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VÝSTRAHA
Kdyby procházky byly opravdu tak zdravé jak se říká,
tak by pošťáci byli nesmrtelní.
Velryba plave celé dny, jí ryby a přesto je obézní.
Zajíc celé dny běhá a skáče
a nedožívá se více jak pěti let.
Želva neskáče, neběhá, vždy přijde poslední,
téměř se nehýbe a dožije se 150 let!

Nastal podzim, a to je doba, kdy nemusíte zdolávat 
turistické cíle ve vysokých horách, běhat v parku, 
navštívit za týden 10x bazén… 
Podzim nám svým přístupem k přírodě jasně říká ZPOMALTE.
Zklidněte dech, začněte odpočívat. 
Dny se krátí, večery prodlužují, tak opravdu není kam spěchat. 
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výpisy Ze Zasedání rady města Klecany  
Za ZáŘí a ŘíJen 2015

Rada 21. září
 – Vzala na vědomí podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodáren-

ské infrastruktury – kanalizace mezi městem Klecany, Středočeskými vodárnami 
a Vodárnami Kladno – Mělník. Jedná se o provozování kanalizace z Astraparku. 
Současně vzala na vědomí znění smlouvy o vkladu, pachtu a provozování vo-
dárenské infrastruktury mezi týmiž subjekty: Jedná se o vodovod do Astraparku. 
Předá zastupitelstvu.

 – Vzala na vědomí výsledek poptávky k veřejné zakázce na dodávku a montáž sítí 
proti hmyzu do Domu s pečovatelskou službou a nájemních bytů v kasárnách: 
Nejvhodnější nabídku podala společnost Primont, s.r.o. s cenou 32.368 korun bez 
DPH.

 – Vzala na vědomí informace starosty o stavu jednání o předání kanalizace a čis-
tírny odpadních vod do majetku VKM. Dále návrh smlouvy na pořízení studie na 
snížení nákladů na rekonstrukci ČOV Klecany od Ing. J. Vítka – PIK inženýrská 
a projektová kancelář za 48.000 korun bez DPH. Rada uzavření smlouvy schválila.

 – Vzala na vědomí zápis č. 7 ze sociální komise.
 – Schválila žádost velitele jednotky dobrovolných hasičů na nákup výstražného 

a zvukového zařízení pro zásahové vozidlo.
 – Schválila podpis veřejnoprávní smlouvy mezi Středočeským krajem a městem Kle-

cany o dotaci na provoz a rozvoj přívozu.

Rada 23. září
 – Schválila podání žádosti o finanční podporu z programu Letiště Praha, a. s. Dobré 

sousedství na vybudování street workoutového hřiště.
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě dodatečných stavebních prací (více-

prací), které bylo nezbytné provést v rámci stavby Snížení energetické náročnosti 
ZUŠ Klecany a tělocvičny v areálu ZŠ Klecany ve výši 537.747,01 korun bez DPH 
a informaci o pracích, které se ukázaly jako nepotřebné (méněpráce) během stej-
né stavby ve výši 474.489,49 korun bez DPH. V souvislosti s tím schválila rada 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 4. 3. 2015 mezi městem Klecany a Zlínskými 
stavbami, a. s. Konečná cena díla činí 4,714.642,52 korun.

 – Rada uložila starostovi předložit tuto věc finančnímu výboru a zastupitel-
stvu k projednání a technikovi správy majetku připravit a předložit smlouvu 
k podpisu.

Rada 5. října
 – Vzala na vědomí protokol o otvírání obálek s nabídkami výběru dodavatele na 

veřejnou zakázku Rekonstrukce vytápění zdravotního střediska města Klecany 
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z 21. 9. 2015 a protokol o posouzení a hodnocení nabídek. Ze tří vybraných ucha-
zečů vyhodnotila jako nejlepší nabídku COP-TIP, a. s. Praha 4 s cenou 799.991,74 
korun bez DPH.

 – Schválila objednávku prací koordinátora BOZP na akci Snížení energetické nároč-
nosti Městského úřadu Klecany u J. Suchomela, Klecany 364. 

 – Schválila objednávku výkonu technického dozoru a koordinátora na akci Rekon-
strukce vytápění zdravotního střediska u Investing Praha.

 – Vzala na vědomí žádost Charity Neratovice o dotaci z rozpočtu města na rok 
2016. Předá zastupitelstvu . 

 – Schválila podpis smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory se spolkem Pravý 
Hradec. Příspěvek 40.000 korun je určen na nákup sportovního vybavení pro oddíl 
biatlonu.

Rada 12. října
 – Schválila, aby se město Klecany jako zřizovatel základní a mateřské školy zapojilo 

do projektu tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Bude na jeho tvor-
bě spolupracovat se zpracovatelem městem Brandýs nad Labem.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o odmítnutí společností COM – TIP i Ulimex 
podepsat smlouvu o dílo na rekonstrukci vytápění zdravotního střediska a o tom, 
že v souladu s ustanovením článku 13 zadávací dokumentace výběrové řízení na 
tuto akci ruší.

 – Vzala na vědomí informaci správce kasáren o potřebě pořídit internetový kamero-
vý systém do budovy ubytovny. Schválila nabídku D. Karase z Prahy 14 na dodáv-
ku a montáž kamerového systému za 23.500 korun.

 – Schválila uzavření trojstranné smlouvy o dílo na pořízení a zhotovení změny č. 3 
územního plánu Klecan. Navrhovatel změny AVAPS, s.r.o. uhradí veškeré náklady 
spojené s pořízením a zhotovením změn přímo ateliéru Prisvich, na základě samo-
statné dvoustranné smlouvy.

 – Schválila nabídku A – Tender na administraci veřejné zakázky malého rozsahu na 
výběr dodavatele el. energie, s využitím elektronické aukce, za 26.500 korun bez 
DPH.

 – Schválila volební řád pro školskou radu.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz
nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová
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poKračuJe druHá etapa opravy místnícH 
KomuniKací
V Klecanech pokračuje rekonstrukce komunikací v ulicích Čsl. armády, Spojovací, 
V Nových domkách a Do Kaštan. Při stavebních úpravách byly odhaleny archeolo-
gické objekty. 

Výzva k předkládání nabídek dodavatelů stavebních prací probíhala od 17. července 
do 10. srpna 2015. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem osm uchazečů. Jedi-
ným hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší cenová nabídka. O konečném vý-
běru dodavatele rozhodla výběrová komise 10. srpna. Nejvýhodnější nabídku přitom 
podala stavební firma STRABAG a. s. Dne 13. srpna toto rozhodnutí potvrdila i rada 
města na svém zasedání. 

Celková cena prací se vyšplhá k 6,764.261,55 korun. Rozsah zásahu do místní 
infrastruktury je malý. Proto město nemuselo provádět geotechnické, hydrologické 
či jiné průzkumy. Šíře komunikace zůstane i po rekonstrukci zachována. Zastupitelé 
zároveň rozhodli, že společně s opravou těchto komunikací bude provedena i rekon-
strukce parkovacích stání, vjezdů a chodníků. 
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Během stavebních prací bylo nalezeno šest archeologických objektů. V první části 
odborníci objevili slovanský hrob z období 9. století. Uvnitř výkopu se nacházela 
celá lidská kostra, kterou však na několika místech poškodily inženýrské práce, kte-
ré byly v oblasti vykonávány ještě před zahájením rekonstrukce komunikací. V dru-
hé oblasti pak odborníci odhalili sídlištní objekty ze starší doby kamenné (přibližně 
2 000 let před naším letopočtem). 

-mu-

slovo starosty
Vážení občané,

v současné době probíhá opět v našem 
městě rozsáhlá stavební činnost, která 
se vás bezprostředně dotýká, způsobuje 
různé komplikace a vyvolává emoce. Při 
plánování stavebních prací vždy dou-
fáme, že jejich realizace bude probíhat 
podle schválené stavební dokumentace, 
časového harmonogramu a smluvních podmínek. Zahájení prací na jednotlivých pro-
jektech však s sebou téměř vždy přináší nutné změny, úpravy a odchylky od projektu. 
Pokud nám stavební práce zkomplikují archeologické vykopávky, přeložky sítí, nutná 
oprava propustku dešťové vody apod., vzniklou situaci musíme respektovat a srov-
nat se s ní.  Samozřejmě  nás nejvíce tíží špatná pracovní morálka a nedodržování 
harmonogramu prací ze strany dodavatelů. V takových případech řeší vedení města 
porušování smluvních podmínek s dodavatelskými firmami. 

Vzhledem k tomu, že u některých akcí došlo k prodloužení termínu dokončení, 
prosím Vás o trpělivost a pochopení. Pevně věřím, že až budou, v současné době 
rozpracovaná, díla dokončena a uvedena do provozu, všichni oceníme výhody, které 
nám přinesou nově opravené komunikace, zrekonstruované domy i upravené plochy.  

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem 
občanům, kteří se zúčastnili pietního 
shromáždění na náměstí Václava Bene-
še Třebízského, které se konalo u příle-
žitosti 97. výročí vzniku samostatného 
československého státu

Děkuji také dětem a rodičům, kteří 
se v hojném počtu zúčastnili lampió-
nového průvodu a v neposlední řadě 
patří dík také klecanským skautům za 
zorganizování této vzpomínkové akce.



Klecanský zpravodaj • listopad 2015

Z 
ú

Ře
d

n
í d

es
K

y
Ú

řa
d 

pr
o 

za
st

up
ov

án
í s

tá
tu

 v
e 

vě
ce

ch
 m

aj
et

ko
vý

ch
vy

da
l s

ez
na

m
 n

ed
os

ta
te

čn
ě 

za
ps

an
ýc

h 
os

ob
 v

 k
at

as
tr

u 
ne

m
ov

ito
st

í (
ne

zn
ám

ý 
vl

as
tn

ík
) d

le
 §

 6
4 

a 
65

 z
ák

on
a 

č.
 2

56
/2

01
3 

Sb
., 

ka
ta

st
rá

ln
í z

ák
on



10 / 11



Klecanský zpravodaj • listopad 2015

Zimní provoZní doba sběrnéHo dvora
PO zavřeno PÁ zavřeno
ÚT 12.00 – 15.30 SO zavřeno
ST zavřeno NE 8.00 – 12.00
ČT 12.00 – 15.30
TATO PROVOZNÍ DOBA PLATÍ OD 1. 11. 2015 DO 31. 03. 2016
V PŘÍPADĚ POTŘEBY, PO DOHODĚ NA TEL. ČÍSLE: 737 723 562

sociální Komise informuJe
Polopatě 
… je televizní pořad, který radí a informuje, jak řešit různé práce a problémy. 

Sociální komise touto cestou také radí a informuje. Aktuálně vám nabízí radu, jak 
řešit možnost postarat se o vaše blízké, kteří jsou zdravotně omezeni nebo pro svůj 
věk nemohou být doma sami.

V Klecanech byl nedávno otevřen Výzkumný ústav duševního zdraví, který mimo 
jiné nabízí služby jako jsou rehabilitace, ale především stacionář s odborným perso-
nálem, který se postará a společensky zabaví vašeho tatínka, maminku nebo rodinné-
ho příslušníka, který potřebuje péči nebo doma cítí samotu. 
Stacionář je otevřen každý den od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00 hod.

Důležité informace:
 – Při prvních dvou návštěvách se poplatek za péči neplatí, za další návštěvy je do 

konce roku 2015 stanoven poplatek 30 Kč na den.
 – Stacionář zajišťuje službu každodenní nebo příležitostnou, pokud potřebujete slu-

žeb tohoto zařízení využít jednorázově.
 – Strava je zajištěna: 3 x svačina a oběd za cenu 150 Kč. Je možné si nosit vlastní 

Jídlo z domova, které může personál ohřát.
 – Není prozatím zajištěn svoz, proto je potřeba dopravu tam i zpět zařídit ve vlastní režii.
 – Pracovníci stacionáře jsou ochotni a mají možnost vyřídit rychleji státní sociální 

příspěvek v případě, že potřební doposud žádný příspěvek nepobírají.
Neváhejte a seznamte se s tímto zařízením, které vám usnadní práci a problémy.
Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 283 088 153 nebo 283 088 154, 

dále na webových stránkách NUDZ www.nudz.cz, kde naleznete i emailové a te-
lefonické kontakty jednotlivých pracovišť. Informace o stacionáři také naleznete na 
propagačních letácích vyvěšených na veřejných informačních tabulích ve městě. 

Za sociální komisi města Klecany 
Jarmila Brožová
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den otevŘenýcH dveŘí v denním stacionáŘi 
ad centra národníHo ústavu duševníHo 
Zdraví
Ve středu 7. října byl denní stacionář AD centra Národního ústavu duševního zdraví 
v Klecanech otevřen pro veřejnost. Zváni byli starostové, odborní i praktičtí lékaři ze 
širokého okolí, senioři a jejich rodiny a všichni, kteří se chtěli seznámit s celodenním 
programem stacionáře.

Cílem služby je kognitivní trénink, trénink paměti a reminiscence – vzpomínání, 
ale také zprostředkování setkání seniorů s vrstevníky, upevňování sociálních, psy-
chických i motorických schopností při společných aktivitách. Každý den si pod vede-
ním psycholožek a sociálních pracovníků ústavu procvičují paměť a cvičí na židlích. 
V rámci pracovní terapie společně vaří a pečou nebo kreslí a malují. 

To všechno jsme si vyzkoušeli i během říjnového „Dne otevřených dveří“. 
Protáhli jsme si tělo při cvičení v sedě na židlích. S textem japonské legendy o kou-

zelné moci papírových jeřábů jsme trénovali paměť a jeřába jsme si potom složili 
z papíru. Seznámili jsme se tak s japonským uměním origami. 

Oběd nám přivezli z ústavní jídelny. Mohli jsme si vybrat ze dvou polévek a k tomu 
byl řízek s bramborovým salátem. Svačinu s kávou nebo čajem a pečivem připravili 
sociální pracovníci – Romana Jarošová a Jakub Sobotka. Největší úspěch měly sýrové 
koláčky paní Sobotkové. Na přání návštěvníků stacionáře uvádím recept na konci 
tohoto článku.

Příjemným závěrem programu bylo vy-
stoupení Černého barona. Za doprovodu 
jeho kláves jsme si zazpívali známé písnič-
ky. Vystoupení zaplatil Pravý Hradec z do-
tace O2 na aktivizační program seniorů.

O program denního stacionáře AD 
centra projevilo zájem 16 občanů, lékaři 
z Odolena Vody i z polikliniky v Mazur-
ské a členky sociální komise rady města 
Klecany. 
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S žádostí o další informace o možnosti navštěvovat stacionář se můžete obrátit na 
vedoucího stacionáře pana Sobotku, tel. 283 088 153. Do konce roku je poplatek 
za péči a celodenní program stacionáře symbolických 30 Kč, celodenní strava stojí 
150 Kč, ale je možné si přinést vlastní jídlo. Po Novém roce bude poplatek stanoven 
podle služeb, které bude péče o seniora vyžadovat.

Informace o možnosti dopravy seniorů s pohybovými problémy (včetně těch na 
vozíku) vám podá předsedkyně sociální komise městské rady paní Iveta Žemličková, 
která pracuje v klecanské lékárně, tel. 284 890 158.

A nakonec recept na koláčky z taveného sýra od paní Sobotkové (podle Ládi Hrušky):

tavený sýr 100 g (2 kostky) 
margarín 250 g 
polohrubá mouka 500 g  

Vypracujeme těsto, rozválíme váleček o průměru asi 3 cm, ukrajujeme kolečka 1cm 
široká a do každého uděláme vajíčkem nebo prstem důlek na nádivku. Může být 
sladká nebo slaná. 
Dáme na plech a pečeme při 180°.
Dobrou chuť!

Zdeňka Tomášová
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všestranná péče o porucHy paměti 
v oddělení KognitivnícH porucH 
v národním ústavu duševníHo Zdraví 
v KlecanecH

Připravili jsme pro vás informace o činnostech Oddělení kognitivních poruch, které 
je oddělením zabývajícím se poruchami paměti a dalších poznávacích funkcí. Tyto 
informace nabízíme městu Klecany a dalším obcím v Dolním Povltaví se svolením 
šířit je tištěnou i elektronickou formou (např. na internetových stránkách, v tištěných 
zpravodajích obcí, apod.).

1. Oddělení kognitivních poruch v Národním ústavu duševního zdraví
2. Ambulance Oddělení kognitivních poruch
3. Denní stacionář
4. Projekt „Jakou máte paměť?“
5. Odkaz na www.nudz.cz/adcentrum

1.  1. října si připomínáme Mezinárodní den seniorů. Seniorů v naší společnosti 
v souvislosti s prodlužování života přibývá a s tím i počet osob trpících Alzhei-
merovou nemocí, která postihuje osoby ve vyšším věku. Odhaduje se, že v ČR 
žije 130 tisíc pacientů s Alzheimerovou nemocí. Přesnější počet je těžké zjistit, 
protože v České republice chybí epidemiologická studie. Navíc rozpoznání této 
nemoci je obtížné i pro lékaře. Proto je kladen důraz na výzkum časné a správné 
diagnostiky Alzheimerovy nemoci. Na začátku roku 2015 se otevřel Národní ústav 
duševního zdraví v Klecanech u Prahy. Již při jeho vzniku se počítalo s tím, že je 
nezbytné, aby se vybudovalo nové perspektivní Oddělení kognitivních poruch – 
AD Centrum, které bude koncipováno jako speciální místo s komplexní péčí pro 
osoby s poruchami paměti a pacienty s Alzheimerovu nemocí. O pacienty pečují 
lékaři, psychologové a sociální pracovníci pod jednou střechou. 

2.  Nově byla otevřena ambulance pro poruchy paměti – ambulance Oddělení kogni-
tivních poruch. Je určena pacientům, kteří u sebe pozorují poruchy paměti nebo je 
na ně upozorňují jejich blízcí. Přijímáme pacienty s doporučením od praktického 
lékaře nebo specialisty. Doporučení by mělo obsahovat seznam diagnóz pacienta 
a seznam léků, které pacient aktuálně užívá. Pro objednání do ordinace můžete 
kontaktovat naši zdravotní sestru Jaroslavu Smolíkovou na tel. 283 088 163 nebo 
na e-mailu: adcentrum@nudz.cz.

3.  Na Oddělení kognitivních poruch je zřízen Denní stacionář pro seniory, který 
poskytuje denní péči o seniory ohrožené demencí, nebo pro takové, které již de-
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mencí trpí. V týmu stacionáře najdete sociální pracovníky, psychology, zdravotní 
sestru. Klientům nabízí každodenní aktivizační program, sociální i psychologické 
poradenství. Aktivizační program je veden odborně přímo psychology a sociál-
ními pracovníky. Probíhá zde kognitivní trénink, reminiscenční terapie založené 
na vzpomínkách z vlastní minulosti, relaxační metody (např. autogenní trénink). 
Ergoterapeuti NUDZ pravidelně dochází a vedou pracovní terapii s klienty. Soci-
ální pracovníci radí v obtížných situacích vyplývajících z péče o osobu s demen-
cí a pomáhají komunikovat s úřady a dalšími organizacemi. Součástí komplexní 
péče je spolupráce s dalšími odborníky v rámci Oddělení kognitivních poruch 
zejména neurology, geriatrem a neuropsychology. Jako nadstandardní službu po-
skytuje Denní stacionář také péči rodinám pečujícím o osoby s demencí. Mohou 
zde získat jak sociální poradenství, tak psychologickou péči včetně krizové inter-
vence a podpůrné psychoterapie. Velmi oceňovaná jsou také skupinová setkání 
pečujících pod záštitou Denního stacionáře, kde je vytvořen bezpečný prostor pro 
vzájemné sdílení starostí spojených s péčí o osoby s demencí. 

4.  Řada osob ve starším věku si není jistá svou pamětí. Proto se Oddělení kognitivních 
poruch rozhodlo zahájit novou službu. V projektu „Jakou máte paměť?“ je možné 
si nechat vyšetřit paměť a další poznávací funkce zkušenými odborníky, kteří se 
právě specializují na danou tématiku. Vyšetření a zhodnocení probíhá v NUDZ 
v Klecanech, trvá přibližně 90 minut a stojí 500,-Kč. Klientům VZP je toto vyšet-
ření zpětně propláceno v rámci preventivních programů pojišťovny. Objednávání 
koordinuje Jana Adámková na tel. 283 088 161 nebo na e-mailu: adcentrum@
nudz.cz

5.  Další informace o Oddělení kognitivních poruch AD Centra o našem výzkumu, 
činnosti, výsledcích a produktech pro laiky i odbornou veřejnost najdete na roz-
sáhlých internetových stránkách www.nudz.cz/adcentrum.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, neváhejte se, prosím obrátit na koordinátorku Od-
dělení kognitivních poruch paní Janu Adámkovou (tel. 283 088 161, e-mail: jana.
adamkova@nudz.cz). S pozdravem Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. vedoucí Oddělení 
kognitivních poruch AD Centrum.

Aleš Bartoš
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?
Rádi Vaši paměť vyšetříme.

Pokud je Vám více než 65 let a jste pojištěncem VZP,
můžete si u své pojišťovny požádat o proplacení částky
za testování.

Testování trvá 90 minut a stojí 500 Kč.

Jakou máte paměť

Máte-li zájem, zavolejte nám na tel. 283 088 161 (Jana Adámková).

Pokud nám zanecháte zprávu na záznamníku nebo e-mailu 
adcentrum@nudz.cz, ozveme se Vám. 

Národní ústav duševního zdraví  

Oddělení kognitivních poruch – AD Centrum
Jana Adámková, koordinátorka projektu
Topolová 748, 250 67 Klecany 

Naše adresa: 

Jak se k nám dostanete? Snadno:

ź Autem z teplické dálnice D8, Exit č. 1 na Zdiby (10 km severně od 
Prahy). GPS 50.1793867N, 14.4221403E

ź MHD autobusem č. 371 nebo 374 z Prahy od metra C Kobylisy do 
zastávky Klecany, U hřbitova. Po pár metrech chůze ve směru jízdy 
odbočte vpravo. Výrazným orientačním bodem je vodojem (modrý 
sloup s koulí) přímo před budovou NUDZ. 

Na hlavní recepci se ptejte na Oddělení kognitivních poruch – AD Centrum
(přízemí vpravo).

Národní ústav duševního zdraví
Oddělení kognitivních poruch – AD Centrum
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Život v dps
Jelikož se blíží konec roku, je třeba se zamyslet, hodnotit a poděkovat. Zde v tomto 
domě jsme prožili letošní parné léto v pohodě a spokojenosti. Díky vybudované per-
gole, kterou nám pořídil MěÚ Klecany, jsme měli stinný přístřešek, pod nímž mnozí 
vysedávali dlouho do večera v chladivém ovzduší. Hodí se i teď na podzim, kdy nás 
chrání před deštěm a umožňuje nám tak pohyb na čerstvém vzduchu. Dík patří pra-
covníkům zastupitelstva i za obnovené lavičky, které vznikly ze starých rozpadlých 
a jsou ozdobou vstupu do budovy. Dále musím poděkovat mladým ženám našeho 
městečka, které v rámci pobytu na mateřské dovolené chodí opakovaně opečovávat 
zeleninové a bylinkové záhony na naší zahrádce. Keře ovoce, zeleninové a bylinkové 
záhony, malý kurník užitečných slepiček, to vše činí z našeho domu domov. Mladé 
matky vede paní Z. Tomášová a zároveň organizuje společenská sezení se zpracova-
nými plody našich záhonů, k nimž zve i hudbu k oživení zábavy.

Ovšem náš trvalý dík patří našim obětavým pečovatelkám – paní Dáše a paní Věr-
ce, které nás svou péčí hýčkají zde v DPS i v domácnostech některých potřebných 
klientů. Organizují též společenská setkání k oslavám narozenin a svátků našich oby-
vatel. Oslavili jsme např. obě Marie, p. Šťastného, Dášenčiny narozeniny, Věruščin 
svátek, svátek paní Vrbové atd. atd. ...



Klecanský zpravodaj • listopad 2015

Na závěr ještě poděkujeme za možnost účastnit se ozdravných akcí jako je tě-
locvik vedený paní Vackovou nebo masáže slečny Katky, ne každý je těchto akti-
vit schopen, ale každý, kdo je ke zdraví a udržení pohybu potřebuje, je může mít. 
Mají své pravidelné účastníky a kdyby pomohly i jen jednomu, byl by jejich smysl 
naplněn. 

Mnoho zdraví, štěstí a radosti celému městečku přejí v roce 2016 
obyvatelé DPS Klecany

výročí KlecansKá i Jiná
Je to sice nedávno, ale přesto je na místě si připomenout, že 11. listopadu 2010 byl 
schválen výborem Regionální rady projekt revitalizace nám Václava Beneše Třebíz-
ského.
Tehdy jsem do kroniky zaznamenala:

Revitalizace náměstí Václava Beneše Třebízského
Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová 
získala ve výběrovém řízení Města 
Klecany zakázku na zpracování pro-
jektu „Revitalizace náměstí V. B. 
Třebízského v Klecanech. Zakázku 
zpracovává společně s Ing. arch. Mar-
tinem Feistnerem a týmem externích 
profesních odborníků na dopravu, 
vodu, osvětlení a sadové úpravy. 
Hlavní změnou připravované revitali-
zace by měla být úprava centrálního 
prostoru náměstí, jehož průjezdnost 
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bude zachována tak, aby co nejvíce sloužil chodcům i vyhovoval pořádání kultur-
ních akcí. 

S tím souvisí i přemístění autobusové zastávky k silnici Do Klecánek. V plánu je 
i zbudování vodního prvku. Dále je navržen nový mobiliář, úprava veřejného osvět-
lení i malé dětské hřiště.

Získané dotace 
Projekt „Revitalizace náměstí VBT v Klecanech“ byl Výborem Regionální rady k fi-
nancování z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 
schválen dne 11. 11. 2010. Celkové schválené výdaje jsou 17 704 778,- Kč, při čemž 
dotace činí 72,5 % celkových výdajů (tj. 12 835 963,- Kč). Předběžné ukončení rea-
lizace projektu je plánováno do 30. 6. 2011.

Na webových stránkách města www.mu-klecany.cz se pod záložkou „Plány, dota-
ce“ dočteme následující:

Město Klecany získalo dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy ve výzvě č. 50, Oblast 
podpory: 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace pro projekt „Revitalizace 
náměstí V. B. Třebízského v Klecanech“. 

Celkové způsobilé výdaje byly schváleny ve výši 17.704.778,- Kč. Celková výše 
dotace byla schválena v maximální výši 12.835.963,68 Kč.

V rámci projektu došlo k opravě náměstí i přilehlé požární nádrže. Hlavní změ-
nou byla úprava centrálního prostoru náměstí a celková úprava povrchů komunikací 
i chodníků. Centrální prostor po úpravě není běžně průjezdný, aby co nejvíce sloužil 
chodcům i k pořádání kulturních akcí. V této souvislosti došlo k přemístění autobu-
sové zastávky na ulici Do Klecánek. Zároveň došlo ke zbudování vodního prvku, 
jelikož původně přes náměstí protékal potok a zatím je zatrubněn. Dále byl umístěn 
nový mobiliář, upraveno veřejné osvětlení, malé dětské hřiště a drobné architektonic-
ké prvky (např. altán, který připomíná znak města – klec).

Slavnostní ukončení projektu
V sobotu 1. prosince 2012 se v rámci vánočního jarmarku konalo slavnostní ukonče-
ní projektu. I přes mrazivé počasí dorazilo cca 150 občanů města Klecany. Byli pří-
tomni m.j.: starosta města Klecany Ivo Kurhajec, projektová manažerka Ing. Kristýna 
Holubová, architektka Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová a další.  

A možná není na škodu si také připomenout množství emocí, které vyvolala pláno-
vaná revitalizace náměstí. Nejvíce kritických slov bohužel vznášeli ti, kdo se ani ne-
přišli na plán projektu podívat. Naštěstí už je doba vzrušených diskusí kolem náměstí 
za námi. Vysázené stromy zdárně rostou, odpočinková místa i lavičky jsou využívány, 
občas se zde objeví nějaký ten prodejní stánek a hodiny spravedlivě odměřují čas 
nám všem. Třeba se v budoucnu poštěstí na náměstí opět vrátit trhy a za dalších 5 let 
si možná už ani nevzpomeneme na původní podobu náměstí, která vypadala spíše 
jako výcviková plocha pro pořadová cvičení vojska. 

JH
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Zveme vás k pravidelným  

protestantským bohoslužbám  
- na Rychtě (prostor klubu Klíček)  
- vždy v neděli jednou za 14 dní 
- hlídání dětí zajištěno

 

www.sborklecany.cz | Hanka Polívková 777165994

Nejbližší setkání:
 1. listopadu 10:00
15. listopadu 10:00
29. listopadu 10:00
13. prosince 10:00

otevŘení ŘeZnictví  
opět odloŽeno!
Z důvodu stále probíhající rekonstrukce příjezdové komunika-
ce nebylo možné dodržet avizovaný termín otevření prodejny 

„Řeznictví – 
uzenářství“ 
v ulici Do Kaštan 18, Klecany. 
Nově přislíbený termín ukončení 
opravy komunikace je 24. listopa-
du 2015. Věříme, že se nám po-
daří pro naše zákazníky prodejnu 
v tento den otevřít. 

Děkujeme všem trpělivým zá-
kazníkům za pochopení.

Václav Šťastný



24 / 25



Klecanský zpravodaj • listopad 2015

loutKové divadlo KlecáneK Zve děti na 
pŘedstavení 

V sobotu 28. listopadu v Městské knihovně Klecany. 
Hrajeme pohádku

“Jak draka bolely zuby“ 

Začátek v 15 hodin. 
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praHa – výcHod a JeJí města 
a obce – měšice
Obec Měšice leží asi 15 km severovýchodně od centra Prahy. 
V současné době má cca 1 700 obyvatel a rozloha obce činí 4,37 
km2. Obec má poštu, železniční stanici i obecní policii.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1294, kdy obec patřila pražským 
Johanitům. V 15. stol. byla obec v držení Zdeňka ze Šternberka, v roce 1616 byl 
majitelem Jan z Černhauzu a po něm obec zdědil významný šlechtický rod Nosticů, 
kterým kromě Měšic patřilo celé, pakoměřické panství. Hrabě František Antonín Nos-
tic-Rieneck nechal postavit v letech 1767 – 1790 na místě původní středověké tvrze 
zámek v rokokovém stylu. Roku 1776 byl na zámku postaven první hromosvod v Če-
chách a v letech 1776 – 1787 na zámku působil Josef Dobrovský jako domácí učitel. 
Nosticové měli zámek v majetku až do r. 1945, kdy jim byl zkonfiskován a upraven 
pro zdravotnické účely. Zničena byla zámecká knihovna, kde byly kromě mnoha svě-
tových děl také spisy dokumentující vývoj obce. V zámku sídlila od 50. let 20. stol. 
politická škola pro odboráře a od 60. let zde byla nemocnice. V současné době zámek 
slouží potřebám nestátní-
ho zdravotnického zaří-
zení – Centru integrované 
onkologické péče. Když 
nahlédneme do kontaktů 
uvedených na webových 
stránkách tohoto zaříze-
ní, můžeme zjistit, že zde 
spolu se zdravotnickým 
personálem vykonává ne-
lehkou činnost i klecanský 
pan farář Pavel Kuneš.

JH, snímek www.mesice.org/cz

faKta o městsKé KniHovně Klecany  
aneb víte, Že?
Rozpočet r. 2014 – činnosti knihovnické: 432 600,-
(zdroj: http://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/rozpocet/rozpocet-2014-schvaleny.pdf)

Počet občanů trvale hlášených v Klecanech k 1. 1. 2015: 3 197
(zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=538311&zsj=066036#nahoru)

Počet registrovaných uživatelů k 1. 1. 2015: 141, tj. 4,4 %
(zdroj: http://klecany.knihovna.cz/o-nas/)
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Mezi řádky aneb akce v knihovně od března 2015

Pod tímto nadpisem jsem vás několik uplynulých měsíců informovala o tom, co zají-
mavého se v předchozím měsíci událo v Městské knihovně Klecany a co vás v měsíci 
následujícím čeká. Vždy s podpisem „Vaše knihovna“, protože knihovna coby veřej-
ná služba je placena z peněz nás všech a je tedy tak trochu každého z nás.

Kdo vlastně je ta „Vaše knihovna“? Jak s oblibou říká můj kolega Lukáš Pajer, jsme 
knihovní aktivisté. Já se jmenuji Jana Kozlová a přesvědčení, že knihovna může být 
víc než jen půjčovna knih, mě v únoru letošního roku přivedlo do kanceláře pana 
starosty. Po jednání, které dalo akcím v knihovně zelenou, jsem spokojeně odcháze-
la domů, a protože jsem idealistka, malovala jsem si změny ve fungování knihovny 
v zářivých barvách. Knihovna konečně může být službou pro lidi a nejen skladem 
knih, může se otevřít všem lidem, ne pouze těm 141 uživatelům, knihovna může být 
členem knihovnické organizace, čerpat dotace a zapojovat se do celostátních kam-
paní apod. Ano, jsem naivní, ale vážně jsem byla připravená být toho všeho součástí. 
Realita je mnohem pošmournější, ale možnosti občanské společnosti jsou úžasné! 
Napadlo by vás, že můžete v Městské knihovně Klecany uspořádat literární besedu 
s Michalem Vieweghem? Že můžete pozvat polárníka Vaška Sůru a na chvíli si půjčit 
palčáky, které byly na nejsevernějším bodě naší planety? Že můžete dělat čtení pro 
děti a ukazovat jim úžasný svět knížek? Že můžete zajistit oficiální webovou prezen-
taci knihovny a spravovat ji? Že můžete… cokoli chcete, ale vnitřní fungování knihov-
ny z pozice občana zkrátka změnit nemůžete? Po 9 měsících zcela dobrovolné práce 
na nejrůznějších akcích knihovny, stovkách mailů a hodinách telefonátů i osobních 
jednání, musím nerada konstatovat, že chování Městské knihovny Klecany vzhledem 
k občanům jasně signalizuje, že si tuhle změnu nepřeje a s tím neudělám vůbec nic.

Abych Vám nezůstala dlužna informaci o tom, co se v říjnu (ne)dělo v knihovně: 
Jan Saudek bohužel z pracovních důvodů plánovanou besedu zrušil, ale podařilo se 
nám domluvit nový termín a tak se na setkání s ním můžete těšit ve středu 25. 11. 
2015 od 18 hodin. Na webu http://klecany.knihovna.cz/news/soutez-o-ceny-v-tyd-
nu-knihoven/ se píše: „Ani klecanská knihovna nezapomněla na právě probíhající 
Týden knihoven!“ Pro informaci uvádím, že 5. – 11. 10. 2015 proběhl již 19. ročník 
Týdne knihoven. Jedná se o celostátní knihovnickou akci, jejímž tradičním vyhlašova-
telem je SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků (http://www.skipcr.cz/). 
Jde o největší akci druhé poloviny roku a skutečnost, že si knihovnice vezme dovo-
lenou právě na tento týden, je pro mě srovnatelná s případem, kdy si třídní učitelka 
prvňáčků naplánuje dovolenou na 1. září. Je to jen další z mnoha případů demonstra-
ce ostentativního nezájmu naší knihovny o čtenáře a občany obecně. Přitom KDYBY 
byla knihovna registrována ve SKIPu, mohla žádat o příspěvek na literární besedu 
s jakýmkoli nositelem prestižní literární ceny Magnesia Litera a vzhledem k tomu, 
kolik si účtují spisovatelé za tyto akce, mohly být v knihovně besedy třeba hned dvě. 
KDYBY… Ale blýská se na lepší časy! Podle posledních informací z vedení města 
knihovnice projevila snahu knihovně se věnovat, pořádat v knihovně akce. Je od naší 
knihovnice Barbory Krátké moc hezké, že se chce knihovně věnovat. Měla by, je za to 
konec konců placená. Jenže ono nejde jen o pořádání akcí v knihovně, to zvládnou 
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dva nespokojení občané (Kozlová & Pajer) taky a město jim za to nemusí zaplatit ani 
korunu, jde spíš o změnu vnitřního fungování knihovny, o to, co z půjčovny knih pro 
pár lidí udělá knihovnu pro celé Klecany, veřejnou službu pro lidi. 

Nepopírám, že mezi mnou a místní knihovnicí jsou osobní antipatie. Divíte se? Já 
ne. Ani jedné straně. O té její se třeba dozvíte později, ta moje je taková, že pokud 
někomu nabídnete např. knihy z oficiálního projektu Ministerstva kultury za částku 
přesahující 6 000,– a on je odmítne s odůvodněním „prostě proto“ a projektu využije 
až po intervenci pana starosty, pokud někomu jednoduchou kampaní, která oprav-
du stála jen čas, přivedete v jednom měsíci do knihovny 66 nových čtenářů a on 
řekne, že není jako vy, aby se někam cpal, a když to nedělá (neoslovuje aktivně lidi 
kolem), znamená to, že to dělat nechce, pomyslíte si cosi neuctivého a těžko takové-
ho člověka můžete respektovat. 28. 11. 2015 proběhne v knihovnách po celé zemi 
9. ročník akce Den pro dětskou (audio)knihu. A co na to klecanská knihovnice? 
V e-mailu z 19. 10. 2015 na dotaz, zda má na listopad v plánu nějakou akci, napsa-
la, že „na listopad nic v plánu není.“ Když nic, tak nic. Třeba bude něco v plánu na 
prosinec.

V předchozích příspěvcích jsem děkovala oficiálně za knihovnu, v dnešním člán-
ku si dovolím poděkovat za sebe:

Díky Vám, kteří jste se svou registrací přihlásili k výzvě „Jsem klecanský čtenář“. 
Vás 66 znamená zvýšení počtu registrovaných uživatelů naší knihovny o téměř 47 % 
oproti stavu na začátku roku 2015.

Díky Vám všem, kteří mě i Lukáše v našem snažení podporujete a nezištně pomá-
háte, když je to třeba.

Díky klecanským firmám 2810 Branding Company za bezplatný tisk plakátů a dal-
ších propagačních materiálů a Květinářství Klecany za květinové dary pro naše hosty.

Díky Lukášovi Pajerovi, který je druhou částí našeho knihovnicko-aktivistického 
tandemu a ještě pořád sní stejný sen.

Díky mé rodině, hlavně mému muži, který mi v reakci na tenhle článek napsal: Tak 
či onak si myslím, že Tvá snaha nebyla zbytečná – je důležité alespoň občas dělat 
věci z přesvědčení a s ideály!

NEKONČÍME! Ještě pořád věříme, že jsou cesty, které jsme zatím nevyzkoušeli. Ať 
už si o nás myslíte, že jsme naivní snílci, co vidí možnosti tam, kde žádné nejsou, 
nebo jen nechcete svými penězi přispívat na službu, která vlastně službou není, ale 
přesto ji platit musíte, najděte prosím pár dalších minut a dejte nám o tom vědět na 
některý z níže uvedených kontaktů. Nemáte-li totiž o opravdovou knihovnu místo 
půjčovny knih zájem ani Vy, je nejvyšší čas to vzdát…

Pokud jste dočetli až sem, patří Vám můj dík za Váš čas a pozornost. Takže děkuji 
a těším se na Vaše reakce, ať už budou jakékoli.  

   
e-mail: jsemklecanskyctenar@centrum.cz
facebook: https://www.facebook.com/jsemklecanskyctenar
blog: http://jsemklecanskyctenar.blog.cz/

Jana Kozlová
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máslo – Jíst či neJíst?
Mnozí z vás se touto otázku, určitě ne-
jednou zabývali. Někteří třeba po ná-
vštěvě lékaře, když se dozvěděli, že je-
jich cholesterol přesahuje „předepsané“ 
hodnoty, jiní zase naopak, když si pře-
četli, jak nezdravé jsou umělé tuky.

Pravdu budete hledat asi obtížně, 
hlavně proto, že jsme lidé různí, a co vy-
hovuje jednomu, nemusí být nutně dob-
ré pro jiného. 

Naučná literatura uvádí, že máslo je 
mléčný výrobek, jehož základ tvoří minimálně 80 % mléčného tuku, obsahuje ne-
malé množství vitaminů (m.j. i B12) a minerálů a jeho trvanlivost je 35 až 55 dnů. 

Pozvolna se blíží doba Vánoc a tedy také pečení, smažení a přípravy různých dob-
rot. Pokud se chcete něco více o másle dozvědět, využijte toho, že tak říkajíc za hum-
ny máme Malé máslovické muzeum másla. A protože letošní Advent začíná už 29. 11. 
může být návštěva máslovického muzea dobrým vykročením do období předvánoč-
ních příprav a navozením potřebného klidu. Otevírací doba je v sobotu a neděli 10 – 12 
a 13 – 16 hod. Ve všední dny pouze po předběžné objednávce (min. 8 osob). I vstupné 
je velmi příznivé a činí 30,- Kč, snížené 20,- Kč. Na webových stránkách obce Más-
lovice je uvedeno, že muzeum vzniklo v roce 1997 z iniciativy Ing. Vladimíry Sýko-
rové díky pochopení obecního zastupitelstva na náklad obce s finančním přispěním 
nadace Open Society Fund Praha a vládního Programu obnovy venkova a za odborné 
i materiální pomoci Zemědělského muzea, zámek Kačina, Klubu sběratelů kuriozit 
a dalších muzeí. Od svého vzniku přivítalo a potěšilo nemalé množství tuzemských 
i zahraničních návštěvníků a získalo i několikeré uznání odborné a laické veřejnosti. 
Muzeum je jediné svého druhu ve střední Evropě. Není však jediné na světě. Existuje 
podobné muzeum v Irsku ve městě Cork, které se však zabývá hlavně irským máslem. 
A pokud si s návštěvou pospíšíte, tak ještě zastihnete výstavu nazvanou „Kukačky“. 
O hodinách i ptácích, která končí 22. 11. 2015.

JH

šKolní Kurýr
Výlet do Klecánek
Koncem měsíce září vyrazily třetí třídy na turisticko – sportovní dopoledne do Kle-
cánek. Po cestě jsme pozorovali zbarvující se přírodu a poté si zasportovali u řeky 
Vltavy.
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Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/vylet-do-klecanek-1150.html

O líné babičce
Na začátku měsíce října se třetí třídy vypravily do Divadla v Dlouhé, aby zhlédly 
divadelní představení: O líné babičce.

Většina z nás zná 
babičky, které mají 
doma vždy pečlivě 
uklizeno, vzorně 
napečeno a kdyko-
liv ochotně pohlí-
dají vnoučata. Ba-
bička z divadelního 
představení byla ale 
úplně jiná – neuklí-
zela, nepekla, ne-
vařila a občas ani 
nehlídala děti! Ona 
si totiž plnila sny, 
které po celý život 
střádala do starého 
škapulíře. Nic pro 
ni nebyl problém. 

Zalétat si balónem? Prima. Naučit se potápět? Proč ne?! Vylézt na osmitisícovku? 
Skvělé!! Tahle babička zvládla úplně všechno a ke každému splněnému snu si pustila 
jednu hudební ,,pecku“. 

Divadelní představení se žákům i paním učitelkám velmi líbilo a doporučují je 
všem, kteří se chtějí pobavit a možná i díky babičce zjistit, že mají spoustu nesplně-
ných přání… 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/divadelni-predstaveni-o-line-babicce-1151.html
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Co dokáže voda
Může být voda tvrdá jako sklo? 
Dá se na vodu hrát jako na 
hudební nástroj? Je voda ne-
bezpečná? Odpovědi na tyto 
otázky zjistily děti ze 2.B pro-
střednictvím jednoduchých 
pokusů, které si samy vyzkou-
šely při návštěvě Toulcova dvo-
ra. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/co-dokaze-voda-1155.html

Včela v síti života
Víte, že včelí matka den-
ně naklade dva tisíce va-
jíček? A že včela dělnice 
za celý svůj život nashro-
máždí lžičku medu, a že 
se pro ni nalítá?! A jestli-
pak víte, z čeho je vyro-
bený med? Z pylu nebo 
z nektaru? A koho živí 
pylovými knedlíčky, koho 
mateří kašičkou? A proč 
se včely na zimu zbavují 
trubců? A kdo vás může 
píchnout žihadlem nepo-
čítaně a kdo žihadlo vů-
bec nemá? To je otázek, co? A to jsme se dozvěděli ještě o hodně více věcí. Navštívili 
jsme úl a kdyby nám zrovna nekapalo z ochranných klobouků, mohli jsme včely 
pozorovat při sběru pylu a nektaru (včely jsou moudré a za deště pracují v úlu). Také 
jsme si vyzkoušeli práci, kterou mají dělnice dobře rozdělenou. Vyráběli jsme med 
z nektaru, krmili larvičky pylovými zrny, bránili česno – vchod úlu před útokem vosy, 
létali do okolí pro nektar a pyl, lepili otvory od vetřelců voskem a ochlazovali králov-
nu třepetáním křídel. 

Včely to nemají vůbec jednoduché a za svou práci si zaslouží naši úctu a ochranu. 

Děkujeme Toulcovu dvoru za ekologické pořady pro naši novou generaci. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/vcela-v-siti-zivota-1154.html
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Lesní království 
Naše třída 2.C vyrazila i přes deš-
tivé podzimní počasí na návštěvu 
do Toulcova dvora. Prožili jsme 
poutavé dopoledne s programem 
„Lesní království“. Poznávali jsme 
listy stromů, zvuky lesa, lesní oby-
vatele. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/lesni-kralovstvi-toulcuv-dvur-6-10-2015-1156.html

Exkurze na letiště Václava Havla v Praze
29. září se děti z 5.A vydaly na exkurzi. Navštívily letiště Václava Havla v Praze. Ex-
kurze začala v terminálu 3, kde je přivítal průvodce p. Macháček – pilot ve výslužbě. 
Nejprve děti seznámil s letištěm na maketě a na videu. Potom následovala vlastní ex-
kurze. Děti musely projít bezpečnostní kontrolou a na ploše letiště je čekal autobus, 
kterým děti absolvovaly celou prohlídku letiště a nesměly ho z bezpečnostních důvo-
dů  po celou dobu prohlídky opustit. Nejdříve viděly přílety soukromých letadel, han-
gáry a vlastní odlety a přílety mezinárodních letů. Byl to opravdu velký zážitek, pro-
tože od letadel je dělil nepatrný kousek startovací plochy. Poté pokračovaly po ploše 

k terminálům 2 a 1, kde 
viděly nakládání a vyklá-
dání zavazadel, přísun 
prstů k východu letadel, 
parkování, tankování 
a další nezbytné úkony 
pro start a odlet letadel. 
Navštívily i Cargo, odkud 
se distribuují zásilky do 
celého světa a závěrem 
hasičskou zbrojnici, kte-
rá je vybavena nejmo-
dernější technikou. Po 
návratu do terminálu 3 
pokračovaly děti již vlast-
ním autobusem na pro-
hlídku terminálů 1 a 2. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/exkurze-na-letiste-vaclava-havla-v-praze-1157.html
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Návštěva Stromovky a Planetária 
6. října děti pátých tříd navštívily pražské 
Planetárium, kde shlédly pořad Sluneční 
soustava. Dále navštívily Stromovku – 
Místodržitelský letohrádek, podívaly se 
ke štole Rudolfa II. Na závěr na Výstavi-
šti prošly místa, kde se natáčel americký 
film z II. světové války o polské ZOO. 
A na úplný závěr je čekalo překvapení 
v podobě historického autobusu Karosa, 
kterým se svezly domů.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/navsteva-stromovky-a-planetaria-6-rijna-2015-1159.html

Po stopách stříbra do Kutné Hory
Třídy 8.A a 8.B vyrazily ve středu 7.10. na výlet do Kutné Hory, aby zjistily, jak fun-
goval život obyvatel v tomto horním městě ve středověku. Nejprve jsme si prohlédli 
interiér chrámu svaté Barbory a od průvodkyně jsme se dozvěděli zajímavosti o stav-
bě chrámu ve stylu gotiky i o jeho nedávné opravě. Z chrámu jsme zamířili rovnou do 
dolů stříbra, oblékli si perkytle a sami jsme si zkusili, jaké to asi bylo trávit většinu dne 
pod zemí, kde není mnoho světla.Také jsme zjistili, že pokud horníkům zhasl lojový 
kahan ( v našem případě čelovka), tak se museli pohybovat v naprosté tmě. Po vyfárání 
z dolů jsme došli do Vlašského dvora, kde byla zbudována ve středověku mincovna. 
Tam si někteří z nás zkusili zahrát na  pana pregéře a vyrazit si vlastní minci. Během 
celého dne nám ale také zbyl čas na samostatnou prohlídku města spojenou s obědem.

Přestože ve středu nebylo zrovna nejlepší počasí a trochu poprchávalo, výlet jsme 
si užili.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/po-stopach-stribra-do-kutne-hory-1160.html
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Hora Říp
Začátkem měsíce 
října vystoupali tře-
ťáci na památnou 
horu Říp a dozvě-
děli se, jak hora 
přišla ke svému 
názvu a proč se 
říká, že česká země 
oplývá mlékem 
a strdím. Navštívi-
li také Rotundu sv. 
Jiří, kde posloucha-
li při výkladu pana 
průvodce pravdy či 
nepravdy o Praotci 
Čechovi a sezná-
mili se s okolní přírodou a tajemnými zákoutími zdejšího kraje. Výlet se všem líbil 
i přes dosti nepříznivé počasí.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/hora-rip-1161.html
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Z druŽiny
Tradiční dýňování v zahradnictví Líbeznice
Letos jsme již podru-
hé  vyřezávali v Líbez-
nicích krásné zubaté, 
hranaté i hodné dýně. 
Odpoledne rychle uteklo 
a nám zůstaly hezké zá-
žitky!

Těšíme se na příští rok:-) 

http://zsms.klecany.cz/obsah/tradicni-dynovani-v-zahradnictvi-libeznice-1163.html

Říjnová návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka
„Hurvínkova špr-
ťouchlata“ v Diva-
dle S+H nás ten-
tokrát zavedla do 
světa plného loutek. 
Průvodci pestré po-
dívané byli nejen 
Hurvínek, Mánička, 
Spejbl a pejsek Že-
ryk, ale také čtveřice 
popletených klaunů.

Zatímco tanec 
loutek střídala ak-
robatická, taneční 
a hudební čísla, Hu-
rvínek s Máničkou 
a Žerykem si dlou-
hou chvíli krátili po  
svém. Panu Spejblovi nakonec nezbylo nic jiného, než vše uvést do pořádku.

http://zsms.klecany.cz/obsah/rijnova-navsteva-divadla-spejbla-a-hurvinka-1165.html
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ZprávičKy Z mateŘsKé šKoličKy
V září proběhla adaptace nově přijatých 
dětí. Třída Kobylka, Myška a Beruška již 
byly v září na výletech.

 – Třída Kobylka navštívila svíčkárnu 
v Šestajovicích.

 – Třídy Myška a Beruška navštívily Zoo 
Zelčín – prohlídka domácích zvířat, 
děti si zasoutěžily, mohly se projet 
na koni.

V září děti zhlédly i první divadelní představení „Pohádka hastrmanská“.

Říjnové akce
 – 2.10. třída Beruška navštívila knihovnu na Lá-

dví v Praze. Paní knihovnice si pro děti připra-
vila program na téma „Postavy a příběhy z ve-
černíčků“. 

 – 12.10. návštěva fotografa – focení zimní série 
jednotlivců.
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 – 13.10. třída Myška navštívila knihovnu na Ládví. Paní knihovnice si pro ně připra-
vila program na téma „Seznámení s knihovnou“

 – 22.10. čokoládovna Šestajovice – na děti ze tříd Myška a Beruška čekala ochutnáv-
ka různých druhů čokolád a vlastnoruční výroba čokoládového lízátka. 

neZapomeňte Zapálit první svíčKu na 
adventním věnci!
Zdobení adventních věnců patří k poměrně mladým, ale vel-
mi oblíbeným vánočním zvykům. Kořeny této tradice sahají 
do první poloviny 19. století. V Rakousku a Německu jsou ad-
ventní věnce vnímány jako první poslové blížících se Vánoc. 
Nejstarší písemná zmínka o adventním věnci pochází z roku 
1838 z Hamburku. Teolog Johann Heinrich Wichern spravo-
val sirotčinec nad jehož dveře zavěsil na počátku adventu 
velký vyřezávaný věnec ze dřeva. Každý den na něj upevnil 
jednu zapálenou svíci. Pod věnec pak umístil pokladničku, 
do které mohli věřící házet vánoční milodary pro opuštěné 
a osiřelé děti. Ze severního Německa se zvyk rozšířil do dal-
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ších krajů. Mezi dvěma světovými válkami pronikla tato vánoční tradice do německy 
hovořících zemí a posléze do dalších zemí. Adventní věnce se vyřezávaly ze dřeva 
a barvily na zeleno. Postupně se zhotovovaly také ze zelených větviček jehličnanů. 
Živé adventní věnce symbolizovaly věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš Kristus. 
Kruhový tvar věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček připo-
mínal Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka. Adventní věnce 
se liší v tradičních barvách i v počtu svíček. Tato pravidla jsou velice úzce spojena 
s použitím a smyslem věnce, a proto jsou do značné míry rozhodující. Mimo různí-
cího se počtu svíček (čtyři, pět i více) jsou použity i svíčky různých barev, podle sym-
boliky. Kromě čtyř fialových, nebo červených svíček se používá další klasický vzor 
tři fialové svíčky a jedna růžová svíčka. Uprostřed věnce může být podle dalšího tra-
dičního modelu také bílá svíčka. Existuje ovšem i další množství barevných variant, 
z nichž některé jsou dosti rozšířené, ale vycházejí z neznalosti křesťanských symbolů. 
Dnes se ne vždy přesně dodržuje tradiční podoba věnce. Stává se z něj spíše adventní 
svícen. Používají se i nové moderní tvary. Stejné je pouze to, že obsahují čtyři tradiční 
svíce, které se klasickým způsobem zapalují.

Adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, a tak se ve většině našich do-
mácností ustálil počet svíček na adventním věnci na čtyřech. Každou adventní neděli 
se zapálí jedna svíčka. Svíčky by se měly zapalovat proti směru hodinových ručiček.

Ať už si adventní věnec koupíte, či sami vyrobíte a bude mít tradiční tvar a barvy 
svíček, nebo bude vytvořen podle po-
sledních módních trendů, nezapomeň-
te v neděli 29. listopadu zapálit první 
svíčku. 

Adventní kalendář: 
 – železná neděle  

29. 11. 2015 – 1. svíčka naděje 
 – bronzová neděle   

6. 12. 2015 – 2. svíčka míru
 – stříbrná neděle  

13. 12. 2015 – 3. svíčka přátelství
 – zlatá neděle  

20. 12. 2015 – 4. svíčka lásky
 – Štědrý večer  

24. 12. 2015 – 5. svíčka  
symbolizující Krista

Zdroje: Valburga Vavřinová – Malá en-
cyklopedie Vánoc

www.horoskopynamiru.cz, www.moda.sk 

-dh-

Květinářství
Klecany
Adventní akce 

OSAZOVÁNÍ ZIMNÍCH TRUHLÍKŮ ZDARMA!
Nabízíme široký sortiment květin řezaných

i hrnkových: bramboříky, vánoční hvězdy, azalky a jiné

Vánoční dekorace a výzdoba
Adventní věnce, svícny a květinové vazby na Váš stůl.

Věnce, svícny a svíčky hřbitovní.

www.kvetinarstviklecany.cz

Objednávky nejen na advent na tel.: ���� ��� ��� ���
Otevřeno �o��á ����, so ����.
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lípy u HŘbitova 
Význačné dřeviny v Klecanech 21. 
Blízko klecanského hřbitova a kousek od zastávky autobusu, souběžně s okrajem 
hřbitovní zdi, rostou čtyři staré lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). Tvoří tedy malou 
alej, doplněnou jednou mladou lípou srdčitou (Tilia cordata). 

Popisované lípy dosahují výšky mezi devatenácti až pětadvaceti metry, jejich obvo-
dy jsou v měrných výškách zjištěny jako 236, 138, 204 a 167 cm, přičemž průměty 
korun se pohybují mezi 5 až 7,5 metry. Věk lip je odhadován na 110 až 140 roků. 
Zdravotní stav je relativně dobrý, i když bujný velkolistý obrost na bázích kmenů 
svědčí o určitém dílčím oslabení lip suchem a nedostatkem živin. To však ke stromům 
tohoto věku neodlučně patří, a jejich destrukce je ještě vzdálenou budoucností. 

Lípy jsou živoucí připomínkou zašlých klecanských časů, kdy zde zřejmě neparkova-
la žádná auta a kolem se procházely dámy v nabíraných sukních a elegantních klobouč-
cích, se slunečníčky nebo košíčky. V době dnešní se lidé již příliš neprocházejí, naopak 
často tryskem spěchají kolem na autobus a o něco málo volněji z autobusu domů. Nepří-
liš přitom myslí na ty, kdo tu již nejspíše trvale leží hned za zdí a vůbec nikam nespěchají. 

Impozantní lípy kvetou a plodí každým rokem, poskytují úkryt ptákům a pastvu 
včelám, doufejme tedy, že se budou příštího jara opět zelenat a ještě velmi dlouho 
vyhýbat arboristickým zásahům.

Jaromír Bratka

Foto: Alej lip u hřbitova, 18. X. 2015
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myslivost – JeZevec
Jezevec lesní (Meles meles) patří mezi 
šelmy kunovité (čeleď lasicovití) a vy-
skytuje se téměř na celém území Evropy, 
střední a východní Asie. Vyhledává tep-
lejší oblasti, kde se střídají lesy a pole. 
V hustějším porostu lesa, nejčastěji na 
skalnatých místech, obývá nory, které vět-
šinou přebírá od lišek a které si rozšiřuje 
a upravuje. Nora má hlavní kotel s něko-
lika bočními chodbami. V té tráví jeze-
vec většinu dne, na lov vychází v noci. 
V noře též tráví zimu nepravým zimním 
spánkem, dá se říci, že spíše zimním klidem, který často přerušuje a opouští noru.

Jezevec je poměrně velká šelma, měří i se štětcem (ohonem) až 1 m, váží asi 10 kg, 
na podzim, když je zasádlený, až 18 kg. Srst má žlutavě šedou s černými a bílými 
konci chlupů. Typické jsou podélné černé pruhy na protáhlé hlavě, sbíhající se k vel-
mi pohyblivému čenichu. Tělo má zavalité, mohutné přední tlapy s velkými drápy 
slouží k hrabání.

Jezevec je samotář, výjimkou je pouze doba páření (chrutí). To probíhá v období 
května až srpna. Jezevčice je březí 28 – 32 týdnů. Z této doby připadá cca 5 měsíců 
na utajenou březost (březivost), kdy se zárodek nevyvíjí. Z tohoto důvodu se mláďata 
rodí v únoru až dubnu, v počtu 3 až 5. Jsou holá a slepá. Matka je kojí 8 – 10 týdnů 
a pečlivě se o ně stará. 

Jezevec je typický všežravec, takže mu za potravu slouží vše, na co může snadno 
dosáhnout v okolí nory. Ze živočišné potravy jsou to brouci, larvy, červi, žáby, drobní 
hlodavci, mláďata ptáků a savců a též uhynulá zvěř a vejce. Z rostlinné potravy má 
v oblibě různé ovoce, bukvice, žaludy, kukuřici či byliny.

V dobách minulých se jezevec lovil pro maso, kůži a sádlo. Zvěřina prý je velice 
chutná, kůže se však jako kožešina nehodí. Nejvzácnější částí úlovku bylo sádlo, 

které se používalo v kuchyni, ale 
též jako lidový medikament k ma-
zání bolavých míst na těle. Protože, 
hlavně v době hnízdění, s oblibou 
plení hnízda a loví mláďata pernaté 
zvěře, je považován za zvíře škodí-
cí myslivosti. Je však také pravda, že 
je jezevec v mnoha případech uži-
tečný a jeho škodlivost se zbytečně 
přehání. Jezevec v naší přírodě vždy 
byl a měl by zůstat i nadále.

Ing. Jindřich Trpák
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sKautsKé stŘedisKo Havran Klecany
Už jsem skoro zapomněl, jak mohou být říjnové schůzky chladné 
a temné. Proto jsem povinnou výbavu na schůzky obohatil o čelovku 
a pořádně teplou bundu. No, pojďme se raději podívat na to, co zají-
mavého se v říjnu odehrálo v našich oddílech.

Úvodní říjnové schůzky 3. oddílu měly stejný cíl jako ty zářijové – 
seznámení se s nováčky. Jakmile deset nejstarších vlčat přešlo do 13. oddílu, hned 3. 
oddíl nabral 14 nováčků a má opět plné stavy plus ještě několik zájemců bylo umístěno 
do pořadníku. Na první říjnové schůzce se ustanovila konečná podoba družin, 
složených rovnoměrně z vlčáckých veteránů a nováčků. Kluci shlédli prezentaci, co 
to je družina, co všechno může dělat a co vše lze v družině zažít. Další programy se 
zaměřovaly především na to, aby se kluci více poznali mezi sebou a aby se o ostatních 
něco dozvěděli. Hlavní říjnovou akcí třetího oddílu bylo přespání v pátek 16. října 
před střediskovou brigádou. Tentokrát jsme na srubu nepřespávali sami, neboť si 
přespání na stejný den naplánoval také 1. oddíl světlušek. Ačkoli bylo ve srubu občas 
trochu těsno, nakonec jsme to zvládli a dle mého názoru jsme si ani příliš nepřeká-
želi. Na druhou stranu byla škoda, že přespání bylo určeno především pro nováčky, 
kteří však ve výsledku dorazili jen čtyři. Janina pro nováčky připravila noční prováz-
kovou cestu, na jejímž konci je přivítali jejich nově zvolení rádci a podrádci družin 
a předali jim nováčkovské stezky. Druhý program od Janiny se zaměřoval na týmo-
vou práci ve družinách, kdy vlčata musela přečíst vysoko umístěná psaníčka, obsa- 
hující návod, jak má vypadat pravé vlče a jak se má chovat. V sobotu se vlčata, stejně 
jako ostatní oddíly, pustila do práce, která zahrnovala očištění laviček v altánku a pře-
devším příprava 
dřeva na zimu. 
Byl jsem doce-
la překvapen, 
že většině no-
váčků nedělá 
práce s pilou 
a sekerou pro-
blémy a že 
jim práce šla 
od ruky. Z řad 
vlčat se brigá-
dy zúčastnil 
Dudu, Batman, 
Jiřík, Mára, 
Domíno, Maty, 
Máťa, Hugo, 
Bobr, Jenda 
a Krteček.
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Článek za 13. oddíl napsal Kapi:
„Třináctka v říjnu 
uspořádala vý-
pravu do Drahaň-
ského údolí pod 
vedením Šebyho. 
Celkem dvacet 
dětí a šestice ro-
verů se 3. října 
vydali prozkou-
mat okolí Klecan 
a Zdib, a naše 
vedení objednalo 
výborné počasí. 
Všichni byli rádi, 
že jsme mohli jeden z posledních hezkých víkendů strávit venku. Cestou jsme hráli 
spoustu her, za všechny vyjmenujeme „Deset devět“, „Obří mikádo“, „Signál“ a po-
měrně brutální, leč zábavná „Get down, Mr. President!“. Kromě toho na výpravě 
každá družina předvedla epické scénky ze své historie a dostalo se i na skautské 
stezky.

V sobotu 17. října družina Husitů pod vedením Houbičky podnikla výpravu do 
Mělníka a následně na srubu přespání s hraním deskových her. Hodně dětí z oddí-
lu také pomáhalo na střediskové brigádě a na Máslovickém dýňování. O schůzkách 
jsme se věnovali převážně krojům, disciplíně a chování na veřejnosti, v rámci bloku 
„Skautská image“. Na konci října jste nás mohli vidět na pokládání věnců na počest 
padlým ve světových válkách, skauti by u takovýchto akcí neměli chybět.“

Jak již bylo řečeno výše, hlavní střediskovou říjnovou akcí byla podzimní brigáda, 
která proběhla 17. října. Práce bylo opravdu hodně. Starší kluci a holky se spolu s Vi-
kim, Kulihráškem, Šebym a Kubou pustili do opravy altánku a především do laviček. 
Ty bylo potřeba nejprve očistit, následně natřít a napevno umístit na altánku. Kdo 
měl bystré oko, mohl spatřit Matlu na střeše altánku s koštětem v ruce. Nechystala se 
však létat, nýbrž se s vervou sobě vlastní pustila do smetení listí ze střechy altánku. 
Buba se iniciativně chopil motorové pily a vyrazil zušlechtit areál srubu po svém. Třetí 
oddíl pod mým (Mamut) vedením připravil dřevo na zimu a byl pravidelně zaměst-
náván Bubou kvůli osekávání spadaných stromků. První oddíl pod vedením Vlaďky 
pomáhal s pracemi venku a především holky pořádně uklidily uvnitř srubu. Málem 
bych zapomněl na jejich skvělý nápad zřídit za altánkem kompost, který bude sloužit 
pro biologický odpad (a taky snad ukáže dětem, jakým způsobem lze ulehčit život-
nímu prostředí). Kapi byl hlavně zaměstnán stavěním Ufostanu a jeho ozdobením 
maskovací sítí. Janině se podařilo vyklidit uhlák, což byla dle mého názoru jedna 
z nejzáslužnějších a nejhorších prací. Na Pandovi bylo vysekávání porostu a násled-
ně se projevil jeho tvořivý duch, neboť se mu podařilo sestavit novou uhlákovou 
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konstrukci. Celkově myslím, že se brigáda povedla a že patří obrovský dík všem, kteří 
na brigádu dorazili.

Kromě povedené brigády mě však těší ještě jedna věc. Během říjnových schůzek 
nás navštívili dva bývalí činovníci střediska – Kuba Tomek a Oleg. Je fajn si s nimi 
po všech těch letech popovídat a hlavně zjistit, že se mezi nás rádi vrací a zajímá 
je, čemu se s dětmi na schůzkách i mimo ně věnujeme. Jen doufám, že jejich zájem 
neopadne a že je budeme vídat častěji.

Na závěr skautský citát:
„Život i člun řiď sobě sám“ (Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu)

Mamut

na podZim se bavíme posledními tréninKy 
venKu a cyKloKrosy
Pomalu a jistě nás opustilo babí léto, za-
čínají nám nekompromisně zhasínat, ale 
přesto pořád nemáme dost a chodíme pi-
lovat ovládání kola ven. Podzim umí být 
nádherný. Jedete po nádherné lesní ces-
tičce posypané spadaným listím, hrají-
cím všemi barvami, křupající větévky pod 
koly a odlétající bukvice. A vše je zalité 
podzimním sluníčkem, které ještě nechce 
ustoupit paní zimě. Ovšem někdy je to na 
„dlouhý-dlouhý“, dlouhé teplé rukavice, 
kulicha pod helmu a ke všemu se vám 
kouří od úst, i když jenom stojíte a nejste 
vůbec zadýchaní. Ale i to jednou skončí 
a my se přesuneme do tělocvičny na zimní 
přípravu. 

Ale ne všichni to mají takto pěkně na-
plánované. Pro letošní sezonu jsme vstou-
pili do cyklokrosové sezony ve výrazně 
větším počtu než loni. Nejvyšší soutěž Českého poháru teď jezdí už 10 našich borců. 
Pro polovinu jsou to první zkušenosti s velkou cyklistikou a spíše se rozkoukávají, jak 
to chodí. Nicméně velikou radost nám dělají holky, které si své první krůčky „odpra-
covaly“ v minulých sezonách. Letos tři holčiny jezdí stabilně a bezpečně do první 
desítky!!! 

No a jako bonbónek nakonec se musíme pochlubit i dvojnásobným vítězstvím 
Magdaleny a jedním stříbrem. 

stupně ve Slaném
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k cyklokrosu paří i běh – Zuzka Kryštof nahání soupeře

Aneta a Verča v pelotonu
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Z fotbalovéHo Klubu  
tJ soKol Klecany

Výsledky odehraných zápasů „A“
TJ SOKOL KLECANY – SK POŘÍČANY  1:2
Gól: Lukáš Smíšek

SK SLANÝ – TJ SOKOL KLECANY 3:2
Góly: Marcel Rodek,vlastní

TJ SOKOL KLECANY – FK DLOUHÁ LHOTA  5:2
Góly: 2 Marcel Rodek, 2 Josef Gabčo, Lukáš Rybecký

TJ SOKOL KLECANY – FK ČERVENÉ PEČKY 4:0 
Góly: 2 Pepa Gabčo,Lukáš Smíšek,Marcel Rodek

Pozvánka na poslední zápasy podzimní části sezony 2015/2016

A mužstvo (Sportinvest 1.A tř. sk. B)
Klecany  –  Libice n. C. 07. 11. 2015 14:00 hodin sobota
SK Doksy  –  Klecany 14. 11. 2015 13:30 hodin sobota

Mladší žáci (Okresní přebor Prahy východ)
Klecany  –  Radošovice 07. 11. 2015 12:30 hodin sobota
Kunice  –  Klecany 15. 11. 2015 14:00 hodin neděle

Zimní příprava
Od 1. listopadu budou naše mládežnické oddíly využívat v rámci zimní přípravy
tělocvičnu ZŠ a nafukovací halu v areálu ZŠ. Vzhledem k naplněnosti obou sportovišť 
a vzhledem k tomu, že fotbalisté nevyužívají tyto prostory po celý rok, není možné 
zajistit více než jeden tréninkový čas pro každý oddíl. 

Minipřípravka pondělí 17.00 – 18.00 hod – tělocvična
Starší přípravka  čtvrtek 18.00 – 19.00 hod – tělocvična
Mladší žáci  úterý 17.30 – 19.00 hod – hala
Starší žáci středa 18.30 – 20.00 hod – hala

S ohledem na klimatické podmínky je možné, že trenéři využijí k tréninkům i domácí 
venkovní hřiště. V rámci zimní sezony se mohou oddíly zúčastnit i zimních turnajů.
Vše budou trenéři řešit operativně. 

-dh-
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SVINČÍK JAKO VE CHLÍVEČKU
ZAVOLÁM SI UKLÍZEČKU
VYLUXUJE UTŘE PRACH
O ZLAŤÁKY ŽÁDNÝ STRACH

ZA LEVNO A S ÚSMĚVEM
POPERE SE S ÚKLIDEM

ÚKLID DOMÁCNOSTÍ
VOLEJTE: 724 572 746
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VINOHRADSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR,
spolek Pravý Hradec, kulturní komise a fara Klecany

V á s  z v o u  n a  

K O N C E R T,
který se koná v neděli 22. listopadu 2015

v 16 hodin 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech.

Program:

František Václav Míča – Sinfonia in Re

Felix Mendelssohn Bartholdy – Symfonie č.3 a-moll
«Skotská»

Dirigent: Viktor Hruška

Vstupné dobrovolné
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III

Malé máslovické muzeum másla
srdečně zve na tvořivou dílnu 

Vyrábíme betlém 
z másla

v sobotu 21. listopadu 2015
od 10 do 16 hodin

Zájemci se seznámí s technikou modelování fi gurek z másla.
Všechny vydařené výtvory se stanou součástí máslového betlému, 

který bude vystaven v muzeu v prosinci a v lednu. 
     S sebou: jídelní nůž, dřevěné prkénko nebo plastovou podložku.

Místo konání: místní hospoda 
(v době konání dílny nekuřácká a rezervována pouze pro účastníky dílny)

Vstupné: 70 Kč/1 tvořící osoba, důchodci, děti a studenti 60 Kč
Další informace a rezervace místa na ou@maslovice.cz 

Spojení: bus 374 z metra C Kobylisy. Cesta trvá 40 minut. Autem směr Teplice, Klíčany, 
Postřižín, vlevo na Máslovice. Vlakem z Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou a 

přívozem přes řeku dále 1,2 km do Máslovic.  www.maslovice.cz

betlem-dilnaA5.indd   1 11. 10. 2015   19:40:53



TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ

  BÁL

MYSLIVECKÝ SPOLEK ZDIBY – KLECANY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

kontakt: Pavel Míšek, tel. 603 262 182

16. 1. 2016 od 20.00 hodin

v sále SOKOLOVNY ve VELTĚŽI

k tanci a Poslechu zahraje  
taneČní orchestr stanislava douši  

bohatá ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA

vstuPné 150 kČ
PředProdej od 2. 12. 2015 v restauraci u řeháků ve veltěži  

každou středu od 18.00 do 20.00 hodin


