC
Poslanecká snûmovna schválila novelu zákona o rozpoãtovém urãení daní (RUD),
kter˘ znamená spravedlivûj‰í a férov˘ pfiístup pro obce a mûsta v âeské republice a více
penûz pfiedev‰ím pro men‰í obce. Stovky obcí podle dnes platné úpravy získávaly na
své obyvatele ze státního rozpoãtu aÏ ãtyfiiapÛlkrát ménû neÏ ãtyfii nejvût‰í mûsta.

Obce lidem 

Kolik penûz dostává nyní na‰e obec? A kolik by mûla dostat? Podrobné informace
vãetnû pfiedbûÏn˘ch v˘poãtÛ naleznete na stránkách www.obcelidem.cz

Klecany (Stfiedoãesk˘ kraj)

Poãet obyvatel k 1. 1. 2011 2 744

Sdílené daÀové pfiíjmy
Souãasn˘ systém RUD 18 096 000 Kã
Návrh systému RUD pfiedloÏen˘ MF âR 24 824 000 Kã

V˘nos na jednoho obyvatele
Souãasn˘ systém RUD 6 600 Kã
Návrh systému RUD pfiedloÏen˘ MF âR 9 000 Kã
Díky RUD by tak va‰e obec získala více o 6 728 000 Kã

ukázka v˘poãtové tabulky

Zdroj: www.obcelidem.cz



Klecansk˘ zpravodaj • záfií 2012

ZÁ¤Í – âAS DOÎÍNEK A VINOBRANÍ
V dfiívûj‰ích dobách byly doÏínky slavností k ukonãení Ïní.
Mûly rÛznou podobu. Buì skromnou, která spoãívala v pfie-
dání doÏínkového vûnce hospodáfii, nebo mohly b˘t pom-
pézní, kdy uÏ t˘den pfied slavností zaãala dûvãata plést
obrovsk˘ vûnec z rÛzn˘ch obiln˘ch klasÛ. Do vûnce se
zaplétalo ovoce, cukroví i koláãe. DoÏínkov˘ vûnec dopro-
vázel poslední vÛz z pole do dvora. Pfii doÏínkové veselici
nesmûla chybût muzika a bohatû prostfien˘ stÛl. DoÏínky
jsou tradicí navazující na pohanské obûtování prvního
a posledního snopu bohÛm úrody. 

V pfiedveãer svátku narození Panny Marie (8. 9.) se takzvanû zavíraly nebo zará-
Ïely hory. Po této obfiadné slavnosti nesmûl nikdo po sedmé hodinû veãerní, pod
hrozbou pfiísného trestu, do vinohradu vkroãit. Zlodûj mohl za krádeÏ hroznÛ pfiijít
dokonce i o ruku. Tak jako doÏínky mají svÛj vûnec, má vinobraní hroznovou kozu
ãi kozla. Podle starofiecké mytologie byl kozel jedním z pfievtûlení nejveselej‰ího
z fieck˘ch bohÛ – Dion˘sa, boha vína. Podle jiné povûsti se Dion˘sos velmi rozãílil,
kdyÏ mu kozel poãural jednu hlavu vinohradu. KdyÏ pak ale zjistil, Ïe na ní vyrost-
ly nejlep‰í hrozny ‰iroko daleko, pov˘‰il kozy na ochrann˘ symbol vinohradníkÛ. 

Na jiÏní Moravû uctívali Hroznovou kozu jako
bohyni vinné úrody. Vût‰inou ji pfiedstavovala dfievû-
ná kostra s prav˘mi kozími rohy, ovû‰ená vinn˘mi
hrozny, podzimním ovocem a zlátnoucím listím. Po
sklizni nastal ãas na moravské hody, které jsou srov-
natelné s na‰ím ãesk˘m posvícením. 

Díky slunci, zemi i vodû bude i letos ná‰ stÛl vonût
ãerstvû upeãen˘m chlebem a na‰e poháry budou
záfiit jiskrou tekut˘ch plodÛ boha Dion˘sa. A právû
tyto dary Matky Zemû nám pomohou pfiekonat smu-

tek z toho, Ïe odchází léto a zahfiejí nás sv˘mi zaklet˘mi paprsky tepla a slunce
v nadcházejícím podzimním ãase. 

JH

ÚSMùV
Po‰Èaãka zvoní u dvefií. Otevfie mal˘ asi sedmilet˘ chlapec s pivem v ruce a zapá-
len˘m doutníkem v puse.
Pfiekvapená po‰Èaãka se ptá: „Ahoj, jsou rodiãe doma?“
Chlapec se napije piva, potáhne z doutníku, koufi vyfoukne smûrem k po‰Èaãce,
odklepe popel na koberec a znudûnû prohodí: „Co myslí‰? Jsou?“
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P¤IJëTE NA BESEDU
Ve stfiedu 26. záfií bude v klecanském kostele beseda 
s panem Miroslavem Matou‰em, pfiítelem Pfiemysla Pittera. 
Zaãátek v 17.30 hodin.

Kdo byl Pfiemysl Pitter?

Mimofiádná osobnost ãesk˘ch dûjin dvacátého století. Nemûl
Ïádnou v˘znamnou funkci ani pfiíjmy, ale ovlivnil tisíce lidí.
Napfi. ve tfiicát˘ch letech zaloÏil v Praze na ÎiÏkovû MilíãÛv
dÛm, mimo‰kolní zafiízení pro dûti. Nav‰tûvovala je i Olga
Havlová. Za okupace se P. Pitter staral o Ïidovské rodiny a
po roce 1945 o v‰echny válkou postiÏené dûti. Byl mu zasa-
zen strom v Aleji spravedliv˘ch v Jeruzalémû. Nedávno vy‰el
jeho Ïivotopis od Pavla Kosatíka „Sám proti zlu“. 

zl

L.P. 1212 26. záfií byla králi Pfiemyslovi Otakaru I.
vydána v Basileji budoucím fiímsk˘m králem Fridrichem II.

jako odmûna za podporu v boji
o fií‰skou královskou korunu 

ZLATÁ BULA SICILSKÁ
Je to soubor tfií navzájem provázan˘ch listin, jejichÏ sou-

hrnn˘ název je odvozen od peãeti pfiipojené k dokumentu
Fridrichem II. jako králem Sicílie. V˘znam tohoto dokumen-
tu pro âechy spoãíval v zaji‰tûní dûdiãného královského
titulu, nedílnosti ãeského království, vãetnû Moravy a praÏ-
ského arcibiskupství. Král tím získal titul fiímského arciãí‰ní-
ka a právo volby fiímského krále. Jak uÏ to ale v Ïivotû b˘vá,
kaÏdé privilegium sebou pfiiná‰í i urãité povinnosti, a tak se
povinností ãeského panovníka stala úãast na fií‰sk˘ch snû-
mech, konajících se v blízkosti ãesk˘ch hranic, dále král poslati musel 300 jezdcÛ
na fií‰skou korunovaci a hradil 300 hfiiven ve stfiíbfie.

Tûmito historick˘mi dokumenty byla pfied osmi sty lety garantována vnitfiní nezá-
vislost ãeského státu. Do‰lo tak k formálnímu zaãlenûní do Svaté fií‰e fiímské a ães-
k˘m králÛm co by fií‰sk˘m kníÏatÛm se tak otevfiely nové moÏnosti aktivní zahra-
niãní politiky. Do‰lo ke zv˘‰ení prestiÏe ãeského království a k upevnûní pozic
na‰ich panovníkÛ jak doma, tak i v tehdej‰í Evropû. Pfii dne‰ním trendu politiky se
mÛÏeme jen ptát: „kde ty zlaté ãasy jsou?“

JH

Foto: zdroj Wikipedie
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CHLÉB – ZÁKLADNÍ POTRAVINA VE V¯ÎIVù âLOVùKA
Pfii na‰em povídání ze svûta gastronomie
jsme se vûnovali jak jídlÛm tuzemsk˘m, tak
i zahraniãním. Dosud v‰ak nedo‰lo na poví-
dání o potravinû základní – chlebu. Pokusí-
me se tedy napravit tento nedostatek krátk˘m
pohledem do dlouhé historie chleba. 

Dobu pfiibliÏnû 10 000 let pfied Kristem,
kterou archeologové oznaãují jako Neolit, je
moÏné souãasnû oznaãit jako dobu vzniku
chleba. Nejednalo se samozfiejmû o chléb,

jak˘ známe v dne‰ní podobû. Lidé tehdy uÏ umûli umlít obilí a na rozpálen˘ch
kamenech z nûj upéct placky. Základ kynutému resp. jak se tehdy fiíkalo, kva‰ené-
mu chlebu poloÏili stafií EgypÈané, kdyÏ p‰eniãnou mouku smísili s vodou a solí na
nekva‰en˘ chléb. Ale stalo se, Ïe tûsto zÛstalo na slunci a pÛsobením bakterií vyky-
nulo. A to byl uÏ jenom krok k pfiemûnû vykynutého tûsta na vzdu‰n˘, lehk˘ a kÛr-
kou pokryt˘ chléb. ¤ekové se peãením chleba inspirovali u ÎidÛ a FéniãanÛ. Asi
4 000 let pfi. Kristem byl vyznáván kult bohynû Démétér, ochránkynû zemûdûlství,
a chléb se postupnû stává základní potravinou lidu. Bohatí ¤ekové jedli chléb
s medem, máãen˘ ve vínû. Podle historick˘ch pramenÛ pÛsobilo ve 3. století pfi. n. l.
v Aténách 45 pekafiÛ, ktefií pekli rÛzné druhy chlebÛ - pro boháãe, chud˘ lid i otro-
ky. Vûhlasn˘ Ceasar rozdával ve starém ¤ímû lidu chléb zdarma, aby si tím získal
pfiízeÀ ‰iroké vefiejnosti. Takov˘ souãasn˘ pfiedvolební gulá‰, chcete-li. Ale zpût do
âech, resp. na Moravu, kde byla v Bylanech u Olomouce nalezena nejstar‰í pec
z období kolem r. 4 800 – 4 600 pfi. n. l. V âechách se o pekafiích 11. a 12. století,
jako dvorních fiemeslnících, zmiÀuje Kosmas ve své kronice. Za vlády Jifiího z Podû-
brad, tj. v letech 1458 – 1471 se peklo dvanáct druhÛ chleba: jáhlov˘, jeãn˘, kolá-
ãov˘, mazancov˘, nakysl˘, perníkov˘, pohankov˘, prosn˘, r˘Ïov˘, Ïaludov˘, Ïem-
lov˘ a Ïitn˘. Rozvojem cechÛ se postupnû upfiednostÀovala fiemeslná v˘roba, oproti
v˘robû domácí a pekafii se stávali váÏen˘mi a také bohat˘mi mû‰Èany. Ale i v dobách
dávn˘ch mûlo podnikání svá pravidla, a tak pfiespolní pekafii smûli nabízet své zboÏí
na praÏském trhu jen jednou t˘dnû. Také v˘chova nov˘ch mistrÛ pekafisk˘ch mûla
svá pravidla. Po absolvování pfiísn˘ch uãÀovsk˘ch zkou‰ek se z uãnû stal tovary‰.
Ten, pokud se chtûl osamostatnit, musel vykonat zkou‰ky mistrovské a souãasnû
prokázat dostateãn˘ majetek na zafiízení vlastní pekárny. V 18. století platil i do dnes
znám˘ trest za peãení lehãího ãi nekvalitního chleba. Takov˘ ‰izuÀk byl potápûn
v ko‰i do Vltavy.

PÛvodnû ruãní práci zaãíná v 19. stol. nahrazovat strojová v˘roba chleba i peãi-
va. Zaãátkem 20. století byly rozhodujícími podmínkami pro pekafiské fiemeslo
poãet obyvatelstva, rozsah elektrifikace, plynofikace a také dopravní spojení. TakÏe
ve velk˘ch mûstech vznikaly moderní pekárny, zatímco v ostatních oblastech pfietr-
vávala pfieváÏnû ruãní fiemeslná v˘roba. V roce 1930 bylo v zemi registrovan˘ch
13 341 pekáren, v nichÏ pracovalo 43 437 osob. Obvykle v pekárnû pracoval pekafi-
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sk˘ mistr s rodinn˘mi pfiíslu‰níky, ãi 1-2 pomocníky. V padesát˘ch letech byly
postupnû soukromé pekárny znárodÀovány a pfievádûny pod novû vznikající národ-
ní podniky ve mûstech, nebo pod druÏstevní organizace na venkovû. V letech sedm-
desát˘ch dochází k v˘stavbû pekafisk˘ch v˘robních kombinátÛ prÛmyslového cha-
rakteru, které vyrábí chléb sice na moderním zafiízení, ale takto „prÛmyslovû“
vyrábûn˘ chléb ztrácí na kvalitû i na rozmanitosti a osobitosti. Po roce 1989 dochá-
zí k privatizaci a tím k renesanci fiemesln˘ch pekáren. S rozvojem trhu vzrÛstá
nabídka sortimentu. V roce 2011 v âR je pfies 700 pekáren, z nichÏ pouze 60 je vel-
kokapacitních. Dennû se vyrobí pfies 850 tun chleba. 

Pro âechy je chléb stejn˘m fenoménem jako pivo nebo víno. VÏdyÈ kdo z nás
nezaÏil jiÏ po nekolikadenním pobytu v zahraniãí touhu po ãeském chlebû? O spo-
jení âechy a chléb svûdãí i to, Ïe v r. 1927 byla Praha vybrána jako místo konání
prvního svûtového kongresu o chlebu. 

A je‰tû jeden dÛkaz o v˘znamu chleba v na‰em Ïivotû mÛÏeme najít, a to v pofie-
kadlech a pfiíslovích jako napfi.:

– V‰ude chleba o dvou kÛrkách.
– Kdo se nesrovná s chlebem, nesrovná se ani s lidmi.
– Kdo do tebe kamenem, ty do nûho chlebem.
– Odfiíkaného chleba nejvût‰í krajíc.
– Ne jenom chlebem Ïiv je ãlovûk.
– âí chleba jí‰, toho píseÀ zpívej.
– Pes by od nûj kÛrku chleba nevzal.
– Neváhal se rozdûlit o poslední sk˘vu chleba.
– A pak do‰lo na lámání chleba. 

A aby mûlo v‰e svÛj fiád, nezb˘vá neÏ se vrátit na úpln˘ zaãátek a pokornû Ïádat
…. „Chléb ná‰ vezdej‰í dej nám dnes…“ 

Dobrou, voÀavou, nad˘chanou a vypeãenou chuÈ.

JH

FAKTURY OD VODÁREN ELEKTRONICKY
Stfiedoãeské vodárny a. s. nabízejí sv˘m zákazníkÛm moÏnost doruãování faktur za
vodné a stoãné v elektronické podobû. Faktury jsou zasílány na E-mailovou adresu,
kterou zákazník uvede do pfiíslu‰ného formuláfie. V˘hodou tohoto zpÛsobu je
v˘znamné zkrácení doby mezi vystavením a doruãením faktury zákazníkovi. Navíc
takto zaslané faktury lze snadno archivovat a tím mít stále po ruce pfiehled o spotfie-
bû vody v domácnosti. Pfiíslu‰n˘ formuláfi lze vyzvednout na matrice Mûstského
úfiadu v Klecanech a tamtéÏ je moÏno jej po vyplnûní zase odevzdat. BliÏ‰í informa-
ce na tel. ã. 840 121 121.
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Ing. Zdûnek Malík
* 14.10. 1937 
† 26. 7. 2012

Dne 26. 7. 2012 zemfiel Ing. Zdûnek Malík, kter˘
zastával v letech 1994 aÏ 2006 funkci starosty mûsta
Klecany. Pan Zdûnek Malík byl mnoho let ãlenem rady
mûsta, ãlenem zastupitelstva mûsta Klecany, zakláda-
jící ãlen a zároveÀ pfiedseda místního sdruÏení ODS
v Klecanech. 

Poslední rozlouãení s Ing. ZdeÀkem Malíkem se usku-
teãnilo 1. srpna 2012 v 15:00 hodin v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Klecanech. 

Pan starosta Ivo Kurhajec se s b˘val˘m starostou mûsta rozlouãil za klecanské
obãany tûmito slovy:

„VáÏení pozÛstalí, váÏená paní Malíková, váÏení pfiítomní,

se‰li jsme se zde, abychom se rozlouãili s panem Ing. Zdûnkem Malíkem, kter˘
v na‰em mûstû po dvanáct let vykonával funkci starosty.
S jeho pÛsobením v Klecanech je spojeno mnoho vykonané práce ve prospûch jeho
obyvatel.
ZaslouÏil se o fiadu technick˘ch a velmi nároãn˘ch projektÛ, jak˘mi byly napfiíklad 

– plynofikace obce a rekonstrukce vodovodního fiadu
– zfiízení domu s peãovatelskou sluÏbou v areálu M·
– rekonstrukce ãistírny odpadních vod
– nástavby pavilonÛ základní ‰koly
– realizace inÏen˘rsk˘ch sítí ve vilové ãtvrti Boleslavka

a velmi se angaÏoval v získání Dolních kasáren z majetku MO.

Nezapomínal ani na dal‰í kaÏdodenní povinnosti, které z pozice starosty podle svého
nejlep‰ího vûdomí a svûdomí vykonával.

Velkou zkou‰kou, ve které se sv˘mi spolupracovníky obstál, bylo odstraÀování
následkÛ katastrofální povodnû v roce 2002. S tím byla spojena pomoc v‰em posti-
Ïen˘m obãanÛm v Klecánkách a revitalizace celého území Klecánek.

Ve v˘konu své funkce se nikdy neohlíÏel na své soukromí. Tato práce pro nûj byla
vÏdy na prvním místû.

Na‰e uznání proto patfií také jeho obûtavé manÏelce, paní Jifiince Malíkové. 
VáÏen˘ pane Zdûnku Malíku, louãím se s vámi jménem obãanÛ mûsta Klecany.
Pane starosto, dûkujeme!“

foto Fiala& ·ebek a.s.
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VZPOMÍNÁME

„Kdo v srdcích Ïije, neumírá …“ 

V tichém zármutku oznamujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m, Ïe dne 13. ãervence
zemfiel ve vûku 87 let pan Miloslav S˘kora. Kdo jste ho znali a mûli rádi, vûnujte mu
tichou vzpomínku.

Rodina S˘korova

Podûkování 

Dûkuji v‰em, ktefií se pfii‰li rozlouãit s m˘m zesnul˘m manÏelem Ing. Zdûnkem
Malíkem. Zvlá‰È pak dûkuji panu starostovi Ivo Kurhajcovi, paní Zdenû Lomové
a pánÛm Kune‰ovi a Patovi, ktefií ve sv˘ch projevech ocenili jeho dobr˘ vztah
a práci pro obãany a mûsto Klecany. 

Jifiina Malíková

ZMùNY V PRAÎSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVù
Od 1. 9. 2012 dochází ke zmûnám jízdních fiádÛ pfiímûstsk˘ch linek a souãasnû
k v˘znamn˘m zmûnám v praÏské integrované dopravû (PID). Vzhledem k tomu, Ïe
zvefiejnûní v‰ech dokumentÛ, t˘kajících se tûchto zmûn není moÏné z kapacitních
dÛvodÛ otisknout, odkazujeme ãtenáfie zpravodaje na informace uvefiejnûné na
webov˘ch stránkách mûsta www.mu-klecany.cz a dále na adresách www.dpp.cz
a www.ropid.cz.
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ZPRÁVA A FOTOGRAFIE Z V¯LETU
DO KUTNÉ HORY
Na 11. srpna jsme objednali autobus a témûfi úplnû ho obsadili v˘letníky z Klecan
i blízkého okolí. Spoleãnû jsme nav‰tívili katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a nûk-
tefií z nás i hfibitovní kostel V‰ech Svat˘ch s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory.

V Kutné Hofie nás Klára Adamová provedla chrámem sv. Barbory. Terasou pfied
jezuitskou kolejí, která svou bohatou sochafiskou v˘zdobou pfiipomíná KarlÛv most,
jsme potom pro‰li do mûsta ke kamenné Rejskové ka‰nû. Na ostrohu poblíÏ Vla‰-
ského dvora a kostela sv. Jakuba jsme se roze‰li a pokraãovali v prohlídce mûsta
podle vlastního pfiání. 

KdyÏ jsme se veãer se‰li v autobuse, shodli jsme se, Ïe není moÏné za jedin˘ den
projít v‰echny vzácné památky Kutné Hory. Ani na prohlídku v˘stavy Europa Jagel-
lonica v jezuitské koleji by jeden den nestaãil. V˘stava je otevfiená do 30. záfií.
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Do budoucna plánujeme dal‰í spoleãné v˘lety a není vylouãené, Ïe se do Kutné
Hory vrátíme. 

Dal‰í fotografie najdete na www.pravy-hradec.cz ve fotokronice. Dûkujeme Evû
Zachové. 

Fotografie ZdeÀka Tomá‰ová
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Klub seniorÛ

V ãervnu jsme byli nuceni uvolnit dvû tfiídy ve ‰kole, kde se scházeli rodiãe a dûti
v klubu Klíãek, dal‰ímu oddûlení matefiské ‰koly. K doãasnému uÏívání nám Mûsto
Klecany nabídlo prostory v ãásti budovy na Rychtû. 

Jsme vdûãni za tuto nabídku, protoÏe nám umoÏní uskuteãnit na‰e plány, které
jsme museli pro nedostatek místa odkládat.

Kromû dal‰ích kurzÛ a krouÏkÛ pro rodiãe a dûti poãítáme i s klubovnou pro seni-
ory. Mûli jsme moÏnost zeptat se nûkolika z nich, jestli o takov˘ klub stojí a co by
mûlo b˘t jeho náplní. 

V˘sledky malé ankety jsem sefiadila podle poãtu hlasÛ:
1. Zájezdy
2. Pfiedná‰ky z oblasti historie, cestování a v˘tvarného umûní spojené s promítáním
3. Klasická klubová setkání – povídání a vzpomínání u kávy
4. Turistick˘ klub Nordic walking (sportovní chÛze s holemi) – cca 1x mûsíãnû

spoleãná vycházka
5. Cviãení pamûti
6. Posezení s písniãkou i s váÏnou hudbou
7. Kondiãní cviãení na Ïidlích 
8. V˘uka práce na poãítaãi
9. Odborné pfiedná‰ky o zdravém zpÛsobu Ïivota

10. V˘tvarn˘ ateliér – ruãní práce (napfi. ‰ití panenek pro UNICEF), keramická dílna,
ko‰íkáfiská dílna a dal‰í podle pfiání.

11. Spoleãné ãtení knih
12. Jazykové konverzaãní krouÏky
13. Klub stolních her

Odpovûdi na dal‰í otázky jsem sefiadila podle poãtu kladn˘ch odpovûdí:

1. Jste ochotni za nûkteré akce platit?
2. Mohou akce pro seniory nav‰tûvovat i ostatní obãané?
3. Doporuãili byste spolupráci s dal‰ími organizacemi, napfi. se ‰kolou, Sokolem apod.?
4. Máte zájem se aktivnû podílet na programu klubu?

Na otázku „Máte dal‰í nápady, co zafiadit do programu klubu?“ neodpovûdûl bohuÏel
nikdo. Proto bychom uvítali, kdybyste nám napsali, co by vám udûlalo radost, ãemu
byste se rádi pfiiuãili a ãím byste chtûli udûlat radost ostatním. Mûli bychom radost
i z va‰ich odpovûdí na uvedené otázky. Mohli bychom pfiipravit program zajímav˘ pro
vût‰inu obãanÛ. Svoje pfiíspûvky mÛÏete vhodit do schránky u dvefií do Rychty.

Nûkteré body programu jsme schopni zajistit „vlastními silami“ a nemusí b˘t
proto finanãnû nároãné. Pokud bychom v‰ak chtûli pozvat odborníky, nebo bychom
museli pofiídit v˘tvarn˘ materiál nebo cviãební pomÛcky, pokusíme se získat finanã-
ní pfiíspûvky od mûsta, ze státního rozpoãtu i z nadaãních fondÛ. Pfiejeme si, aby
náv‰tûvû Klubu seniorÛ nebránilo vysoké vstupné.

Vûfiím, Ïe se nám to podafií.
ZdeÀka Tomá‰ová
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U·IJTE SI GOTICK¯ KOST¯M DO HISTORICKÉHO
PRÒVODU!

Jeden z hlavních bodÛ programu 505. v˘roãí prv-
ního pov˘‰ení Klecan na mûsto bude historick˘
prÛvod v gotick˘ch nebo renesanãních kost˘mech.
Máte-li chuÈ si takov˘ kost˘m pofiídit a nevíte, jak
na to, zajdûte si do nového sídla Pravého Hradce
na Rychtû. Poradíme Vám, kde je moÏné nakoupit
levné látky a pÛjãíme Vám základní princesov˘
stfiih ve 4 velikostech. Podle zájmu mÛÏeme uspo-
fiádat krejãovskou dílnu, kde Vám na ‰aty nastfiíhá-
me a pomÛÏeme s u‰itím. Napi‰te na info@pravy-
hradec.cz, domluvíme se.

Dal‰í inspiraci najdete na stránkách kutnohor-
ského stfiíbfiení:
http://www.stribreni.cz/kostymy.php

ZdeÀka Tomá‰ová
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SEZNAMTE SE S MOÎNOSTMI VYUÎITÍ DOLNÍCH
KASÁREN A VYPL≈TE P¤ILOÎEN¯ DOTAZNÍK

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 vyplnili tento
dotazník a napsali nám 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 rÛz-
n˘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, petangové hfii‰tû, kuliã-
kové hfii‰tû, kluzi‰tû.

Chybí také pûstitelská a chovatelská zafiízení:
babiããin dvoreãek s domácími zvífiaty, permakulturní zahrádka – pûstování salá-

tu i okrasn˘ch rostlin, mot˘lí louka.
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



16 /17

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
• ‰kolka pro 25 dûtí (3 místnosti, sociální zafiízení)
• klubovny pro Klenotu, Lakomé Barky a divadelní spolek Lorda Ochota
• otevfien˘ klub pro mládeÏ a klubovny pro dal‰í klecanské spolky
• 4x 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

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 sdruÏení Prav˘ Hradec zajistí
organizaãní a personální ãást projektu, Mûsto Klecany technickou a investiãní.

PÛdorysy a dal‰í informace o architektonické studii rekonstrukce v˘strojního skla-
du najdete na www.klecany.cz v sekci Spolkov˘ dÛm.

V˘sledky této 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.

Anonymnû vyplnûnou anketu vhoìte, prosím, do schránky na‰eho nového sídla
na Rychtû (vedle po‰ty).

ANKETA – PROSTOR PRO VA·E NÁPADY A P¤IPOMÍNKY

1. Co si myslíte o nápadu zbudovat spolkov˘ dÛm a proã?

2. Co vám ve v˘‰e uvedeném návrhu chybí nebo je podle vás zbyteãné?

3. Vidíte nûjaké pfiekáÏky, kvÛli kter˘m by spolkov˘ dÛm v Dolních kasárnách
nemohl vzniknout ãi fungovat?

4. Pokud by spolkov˘ dÛm vznikl, budete jej vyuÏívat? Prosíme zdÛvodnûte.

✁
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MYSLIVECKÉ PRÁZDNINY 
VáÏení pfiátelé,

BlíÏí se konec letních mûsícÛ, pro vût‰inu lidí symbol prázdnin, dovolen˘ch a oddy-
chu.

Pro zemûdûlce jsou vyvrcholením skliznû obilí, pro myslivce srnãí fiíje spojené
s nezapomenuteln˘mi okamÏiky, které „ãas srnãí lásky“ pfiiná‰í a poãátkem péãe
o zvûfi, aby snáze pfieklenula zimní období.

Dovolte mi krátkou rekapitulaci ãinnosti ãlenÛ na‰eho mysliveckého sdruÏení:
Ve snaze sníÏit na minimum ãetnost stfietÛ motorov˘ch vozidel se zvûfií, pfieváÏ-

nû srnãí, jsme instalovali pachov˘ ohradník v úseku od kfiiÏovatky silnice Klecany –
Klíãany (foto ã. 1 a 2).

ZároveÀ se doplÀovaly po‰kozené nástfiiky vãetnû nosiãÛ v katastru Dolní Chabry,
Husinec – ¤eÏ, Klecany a Zdiby.

Pfii vstupech do areálu honitby jsme zvefiejÀovali letáãky s prosbou k majitelÛm
psÛ, aby dodrÏovali zákonné pfiedpisy o volném pohybu jejich miláãkÛ v terénu.
(foto ã. 5)

Pfiesto vinou neukáznûn˘ch chovatelÛ dochází ãasto k excesÛm (foto ã. 6. „leto‰-
ní srnãe skuteãnû nemûlo ‰anci“).

V poslední dobû dochází zvlá‰tû v pfiímûstsk˘ch honitbách k silnému úbytku
drobné zvûfie. Abychom sníÏili manko v kmenovém stavu baÏantÛ, zakoupilo MS
90 ks baÏantích slepiãek a 10 kohoutÛ.

Po nûkolikadenním zakomorování ve voliérách byli baÏanti vypu‰tûni do volné
pfiírody se zaji‰tûním pfiísunu vody i krmiva (foto ã. 3 a 4).

Koncem ãervence a poãátkem srpna se díky sklizni obilovin zmûní jinak úÏivná
krajina v pou‰È, bez základních Ïivotních podmínek pro zvûfi.

Není ani klid, ani kryt, ani obÏiva.
Proto jiÏ v tomto období pfiedkládáme baÏantÛm plevy, zlomkové obilí a jiné

sklizÀové odpady. ZabraÀuje se tím i neÏádoucímu roztoulání po okolí.
Poãátkem záfií se spárkaté zvûfii zaãnou plnit „kor˘tka“ jádrem, aby vãas vytvofii-

la tukové zásoby a tím i nabrala sílu pro pfieÏití zimních mûsícÛ.

1 2
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3

4

Fotografie k tomuto ãlánku Pavel Sobotka a Václav Hol˘
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KLECANSKÉ ·KOLE JE 45 LET
Vzhledem k vûku, by se o na‰í ‰kole dalo fiíct, Ïe je to dáma v nejlep‰ích letech.
VÏdyÈ také má velmi dobr˘ „genetick˘“ základ ve sv˘ch pfiedchÛdkyních.

JiÏ v r. 1771 za vlády císafiovny Marie Terezie byla v Klecanech zfiízena jedno-
tfiídka. Postupnû docházelo k roz‰ifiování tfiíd (r. 1847 – dvoutfiídka, r. 1876 – troj-
tfiídka, r. 1880 – ãtyfitfiídka a od r. 1883 jiÏ pûtitfiídní ‰kola). V budovû ã.p. 17 b˘vala
‰kola od r. 1864. V r. 1880 byla roz‰ífiena pfiístavbou patra. K rozdûlení páté tfiídy na
dívãí a chlapeckou do‰lo v r. 1887. ·kola v této budovû fungovala aÏ do r. 1967.
A právû v tomto roce bylo 4. záfií zahájeno vyuãování v nové pavilónové ‰kole, která
s úspûchem funguje dodnes. V areálu ‰koly se nyní také nachází matefiská ‰kolka,
základní umûlecká ‰kola a od dubna 2012 i víceúãelov˘ sportovní areál s moÏností
vyuÏití bûÏecké dráhy, hfii‰tû pro fotbal, basketbal, házenou, volejbal, tenis a dal‰í
sportovní aktivity. Areál slouÏí nejenom ÏákÛm klecanské ‰koly, ale také vefiejnosti. 

A kdyÏ jsem v úvodu srovnala klecanskou ‰kolu s dámou v nejlep‰ích letech, je
tfieba tuto my‰lenku dotáhnout k dokonalosti: jako vût‰ina Ïen stfiedního vûku peãu-
je o svÛj vzhled a du‰evní rozvoj, tak se fieãeno stroh˘mi slovy práva „s péãí fiádné-
ho hospodáfie“ o ‰kolu stará vedení Mûsta Klecany a ve smyslu du‰evního rozvoje
vedení ‰koly. 

V ãervnovém ãísle Klecanského zpravodaje jsem v ãlánku ·kola v Klecanech
vyjmenovala v‰echny fieditelky a fieditele, ktefií v Klecanech pÛsobili. Vyjmenovat
v‰echny uãitele by bylo vzhledem k omezenému rozsahu na‰eho zpravodaje témûfi

Závûrem si dovoluji poÏádat v‰echny, kter˘m záleÏí na ukonãení dal‰ího po‰ko-
zování zemûdûlské krajiny na‰í zemû, aby nav‰tívili www.zemedelska-krajina.cz.

Podepsáním petice „Za obnovu zemûdûlské krajiny“ mÛÏete napomoci naplÀo-
vání ãl. 7. Ústavy âR, kter˘ fiíká: „Stát dbá o ‰etrné vyuÏívání pfiírodních zdrojÛ
a ochranu pfiírodního bohatství“…

Dûkuji
Pavel Sobotka

Pfiedseda MS Zdiby - Klecany

5 6
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nemoÏné. Ale co moÏné je, je podûkování v‰em uãitelkám a uãitelÛm, ktefií se pro-
stfiednictvím klecanské ‰koly stali souãástí Ïivota nás v‰ech, ktefií jsme touto ‰kolou
pro‰li. A podûkování je opravdu upfiímné, neboÈ milí Ïáci – b˘valí i souãasní ruku na
srdce, nemáte nûkdy pocit, Ïe v‰e, co v bûÏném Ïivotû potfiebujeme, jsme se nauãi-
li v základní ‰kole?

Popfiejme tedy spoleãnû na‰í oslavenkyni hodnû ÏákÛ, hodnû schopn˘ch kantorÛ,
stál˘ zájem zfiizovatele (Mûsta Klecany) a dostatek finanãních prostfiedkÛ na uskuteã-
Àování stále nároãnûj‰ích v˘ukov˘ch programÛ. 

JH

Rekonstrukce „Déãka“ 

Z dÛvodu neutû‰ené situace ve smyslu kapacity klecanské matefiské ‰koly dospûlo
vedení Mûstského úfiadu Klecany a Z· a M· k zajímavému fie‰ení. O prázdninách
byly upraveny a ãásteãnû rekonstruovány prostory pavilonu D v základní ‰kole. Nové
prostory bude vyuÏívat matefiská ‰kola pro pfied‰kolní dûti. Podrobnosti o rekon-
strukci a o zprovoznûní tfiídy pfiineseme v dal‰ím vydání KZ.

DH

Fotografie Petr Novotn˘
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Diakonie Broumov dûkuje obãanÛm za sbírku pouÏitého o‰acení.
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VÍC, NEZ SI MYSLÍTE
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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
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Stfiíhání a úprava psÛ v Klecánkách.
Upravuji malá a stfiední plemena i kfiíÏence.
MoÏné je stfiíhání a vyãesání, trimování ne.
Nutno se pfiedem objednat.
Radmila LaÀková, Klecánky 80
Mobil: 774 312 213
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU 
TJ SOKOL KLECANY

Sezóna 2012/2013 je v plném proudu, proto zveme v‰echny pfiíznivce klecanského
fotbalu na domácí i venkovní utkání na‰ich fotbalistÛ. Termíny fotbalov˘ch utkání
mládeÏe se mohou mûnit podle aktuálních potfieb jednotliv˘ch muÏstev s ohledem
na kapacitu fotbalového hfii‰tû. 

Pozvánka na zápasy
A muÏi
Ovãáry Klecany 01.09. 2012 17:00
Klecany Jílové 08.09. 2012 17:00
Klecany Nymburk 15.09. 2012 16:30 Krajsk˘ pfiebor 
D. Lhota Klecany 22.09. 2012 10:15 Stfiedoãesk˘ kraj
Klecany Dobfiichovice 29.09. 2012 16:30
N. Ves Klecany 06.10. 2012 16:00

B muÏi
Klecany B Líbeznice A 02.09. 2012 17:00  
VeleÀ Klecany B 09.09. 2012 17:00
Brázdim Klecany B 16.09. 2012 16:30 Okresní pfiebor 
Klecany B Od. Voda 23.09. 2012 16:30 III. tfiída oddûlení A
Vûtru‰ice Klecany B 30.09. 2012 16:30  
Klecany B Mratín  07.10. 2012 16:00  

Dorost
Klecany Zeleneã 09.09. 2012 10:15  
Mukafiov Klecany 16.09. 2012 10:15 Okresní pfiebor dorostu
Klecany Hovorãovice 30.09. 2012 10:15  
Klíãany Klecany 07.10. 2012 10:15 

Star‰í Ïáci
Klecany LouÀovice 09.09. 2012 10:15  
Klecany Jirny 12.09. 2012 17:00  
Kostelec u K. Klecany 16.09. 2012 10:15
Klecany Stfi. Skalice 23.09. 2012 10:15 Okresní pfiebor 
·kvorec Klecany 28.09. 2012 10:15 star‰ích ÏákÛ
Mû‰ice Klecany 30.09. 2012 10:15
Klecany Miro‰ovice 07.10. 2012 10:15  

Mlad‰í Ïáci
Klecany Vy‰ehofiovice 08.09. 2012 12:30  
Pfiedboj Klecany 16.09. 2012 10:15 Okresní pfiebor
Klecany Od. Voda 22.09. 2012 12:30 mlad‰ích ÏákÛ
Kunice Klecany 30.09. 2012 10:15  
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Minipfiípravka
Klecany ·estajovice 09.09. 2012 12:30  
âelákovice Klecany 16.09. 2012 10:15  Okresní pfiebor 
Klecany Brand˘s-Bol. 23.09. 2012 12:30 minikopaná oddûlení A
Dochov Klecany 30.09. 2012 10:15  
Klecany Zeleneã 07.10. 2012 12:30 

V˘sledky srpnov˘ch zápasÛ „A“
TJ Sokol Klecany – Semice 1:1
Benátky n. Jizerou – TJ Sokol Klecany 4:0
TJ Sokol Klecany – LouÀovice 0:3

Co se dûlo v létû
V polovinû ãervna ukonãili sezónu 2011/2012 a v‰ichni jsme si tak trochu chtûli od
fotbalu „odpoãinout“. Fotbalového volna jsme si moc dlouho neuÏili. V ãervenci
probíhaly velmi nároãné administrativní kroky k zaji‰tûní pfiihlá‰ení v‰ech aktivních
ãlenÛ TJ Sokol Klecany do FAâR, vûnovali jsme se úpravám okolo fotbalového hfii‰-
tû, byla novû oseta a rekultivována brankovi‰tû a probíhala spousta dal‰í práce
k zaji‰tûní bezproblémového chodu na‰eho fotbalového klubu. V rámci letní pfií-
pravy se zúãastnilo na‰e A muÏstvo Kru‰ovického poháru. Po tfiech kolech jsme se
dostali do ãtvrtfinále, kde nás vyfiadily Dobrovice.

Ostatní muÏstva zaãala naplno trénovat jiÏ bûhem srpna vãetnû nûkolika odehra-
n˘ch pfiátelsk˘ch utkání.

Pfieji v‰em chlapÛm, klukÛm i holkám úspû‰nou sezónu. Dûkuji v‰em na‰im
sponzorÛm a dárcÛm za jejich pfiízeÀ, dûkuji fanou‰kÛm, díky v‰em, ktefií jezdí pod-
pofiit na‰e fotbalisty po celém Stfi. kraji, dûkuji Mûstu Klecany a dûkuji Otovi a Kvûtû
Koubkov˘m, Jirkovi KruÈovi, Josefu Novákovi st., Vláìovi Apltauerovi a Danovi
Dvofiákovi, ktefií ve svém volném ãase zvelebovali sportovní areál. Dûkuji také v‰em
trenérÛm za to, Ïe se jak dûtem, tak dospûl˘m fotbalistÛm nezi‰tnû vûnují.

D. Horová

TURNAJ V NOHEJBALE 
V rámci Slavností pravého a levého bfiehu 
probûhne turnaj v nohejbale trojic.

V Klecánkách v sobotu 15. záfií  2012

Pfiihlá‰ky mailem na adresu: ou@maslovice.cz, 
tel: 724 191 246, nejpozdûji do 10. záfií.





SEKJSIBOMBONKY 
RYBIÈKY Z ÚNÌTIC
TANEÈNÍ SOUBORY

PO ŠPIÈKÁCH A NA PATÌ
OCHOTNÍ SUCHDOLNÍCI

MANTABAN

RADIM HLADÍK A BLUE EFFECT 

LEMURA
EDDY ALLEN&JUSTIN LAVASH 

BUBENÍCI BLABUBURO
HITFAKERS

IVAN HLAS TRIO
JAM SESSION

ZÁVODY NA KOLECH DO VRCHU

V NOHEJBALE

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTÙ

HOLOKRCI
JERONÝM LEŠNER / OBZOR ILUZÍ

ASONANCE

VITACIT

PROMENÁDNÍ TRIO / KOÒSKÝ POVOZ / KAJAKY 

LODNÍ DOPRAVA PO VLTAVÌ ZAJIŠTENA

NEDÌLE 16.9. OD 10 DO 13H SVATOLUDMILSKÁ POU

www.slavnostibrehu.cz

KLECANY PRAHA - TROJA ÚHOLIÈKYPRAHA 6 MÁSLOVICEROZTOKY PRAHA - SUCHDOL ÚNÌTICE

SDH Roztoky SDH Praha-Suchdol


