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Partneři  města

Vážení spoluobčané,                                                   
pro mnohé z nás přichází nejkrásnější období v roce – Váno-
ce. Většina z nás se těší na atmosféru vánočních svátků. Vá-
noce jsou v dnešní, poněkud uspěchané době příležitostí, 
jak se na chvíli zastavit a strávit příjemné chvíle v kruhu 
rodiny a přátel. O Vánocích jsme všichni tak nějak jiní. 
Jsme k sobě navzájem ohleduplnější, příjemní, snaží-
me se pomáhat potřebným. Myslíme na ty, kteří s námi 
nemohou být, protože jsou daleko od nás a nebo nás 
opustili navždy. Konec roku nás nutí bilancovat a dávat 
si různá předsevzetí. Zkusme si dát jedno společné 
předsevzetí, že v nás kousek z té zvláštní laskavé at-
mosféry Vánoc zůstane po celý následující rok.  

Přejeme Vám klidné a příjemné prožití vánoč-
ních svátků plných lásky, domácí pohody a splně-
ných přání. 

Vedení města, zaměstnanci městského úřadu
a redakční rada
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JUBILANTI V PROSINCI

Našim prosincovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu 
vše nejlepší,  pevné zdraví a dostatek životního elánu!
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VÝPISY Z RADY MĚSTA KLECANY 
V LISTOPADU 2014
Rada 3. listopadu 
 – Vzala na vědomí odstoupení pana L. Němečka z funkcí místopředsedy povodňové 

komise a člena přestupkové komise a odstoupení paní A. Němečkové z funkce 
členky kulturní komise.

 – Schválila zpracování závěrečného vyhodnocení akce Snížení energetické nároč-
nosti Základní školy Klecany včetně energetického posudku společnosti Čechák 
a spol. Cena díla je 9.500 korun bez DPH.

 – Schválila zájezd Advent v Drážďanech, který pořádá kulturní komise v sobotu 13. 12. tr.
 – Vzala na vědomí zprávu o auditu operace Revitalizace náměstí Václava Beneše 

Třebízského v Klecanech, provedeného auditním orgánem Ministerstva financí. 
Audit neidentifikoval žádné nezpůsobilé výdaje.

 – Schválila nabídku na provedení rozboru dokumentací staveb pro výběrové říze-
ní: Snížení energetické náročnosti tělocvičny ZŠ Klecany, Realizace energetických 
úspor zdravotního střediska Klecany a Energetická sanace ZUŠ Klecany společnos-
tí Baumi s.r.o. za 33.000 korun bez DPH.

 – Schválila příspěvek 14.960 korun Pražskému spolku ochránců zvířat na veterinární 
péči o volně žijící kočky v Klecanech.

 – Vzala na vědomí zápis z jednání školské rady z 21. 10. Ředitel ZŠ a MŠ bude po-
zván, aby se s ním projednaly jednotlivé body zápisu, které se týkají zabezpečení 
školy a problematiky kapacity školy.

 – Vzala na vědomí protokol o analýze vzorků – zjištění koncentrace respirabilních 
asbestových a umělých minerálních vláken v budovách mateřské školy. Limity pro 
asbestová a minerální vlákna byly dodrženy ve všech budovách MŠ.

 – Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi městem Klecany a spo-
lečností D8 Management s.r.o. o spolupráci při zajištění autobusové dopravy.

Rada 10. listopadu
 – Schválila podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Klecany 

a Zlínské stavby a. s., týkající se realizace energetických úspor v areálu MŠ Kleca-
ny, který specifikuje popis a rozsah projektových prací.

 – Schválila odstoupení od dotace Obnova obecního a krajského majetku po živelních 
pohromách v r. 2013, pro projekt Oprava oplocení dětského hřiště v Klecánkách, a to 
z důvodu nemožnosti splnit podmínky pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 – Neschválila žádost paní L. Meyerové o pronájem nebytových prostor ve zdravot-
ním středisku ke zřízení kadeřnictví a pedikury s předpokládaným provozem dva 
dny v týdnu. Schválila pronájem těchto prostor paní D. Hnátové pro zřízení školi-
cího centra první pomoci.

 – Projednala upozornění na stromy na pozemku 62/10 v Klecánkách, které mohou 
svým pádem ohrozit sousední nemovitost. Provede se místní šetření.
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 – Schválila složení povodňové komise: předseda I. Kurhajec, místopředseda D. Dvo-
řák, členové M. Kodet, K. Beran a J. Kukelka.

 – Schválila složení komise pro projednávání přestupků: předseda JUDr. P. Moravec, 
členové I. Kurhajec, D. Dvořák, Z. Kudláčková.

 – Vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 
2014, provedeného odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Portál veřejných zakázek
Na portálu Vhodné uveřejnění veřejných zakázek naleznete informace o veřejných 
zakázkách, jejichž zadavatelem je Město Klecany.

Při vyhledávání zakázek města zadejte IČ nebo název Město Klecany.
https://www.vhodne-uverejneni.cz

Povodňová komise
S účinností od 10. 11. 2014 stanovuje starosta města povodňovou komisi ve složení

Předseda:  Ivo Kurhajec
Členové : Jiří Kukelka
 Miroslav Kodet
  Bc. Daniel Dvořák
 Karel Beran

Krizový štáb: Ivo Kurhajec, Jiří Kukelka, Miroslav Kodet

Komise k projednávání přestupků
S účinností od 10. 11. 2014 stanovuje starosta města komisi k projednávání přestupků 
ve složení

Předseda:  JUDr. Petr Moravec
Členové : Ivo Kurhajec
 Bc. Daniel Dvořák
 Zuzana Kudláčková

Komise byly schváleny radou města Klecany dne 10. 11. 2014 (viz. Zápis z usnesení 
rady města)
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POHLED DO STATISTIKY KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Blíží se konec roku a s ním i bilancování. Sčítáme, odčítáme, hodnotíme, vytváříme 
průměry a grafy, ale někdy se ne a ne dopočítat. A tak mě napadlo nahlédnou do sta-
tistiky katastru nemovitostí, kde se lze dopočítat téměř vždy a kde jsou u k.ú. Klecany 
a Drasty k 16. 11. 2014 uvedeny např. tyto údaje:

druh Klecany
(ha)

Drasty
(ha) druh Klecany

počet
Drasty
počet

orná 475,9506 136,7682 č.p. – bydlení 113 16

zahrada 39,2993 0,7505 bytový dům 30

ovocný sad 18,7915 18,6672 rod. dům 550

travní porost 5,9402 1,6369 rekreační 61

les 46,3409 8,8163

vodní nádrž umělá 0,6065 0,8016

vodní tok přirozený 11,3867 0,2782

zastavěná plocha 40,0428 2,5709

dobývací prostor 15,8829

dálnice 4,9887

ost. komunikace
a silnice 34,4773 5,1252

skládka 0,3398

sport. a rekreač. plocha 3,6882

zeleň 3,5789

Celková výměra k.ú. Klecany činí 804,1640 ha; k.ú. Drasty 211,9320 ha. Na 1881 
listech vlastnických je v k. ú. Klecany vedeno 3 598 vlastníků (spoluvlastníků) a na 24 
listech vlastnických v k.ú. Drasty je vedeno 31 vlastníků (spoluvlastníků). 

JH

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli do humanitární sbírky pro Diakonii 
Broumov.
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Svatomartinský průvod
11. listopadu se uskutečnil Martinský lucerničkový 
průvod. Děti se s vlastnoručně vyrobenými lucernič-
kami sešly v 17.00 hodin na sídlišti u garáží a přes 
sídliště a Boleslavku zamířily k zadnímu vchodu do 
mateřské školy, kde na ně čekalo překvapení v po-
době svatého Martina. Ten přinesl dětem perníkové 
rohlíčky a svítící náramky. Děti mu za to zazpívaly 
písničky o sv. Martinovi a v dobré náladě se rozešly 
domů. 

Trampoty čerta Huberta
24. listopadu zavítala do MŠ divadelní společnost „Koloběžka“ s představením „Tram-
poty čerta Huberta“. Představení se dětem velmi líbilo a pomohlo ve školce navodit 
předmikulášskou atmosféru.

Cesta do Pravěku
28. listopadu se nejstarší děti ze školky zúčastnily v základní škole exkurze do 
Pravěku. 

Adventní čas je i ve školce plný příprav na Vánoce 
a především čas vánočních besídek, na které se těší 
děti, ale především jejich rodiče, prarodiče, přátelé 
a známí. 

Přejeme Vám krásné Vánoce! Kolektiv MŠ
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CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE
Podzimní návštěva Toulcova dvora
Během měsíce září se obě druhé třídy vypra-
vily za zvířátky do Toulcova dvora. Čekaly je 
programy: Na statku a Máme rádi zvířata. Při 
prvním programu žáci 2.B odpovídali na otáz-
ky: Proč lidé chovají hospodářská zvířata? Jak 
by se o ně měli správně starat? Během prohlíd-
ky se děti setkaly s drůbeží, králíky, prasátky, 
kozami, ovcemi i koňmi. Většinu zvířátek si 
děti pohladily a některá i nakrmily. Celá ex-
kurze probíhala venku pod dohledem lektorky Šárky, která žákům o zvířátkách řekla 
spoustu zajímavých informací. Žáky třídy 2.A čekala péče o domácí mazlíčky. Do-
zvěděli se, která zvířátka s nimi mohou bydlet doma a proč. Jak mají správně o do-
mácí mazlíčky pečovat. Jaký je rozdíl mezi plyšákem a zvířetem. Celý program se 
uskutečnil v interiéru zookoutku.

Zdroj: zsms.klecany.cz/obsah/podzimni-navsteva-toulcova-dvora-994.html

 
Halloween
Před podzimními prázdninami se po tři 
dny stala naše třída – třídou čarovnou. 
O pár dní dříve, ale velmi důkladně, 
jsme oslavili blížící se Halloween. Jeden 
den se tu sešli duchové, bílé paní a při-
šel i hodný duch naší třídy, který pro nás 
po celé vyučování vymýšlel spoustu her. 
Další den to ve II.B vypadalo jako v dý-
ňové zahradě a v pátek se k nám slétli 

netopýři, čarodějové a dokonce i upíři. Do této akce se zapojili i rodiče, kterým dě-
kujeme za dýně, čarodějné dobroty a dekorace. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/halloween-995.html

 
Návštěva Muzea MHD
Dne 10. října jsme my, žáci 5.A, vyrazili v rámci projektu “Zamysli se nad historií 
věcí okolo sebe” do Muzea MHD ve Střešovicích. V měsíci září jsme se učili o his-
torii tramvají. A tak, proč naše téma nezakončit v Muzeu MHD? Muzeum MHD se 
nachází ve Střešovicích, kam jsme samozřejmě cestovali metrem a tramvají. Kromě 
přibližně padesáti historických vozidel jsme mohli vidět spoustu dobových fotografií, 
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jízdenek, plakátů. Také jsme se dostali do neveřejné části, kde jsme se mohli projít 
pod metrem. Spoustu z nás trápil pocit, že by na nás mohlo metro spadnout. Moc se 
nám to líbilo, výlet se vydařil. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/navsteva-muzea-mhd-996.html

O zvědavé kometě
Dne 6. 11. jsme s dětmi navštívili Plane-
tárium, kde uváděli pořad “O zvědavé 
kometě”. Příběh byl promítán ve velkém 
sále Cosmorama; vyprávěl o dobrodruž-
ství ze života komet a vesmírných těles, 
která lze spatřit na obloze. Děti napjatě 
poslouchaly, jak to s kometkou Babetkou 
dopadne. I přes deštivé počasí jsme výlet 
zvládli na jedničku.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/planetarium-o-zvedave-komete-6-11-2014-1001.html

Jak krtek ke kalhotkám přišel
Kdo by neznal tuto pohádku? Jak vypadá 
len a co vše je nutné udělat, než vznik-
ne látka, se děti dozvěděly prostřednic-
tvím oblíbeného příběhu „O krtečkovi”. 
Ukázaly si a vyzkoušely si práci s trdlicí, 
hachlemi a vřetánkem. Naučily se zákla-
dy tkaní a každý si vyrobil malý kousek 
látky.

TEPfaktor Chotilsko 
Děti ze tříd 4.A, 5.A a 5.B čekala spousta zajímavých úkolů, 
kde v týmu pětičlenných družstev zdolávaly pestrou variaci 
překážek na fyzičku, logiku, šikovnost a trpělivost. Prověřily 
si vytrvalost, souhru v týmu, odvahu, odhodlání a zápal pro 
hru. V TEPfaktoru platí doslova: „Jeden za všechny, všichni za 
jednoho!“ 
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Den otevřených dveří a Vánoční trhy v ZŠ
Milí rodiče a přátelé školy. Srdečně vás zveme k nám do Základní školy Kle-
cany na Den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 10. 12. od 8:00 
do 15:00. Můžete nás navštívit ve třídách a podívat se, jak se vaše děti učí, 
můžete si prohlédnout odborné učebny naší školy, podívat se na zrekonstruo-
vanou školní knihovnu a školní jídelnu. 

V jídelně bude pro návštěvníky připravena od 14 hodin ochutnávka jídel, 
které pro děti s velkou pečlivostí připravují naše kuchařky.

Ve středu a ve čtvrtek odpoledne bude otevřen ve školní družině vánoční 
trh, kde si příchozí mohou zakoupit např. adventní věnce, vánoční ozdoby, 
přání a mnoho dalšího. Jen se přijďte podívat! Moc se na vás těšíme!

ČEKÁNÍ NA VÁNOCE
Advent znamená latinsky příchod. Tím slo-
vem se začala označovat doba čtyř nedělí 
před Vánocemi. Byla to vzpomínka na těžké 
doby v Izraeli, před dvěma tisíci roky. Po-
měry v národě i ve státě se dlouho zdály být 
nesnesitelnými. Slavný revolucionář, pro-
rok Izaiáš, už v 6. století před Kristem říkal, 
že se snad sama oblaka musí otevřít, aby 
spravedlnost mohla přijít z nebe. Nic jiné-
ho nemůže nepřehlednou situaci zachránit 
a všechno napravit. 

 Podobně se to zdálo lidem v historii 
často. Že už by měl udělat pořádek někdo 
shůry. Když se například starořecké drama 
dostalo do zapeklité situace, se kterou si ani 
autor ani diváci po celodenním hraní nevě-
děli rady, vyřešilo to zvláštní zařízení, zva-
né deus ex machina. Na scénu byl spuštěn 
stroj, z něhož vystoupil herec v masce něja-
kého božstva a rozřešil jakkoli zamotanou 
zápletku. Jak to mohl udělat? Jednoduše 
nařídil jedné postavě, aby odešla ze scény, 
jinému herci přikázal, aby se usmířil, jiného 
nechal zemřít a opět jiného naopak nechal 
nečekaně se objevit. Bylo to šikovné, ale už 

Obrázek: Michelangelovo ztvárnění 
Izaiáše v Sixtinské kapli.

Zdroj: Wikipedie
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tehdy mnozí cítili, že by se tohle zařízení užívat nemělo. Protože v životě to jde jinak 
než na divadle nebo v pohádce. Nikomu nemůžeš poručit, co si má myslet nebo 
dělat. Vlastně, poručit můžeš, ale … 

 Dneska se také některým lidem zdá být svět tak spletitý a nepřehledný, že by si přá-
li, aby opět nějaký deus ex machina sestoupil. Vzpomínají na své mládí, kdy všechno 
bylo krásnější. Zdá se jim, že zlo i dobro bylo snadněji rozpoznatelné. Z dobra měli 
užitek a zlo se dotýkalo jenom jiných. 

 Na konci Izaiášova čekání bylo narození Ježíše z Nazareta, a ten se v žádném 
případě nechoval jako deus ex machina. Všechno řešil dočista jinak než populisté. 
Nabídl jiné řešení než shůry, zvenku. Podle něho lze proměně světa i našeho okolí 
pomoci tím, že přestaneme rozdělovat lidi na dvě části, jako by existovali my a oni, 
já a oni. Poukázal na možnost objevit své místo uprostřed světa, mezi ostatními lidmi. 
Všimnout si vnitřního řádu, podle kterého by mohlo všechno směřovat k pokoji. Při-
řadit se k ostatním, přestat vidět sebe sama jako jediného spravedlivého, toho, který 
chce a prosazuje jen to nejlepší a má vždycky dobrou vůli. Ježíš věděl, že to není 
pravda. A my se k téhle realitě musíme pořád vracet.

Co jiného by nám mohlo pomoci prožívat Vánoce jako radostné a veselé vánoční hody? 

 Pavel Kuneš

ADVENT A VÁNOCE V KLECANSKÉM KOSTELE 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle 14. 12. 
Koncert pěveckého sboru Klenota 16.00 hod.

Neděle 21. 12. 
Vánoční hra ze zpěvy – Lakomé Barky 17.00 hod.

Štědrý den 24. 12. 
Betlém 15.30 – 16.30 hod.
Půlnoční mše 24.00 hod.

Hod Boží vánoční 25. 12. 
Mše s koledami 9.30 hod.
Betlém 14.30 – 16.30 hod.

Neděle 28. 12. 
Mše s koledami 9.30 hod.

Nový rok 1. 1. 2015 
Mše s koledami 9.30 hod.  
Betlém 14.30 – 16.30 hod.
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Setkání u vánočního stromu
Dne 24. prosince 2014 ve 14.00 hodin 
se na náměstí Třebízského koná každoroční setkání
u vánočního stromu.

Přijďte si zazpívat koledy, nezapomeňte si přinést svíčky
nebo lampičky na Betlémské světlo a zvonečky 
na andělské zvonění. 

TŘI KONCERTY V KOSTELE
Na podzim se konaly v klecanském kostele 
Nanebevzetí P. Marie tři koncerty: Slavnost-
ní koncert ke cti sv. Václava byl v neděli 28. 
září. Ve skladbách Dvořákových, Händlo-
vých, Michnových a Lukášových zpívala so-
pranistka Gabriela Pechmannová, na varhany 
ji doprovázela Markéta Schley Reindlová, na 
hoboj Jana Šilhavá a výborně se uplatnil také 
pěvecký sbor Klenota řízený Marcelou Slád-
kovou. Druhý slavnostní koncert – ke Dni 
lidských práv – byl v pondělí 17. listopadu. 
Vinohradský symfonický orchestr pod vedením dirigenta Milana Boušky přednesl pře-
dehru k opeře Bedřicha Smetany Hubička a Koncert pro violoncello a orchestr e-moll, 
op. 85 Edwarda Elgara (sólový part zahrála Judita Škodová). V druhé části dirigoval 
Symfonii č. 8 h-moll Nedokončenou Viktor Hruška. Oba koncerty byly velmi pěkné. 

Zmínku ale zaslouží také koncert duchovní hudby ve státní svátek 28. října, kdy 
nás navštívili dva hudební přátelé Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt. Oba hrají na his-
torické hudební nástroje, které vybalili ve velkém počtu z přivezených důkladných 
beden. Divili jsme se gemshornům (flétnám z kravských rohů), krásnému varhannímu 
positivu (malým varhánkům), šalmajům, renesanční loutně, dlouhatánské teorbě, ba-
rokní kytaře, citeře, ale i středověkým dudám, moldánkům (maličkým dudám), nině-
ře, cistře a dalším. Na všechny nástroje nám zahráli, anebo doprovodili zpěv hrou na 
ně. Nakonec pochválili přítomné děti, a protože byly při koncertu hodné, dovolili jim 
prohlídku nástrojů i to, aby si na ně zkusily samy zahrát. K tomu přítomné děti nikdo 
nemusel dvakrát pobízet! 

 zl
Obrázek zdroj: fatym.com
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ČESKÝ VÁNOČNÍ POKLAD
Zkusili jste se někdy v tom vánočním běhu zastavit a zahledět 
na ozdobu, kterou dáváte na vánoční stromek? Zamyslet se nad 
tím jaké ozdoby používáte? Jsou to ještě staré perličkové ozdo-
by po babičce? Nebo skleněné vánoční koule nebo jiné tvary 
z foukaného skla z tradiční české dílny. Také je možné použít 
levné neozdobené a „umělohmotné“ ozdoby made in China. 
Ale přátelé vánočních tradic – ruku na srdce, předčí něco české 
sklo s krásnou ornamentální malbou a precizními konturami, 
které společně vytvářejí záruku kvality a spolehlivosti „zlatých 
českých rukou“? 

V Čechách se skleněné ozdoby začaly vyrábět v 19. století, 
nejprve z dutých skleněných perlí. Značný rozmach zazname-
naly české vánoční ozdoby ve 20. století, kdy se od nás vyváže-
ly do všech zemí, kde se Vánoce slaví tradičním způsobem. Po 
2. světové válce na českých vánočních stromcích převažovaly 
ozdoby z Jablonexu. V současné době se vánoční ozdoby vy-

rábějí v mnoha menších i větších dílnách, často rodinných a velká část produkce jde 
rovněž na export. 

Před několika lety jsem v časopise Moje země četla zajímavý průřez historií vá-
nočního stromku. Cituji: „Jako u všech původně pohanských oslav se i u zdobení 
stromečků katolická církev napřed pokusila o potlačení, a když se jí to nezdařilo, 
prohlásila je za svůj vynález. Někdy až hysterické tažení kněží proti pohanským stro-
mům v naší části Evropy skončilo zhruba v 16. století. Do té doby šlo o hříšnou po-
věru – pak najednou o „Kristův strůmek“, který symbolizuje věčný život. Stejnou fintu 
u nás zkusili komunisté – jejich „jolka“ ani Děda Mráz se však nechytili. I když kdoví 
jak by to dopadlo, kdyby měli tolik času jako církev…“ 

Vánoční stromek i vánoční ozdoby z různých materiálů míváme také na náměstí 
Václava Beneše Třebízského, kde po celou dobu adventu krásně září do tmy a kde se již 
tradičně 24. prosince scházíme při zpívání koled a předávání Betlémského světla. Stej-
ně tomu bude tak i letos a navíc se můžeme těšit, na vztek Santa Klausovi, na Ježíška.

 JH 

VÁŽENÍ KLIENTI A PŘÁTELÉ 
FARNÍ CHARITY NERATOVICE
Rok se s rokem sešel a opět pomalu, ale jistě přichází doba vánoční. Jistě jste již 
všichni zaznamenali na pultech obchodů věci potřebné i nepotřebné milé drobnůst-
ky, kterými obdarujete své drahé a známé. Je již tradicí, že čas vánoční a povánoční 
je věnován charitě. 
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V tomto čase víc, nežli jindy, myslíme 
na své blízké, které jsme dlouho neviděli 
a naše mysl je otevřena milosrdenství pro 
ostatní, méně šťastné.

Rádi bychom Vám letos připomněli 
a požádali Vás o příspěvek do Tříkrálové 
sbírky, která proběhne ve vašem bydlišti 
od 5. ledna do 9. ledna 2015.

Naši koledníci budou tradičně oblečeni 
v bíločervených kostýmech a s korunkou 
K+M+B na hlavě, za Váš příspěvek Vám 
dají na památku tříkrálový cukřík nebo ji-
nou upomínku na vaši štědrost a ochotu. 
Sbírkové pokladničky budou zapečetěny zástupcem Městského úřadu Neratovice. 
Rozpečetění a otevření pokladniček opět provede zástupce Městského úřadu Nera-
tovice. 

Vedoucí skupinek se bude povinen, během konání Tříkrálové sbírky, prokázat na 
požádání průkazem vedoucího, plnou mocí a občanským průkazem. 

Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární projekty Charity České republiky. 
Jako každý rok budete informováni o výtěžku Tříkrálové sbírky a o úspěšnosti sbír-

ky právě ve Vaší oblasti.
Přejeme Vám všem Krásné prožití svátků vánočních, klid a pohodu, vše nejlepší 

hlavně hodně zdraví a pevné nervy do roku 2015.

Zaměstnanci Farní charity Neratovice

KLECANSKÁ KRONIKA
Ve třetí knize kronik Klecan je na straně 201 u letopočtu 1974 nadpis 

„Kronikář Ing. Jan Novotný – zahájení psaní kroniky“.
Ten, kdo někdy nahlédl do kronik obce, se asi nad tímto nadpisem pozastaví, když 
nejstarší dochovaná kniha o dění v Klecanech pochází z r. 1867, má pouhých 36 
stran a obsahuje složení obecního zastupitelstva a zprávu o začlenění Klecan do 
státní správy. První zápisy provedl tehdejší starosta obce Václav Světlý. Zápisy v této 
knize končí v r. 1879. Další kronika obce byla založena až 18. 3. 1916 a nese název 
„Pamětní kniha obce Klecan s osadami: Klecánky, Husinec – Řež, Drasty a dvůr Zdib-
sko“. Tato kniha má 2 svazky a je zpracována retroaktivně tzn., že se kronikář vrátil 
do minulosti k r. 1910. Druhý svazek pak končí zápisem o ukončení školního roku 
1935/36. Jméno kronikáře, který zápisy prováděl, neznáme a zápisy nemají velkou 
vypovídající hodnotu. Třetí kniha kronik byla založena až v r. 1956 a zápisy v ní 
končí r. 1995. Během tohoto období se vystřídalo několik kronikářů, prvním byl do r. 
1957 Antonín Černý, další zápisy pokračují až r. 1963 a kronikářkami byly paní Kris-
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tina Horáková a Jiřina Bartoňková. Od r. 1970 byl kronikářem Václav Zeman, řídící 
učitel v.v., který navázal na posledně zapsané údaje a zápisy prováděl až do r. 1974. 
V r. 1976 byla kronika předána kulturní a školské komisi, které tehdy předsedal p. Ing. 
Jan Novotný, který také navázal na poslední zápisy a pokračoval v práci kronikáře až 
do r. 2008.

Pro vysvětlení se vraťme k uvedenému r. 1974. V letošním roce tedy uplynulo 
40 let od doby, kdy začala být kronika obce psána zcela souvisle a systematicky. Pan 
Ing. Jan Novotný se věnoval této práci dlouhých 34 let. Práce kronikáře nebyla v době 
jeho aktivní činnosti snadná, ať již s ohledem na politickou situaci, společenské ná-
hledy a také z důvodu technických možností. Materiály získával v papírové podobě, 
často bylo nutné je opisovat, protože kopírování nejprve nebylo technicky možné 
a později bylo kopírování čehokoliv pro tehdejší režim považováno za nebezpečné. 
Za každý rok musel pan kronikář provést zápis do kroniky ručně. Asi bych tuto činnost 
nezdůrazňovala, kdybych si ji v prvních dvou letech své práce na kronice nezkusila. 
Přepsat ručně cca 80 – 100 stran tak, aby bylo písmo stále čitelné a kniha kronik, do 
které se zapisovalo, se manipulací při práci nepoškodila, není vůbec snadné. Kromě 
toho pan Ing. Novotný posbíral obrovské množství materiálu, jež následně posloužil 
m.j. jako podklad pro knihu „KLECANY, OBEC – MĚSTO PO STOPÁCH HISTORIE“, 
ze které velmi často čerpám při své činnosti. Za tuto dlouholetou mravenčí a vyčer-
pávající práci patří panu Novotnému obrovský dík nejenom nás, kteří s kronikou 
občas pracujeme, ale především dalších generací, které přijdou po nás a kterým dnes 
už bývalý pan kronikář svým dílem dokázal důležitost a náročnost této práce, která 
spočívá v každodenním sledování toho, co se ve městě děje, ukládáním a tříděním 
informací a jejich následným zaznamenáním. Děkujeme.

J. Homoláčová, kronikářka města

KLECANSKÉ VÝROČÍ 
První zmínka o možnosti osvětlování obce je zaznamenána z jednání obecního za-
stupitelstva 14. 2. 1906. Na dalším jednání zastupitelstva 23. 9. téhož roku bylo 
uloženo panu starostovi, aby vyžádal ceníky na zakoupení lamp. Závěr byl ten: „By 
osvětlování obce dílo se petrolejem.“ K výrazné změně dochází v r. 1922, kdy Elekt-
rárenský středočeský svaz vyzývá obecní zastupitelstvo k přihlášení se do svazu v tom 
případě, že by obec reflektovala, aby v r. 1923 byla elektrifikována. Okresní správní 
komisí v Karlíně bylo uvolněno 200 000,– Kč na podpory pro rozvoj elektrifikace těm 
obcím, které přistoupí k zavedení ještě v r. 1923. Na schůzi obecního zastupitelstva 
1. 12. 1923 (starostou pan Karel Smolík) bylo 16 hlasy usneseno: „zavedení elektric-
ké energie v obci a ihned se přihlásit u Elektrárenského svazu okresů středočeských, 
aby během roku 1924 mohla být obec elektrifikována.“ Jednání o tom, kde budou 
jednotlivá elektrická světla rozmístěna, probíhala od 31. 7. do 11. 10. 1924. Jak je 
uvedeno v knize Klecany obec – město po stopách historie, vlastní práce na elektric-
kém rozvodu v obci (Klecany i Klecánky) byly rychlé. Svědčí o tom termín dokončení 
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19. prosince 1924. Slavný den, kdy se začalo svítit elektrickou energií i v Klecanech, 
byl 20. prosinec 1924.

Abychom se nevěnovali pouze strohé historii, je nutné si uvědomit, že i v dnešní 
době má elektrická energie svůj nezastupitelný význam. Svědčí o tom třeba rozhovor 
těchto čtyř fenoménů dnešní doby: WIKIPEDIE říká všechno vím, GOOGLE – každé-
ho najdu, počítač – beze mne byste byli kde? A elektřina k tomu poznamená: tak se 
všichni uklidníme, joo!!!

JH

KLECANSKÁ TŘEŠEŇ ZASE U NÁS
Český pomolog, vynikající český zahradník a ovocnář Václav Maruška (1849 – 1948) 
byl členem Čs. jednoty ovocnářů v Praze. Žil od r. 1896 v Klecanech, kdy vstoupil 
do služeb majitele velkostatku Jindřicha Beniese jako vrchní zahradník a dohlížitel 
nad ovocnými sady v Klecanech. A on také upozornil Jana Říhu, autora knihy České 
ovoce, na třešeň, kterou Říha nazval Klecanská černá srdcovka. 

 V nedávné minulosti byl tento druh třešně hojně rozšířen v okolí Klecan i Prahy, 
protože má výbornou chuť a černou barvivou šťávu. Dnes už je třešňových alejí v na-
šem okolí málo. Ale přesto můžeme klecanskou černou srdcovku na několika místech 
v Klecanech uvidět, zatím jako nepatrný proutek. Například před farou. Jak k tomu 
došlo?

 O tom vypráví zahradník pan Martin Lemon z Klecan: „O třešeň se začal jako 
první zajímat Dušan Šebek. Neúspěšně ji sháněl v genofondu Výzkumného ústavu 
šlechtitelského a ovocnářského v Holovousích. Mne pak napadlo zeptat se bývalého 
vedoucího sadů ve Větrušicích pana Nouzy. Ten věděl, že jedna klecanská srdcovka 
roste ve Vodochodech. Vydali jsme se tam a opravdu tam ve zpustlé zahradě ještě 
byla. Odebral jsem rouby a v ovocných školkách pana Hrušky ve Velimi nám byla 
třešeň naočkována, namnožena.“

 Panu Maruškovi (zemřel v téměř sto letech 8. 1. 1948) vděčí Klecany za tzv. nový 
park u zámku a za mnoho dalších stromů, které vysadil. Bývala to například řada 
kaštanů podél Vltavy v Klecánkách, z nichž zůstaly ještě asi tři, nebo kaštanové stro-
mořadí podél zámecké zdi. V r. 1934 zasadil ve farním dvoře ořech, ze kterého je po 
osmdesáti letech mohutný strom.

zl

Citace z článku „Významné osobnosti na venkovských hřbitovech“  
Autor: kronikář v Máslovicích Ing.Vladimír Chalupný 

„Václav Maruška byl vynikající český ovocnář. Žil v letech 1849 – 1948. Vyu-
čil se zahradníkem v zahradnictví knížete Rohana v Sychrově, které bylo známým 
střediskem zahradnického pokroku. V letech 1878 – 1896 pracoval na velkostatku 
Konárovice u Kolína a jeho expozice ovoce na jubilejní výstavě v Praze roku 1891 
získala vítěznou cenu. To ho učinilo velice známým. Do svých služeb ho získal cuk-
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rovarník Benies pro svůj klecanský velkostatek, kde působil až do roku 1922. Poté 
i na odpočinku rád sděloval své zkušenosti zájemcům o zahradnictví. V okolí Klecan 
se zasloužil o založení četných sadů, zejména třešňovek. Na klecanském hřbitově má 
svůj hrob při levé zdi staré části hřbitova.“ 

HRUŠŇOVÁ ALEJ NA DRASTECH
Význačné dřeviny v Klecanech 16. 

Hrušeň obecná (Pyrus communis), 
která je známým a typickým ovoc-
ným stromem české krajiny, je hlav-
ní dřevinou aleje hrušňových vyso-
kokmenů podél polní cesty poblíž 
kalových polí na Drastech. Stromy 
jsou ve stáří přibližně 70 až 100 
roků, jsou to tedy pamětníci událos-
tí a několika lidských pokolení.

 Původní domovina hrušně není 
zcela známa, zpravidla se naše 
hrušně považují za křížence do-
mácí plané hrušně polničky (Pyrus 
pyraster) s planými druhy z Přední 
Asie, odkud zřejmě pochází i řada 
dalších kulturních rostlin. Za dlou-
há staletí se hrušeň rozrůznila do nesčetných kultivarů, odrůd a forem. V okolí Klecan 
a vůbec v celém Dolním Povltaví byla hojně vysazována na hlubších, živinami boha-
tých půdách, a byla jedním ze základů někdejší prosperity kraje. 

 Stromy v drastecké aleji dorůstají do výše přibližně 9 až 12 metrů, průměry jejich 
kmenů se pohybují mezi 55 až 70 cm. Hrušeň lze poznat dle tmavězelených elip-
sovitých až vejčitých listů s pilovitou nebo vroubkovanou čepelí, podle šedé nebo 
šedohnědé kůry a poměrně typické široce rozkleslé koruny. Kmeny jsou často mírně 
nakloněné. Kvete v dubnu až květnu, bílá květenství jsou uspořádána do chocholíků 
s pěti až jedenácti květy. Plody hrušní patří mezi malvice a vyznačují se množstvím 
tvarů od lahvicového přes vejčitý až po kulovitý. Chuť plodů je rovněž velmi různo-
rodá, většinou s vysokým obsahem cukrů a organických kyselin. Starší odrůdy mají 
někdy v plodech malé, značně tvrdé částečky (sklerotidy). Přímo v drastecké aleji je 
odrůd několik, např. Muškatelka šedá. Zdravotní stav stromů je velmi dobrý, přestože 
nejsou nijak speciálně ošetřovány chemicky. Ovšem mírný zdravotní prořez a údržba 
okolí, zarostlého křovím, by jim jistě prospěly. 

 Neblahou skutečností je, že staré aleje nejen hrušní, ale i dalších ovocných stromů 
všude mizí a nikdo nevysazuje nové. Namísto toho jsou do krajiny zaváděny nej-
různější ekonomicky i krajinářsky pochybné dřeviny z dovozu, obvykle za dotační, 

Část hrušňové aleje podél polní cesty na 
Drastech, pohled k jihovýchodu, 20. X. 2014 
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neúměrné až nesmyslné pořizovací náklady. Případně se nesází už vůbec nic, vyjma 
ocelových reklamních panelů. Tradiční vzhled české krajiny se tak mění na jakýsi 
univerzální paskvil, do kterého se v umělé atmosféře kontejnerů dováží nedozrálé 
ovoce z jižní Afriky nebo z Chile. Mnozí obyvatelé Čech vč. Klecan pak už vůbec 
nevědí, jak chutná dobře vyzrálá hruška, která spadne ze stromu, když dobře zafouká 
větříček, přátelé. 

Jaromír Bratka, František Málek

NABÍDKA KOČEK K OSVOJENÍ
Miloučká, drobná Negritka hledá domov

Dnes velmi mazlivá a lidi milující kočička Negrita (nar. 2013) 
byla odchycena vloni na podzim spolu se skupinkou dal-
ších divokých koťat v Praze 4 v místě, kde jim místní lidé 
usilovali o život. Nějakou dobu byla v mikroútulku PSOZ 
v Haškově ulici, kde se podařilo zdánlivě nemožné: z divo-
ké, věčně se bojící a útočící kočičky se stala ohromně maz-
livá, dokonce mazlení vyžadující krásná mladá kočička. 
Když jsme do Haškovky potřebovali dát nová koťata, přestě-
hovala se i s ostatními do našeho útulku Kocour Felix v Kle-
canech. Jenže zde ji potkala smůla v podobě mnoha dalších 
milých černých kočiček. A ty černé, jak známo, hledají do-

mov obtížněji, než barevné. A tak i přes svoji báječnou povahu je Negritka stá-
le v útulku a čeká na svoje lidi. Bude pro ně opravdu báječným členem rodiny!  

Velice přítulná a milá mourinka Edita hledá domov
Edita (nar. asi 2008) je na svůj věk v úžasném stavu. 
Musela do nedávna patřit někomu, kdo ji velmi mi-
loval a dobře se o ni staral. Jenže pak možná zemřel, 
nebo tak něco a zřejmě byla vyhozena. A to shodou 
okolností u věžáků v Kladně, kde jen tak tak unikla 
tomu, kdy město nechalo zazdít otvory do kolektorů 
a v nich kočky, které tam právě byly. Edita měla štěstí, 
že byla právě venku... když jsme v Kladně byli tu situ-
aci se zazděním koček řešit, upozornila nás na Editu místní krmička, s tím, že je tam 
teprve nedávno, ale zjevně nikomu nepatří. Tak jsme ji odchytili (vlastně nám vlezla 
sama do náručí) a od té doby je u nás v útulku Kocour Felix v Klecanech. Nedávno jsme 
ji nechali vykastrovat a kupodivu nebyla nakrytá a ani zjevně nikdy neměla koťata, což 
potvrdilo, že byla venku krátce a předtím to byla kočička z bytu. Je velice milá a miluje 
lidi, za podrbání za ouškem by dala život. Jinak je velmi nevtíravá a klidná a byla by 
výbornou společnicí do klidné rodiny nebo pro starší lidi.
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Nádherná přítulná tříbarevka hledá domov
Kdybyste chtěli namalovat krásnou klasickou kočku, 
tak tříbarevná Maki (nar. asi 2012 - 2013) by vám moh-
la sedět modelem. Je jako z knížek pro děti, s tím roz-
dílem, že je živá a chtěla by jít k vám bydlet, protože 
množství koček, které jsou spolu s ní v útulku PSOZ Ko-
cour Felix jí moc nevyhovuje. Je velice přítulná a maz-
livá, hodiny by se nechala hladit a miluje lidi. Další kočky moc nemusí, ale na jednu či 
dvě v téže domácnosti by si dokázala zvyknout. Bude výbornou společnicí k mladším 
i starším lidem, ale její chování k malým dětem by bylo třeba vyzkoušet nejprve v útulku. 

Hodná a přítulná Slávinka hledá domov
Slávka (nar. 2013) žila se svými sourozenci na síd-
lišti v Praze 4. Kočičky tam žily léta a byly krmené 
a většinou kastrované, ale najednou tam někomu za-
čaly vadit a začal (či začali) je postupně likvidovat. 
Poté, co se již třetí Slávčin sourozenec našel mrtvý, 
asi otrávený, poprosila paní, která je tam krmí PSOZ 
abychom zbylá koťata rychle odchytili, než je také 
zavraždí. Slávinka žila nejprve v našem mikroútulku 

v Praze 7 a její dvě sestry, mourinka a třibarevka šly už odtamtud bydlet k vlastním 
lidem. Chudinka Slávka, ačkoli z nich byla nejpřítulnější, vyloženě vděčná za po-
hlazení a milá a mírná, domov nenašla. To je prokletí mnoha, i povahově naprosto 
úžasných černých kočiček. Slávka má navíc malý hendykep – veterinář jí při kastraci 
omylem udělal kastrační značku (záštip) omylem na obou ouškách a tak kočička 
vypadá navíc trochu legračně. Pro toho, kdo jí poskytne domov, bude však tou nejmi-
lejší společnicí, jakou si dovedete představit.

Černý mazlíček Davídek hledá domov
Měkoučký plyšový Davídek (nar.05/2014) je snad nej-
mazlivější kocourek na světě. Jakmile k němu jen při-
blížíte ruku, ihned přede. A když ji nepřiblížíte, otírá 
se vám o nohy tak dlouho, až neodoláte a vezmete 
ho do náruče – kdy zase přede. Když ale lidská ná-
ruč není poblíž, moc rád si hraje se svými kočičími 
kamarády v útulku PSOZ Kocour Felix v Klecanech. 
Je to prostě ukázkové kotě! Narodil se přímo v útulku, 
kupodivu divoké mamince, kterou jsme, jakmile byly její děti odkojené, vykastrovali 
a vypustili zpět do areálu, kde před tím žila. Davídek a jeho sourozenci se tedy od 
ní nenaučili plachosti, ale naopak, od lidí v útulku přítulnosti. Davídek ale snad nej-
více. Nyní pro něj (ale i pro ostatní naše nádherné kočičí puberťáčky) hledáme nový 
domov, kde by si mohli té lidské náruče užívat víc, než u nás v útulku.
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Klasická želvička Reginka hledá domov
Regina (nar. asi 07/2014) je zřejmě kočička evrop-
ská, křížená s Britkou. Má štíhlé tělíčko, ale krásnou 
kulatou hlavičku a ty nejklasičtější znaky pro „žel-
vičku“. Je trošku plašší, ale když se k ní přiblížíte 
pomalu a začnete ji hladit, za minutku začne bla-
ženě příst. Je to kupodivu koťátko spíše samotářské, 
zřejmě byla od malička sama kočička u lidí. Majitelé 
ji ale přes to, jak je krásná a milá zjevně nechtěli, protože jsme ji jednoho letního dne 
našli v krabičce před dveřmi našeho útulku Kocour Felix v Klecanech. Od té doby 
je zde, už si u nás zvykla, ale šťastná tu není, evidentně touží po vlastních lidech, 
u kterých by měla plnou mističku, teplý pelíšek a láskyplnou náruč jen pro sebe. 

Atraktivní mazlivka Johanka hledá domov
Mourinka s krásnou bílou náprsenkou a bílými ponožtičkami 
(naroz. 2013) se narodila volně žijící mamince na stavbě metra 
u budoucí stanice Motol. Dělníci zde kočičky krmili pod sta-
vebními buňkami. Jenže bylo v plánu stavbu skončit a buňky 
zlikvidovat a tak místní zavolali PSOZ. Celou rodinku jsme od-
chytili a přivezli do útulku Kocour Felix v Klecanech. Zde žijí 
od jara 2014. Po krátké době si zde celkem zvykly a staly se 
z nich (z maminky a tří dcer) velmi mazlivé kočičky – ostatně 
už dříve byly zvyklé, že jim lidé neubližovali. Velmi by však 
stály o vlastní domov, kde by nebylo kolem tolik koček, jako 

v útulku. Johanka i její sestřičky a maminka by se hodily jak do bytu, tak do domku se 
zahrádkou na klidném místě. Jsou kastrované, očkované a naprosto čistotné.

Kontakt: psoz@seznam.cz nebo 728 19 37 12  
(volejte prosím v pracovní dny večer nebo piště sms, o víkendu volejte kdykoli)

MYSLIVOST – KRÁLÍK DIVOKÝ
Králík divoký (Oryctolagus cuniculus) se liší od zajíce menším a zavalitějším tělem, 
zakulacenou hlavou, kratšími běhy a slechy, které nemají na koncích černé skvrny 
a zabarvením srsti, která je šedá. Králík váží v průměru 1,5 kg. Přesto si králíka a za-
jíce mnoho lidí plete. Rozdíl mezi délkou předních a zadních běhů není u králíka tak 
značný jako u zajíce, zato divoký králík má přední běhy proti zajíci poměrně silnější, 
protože jimi hrabe své nory. Na rozdíl od zajíce, který je samotářský, žije divoký krá-
lík společensky, často v početných koloniích. Přes den se skrývá v norách a na pastvu 
vychází večer za šera a v noci. Živí se rostlinnou potravou, kterou najde v okolí své 
nory. Od nory se příliš nevzdaluje, protože není schopen dlouhého běhu. 
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 Honcování králíků probíhá od února až března do října a králice je březí asi 30 
dní. Až pětkrát za rok je schopna vrhnout 4 - 8 králíčat, která jsou holá a nevidomá. 
Králice je vrhá ve zvláštní noře, kterou vystýlá suchou travou a vlastní srstí (vlnou). 
Králíčata dospívají po 5 až 8 měsících, takže mláďata z časných vrhů jsou schopna 
ještě v roce svého narození mít také mláďata. Z toho je vidět značná rozmnožova-
cí schopnost divokého králíka. Bohužel 
v přírodě se můžeme přesvědčit o tom, 
že populace divokých králíků spíše mizí.

 Kromě klimatických příčin je to způ-
sobeno hlavně opakovanými atakami 
myxomatózy. Tato virová choroba, pů-
vodně snad z Jižní Ameriky, byla úmy-
slně aplikována proti přemnoženým krá-
líkům v Austrálii, odkud se přes Francii 
dostala do celé Evropy. U nás se tato 
dříve neznámá choroba poprvé objevila 
v roce 1954, bleskem zdecimovala sta-
vy divokých králíků a následně napadla 
i domácí chovy. Později byla sice vyvi-
nuta účinná vakcína, ta se však dá pou-
žít pouze u králíka domácího, u divokého můžeme spoléhat jen na získanou imunitu 
po prodělané nemoci. Zdali si tímto způsobem příroda pomůže a zda vzniknou kme-
ny králíků odolné vůči myxomatóze, můžeme jen doufat. 

 Králík není naší původní zvěří, ale je prvním lovným zvířetem uměle zavedeným 
do naší přírody. Pochází ze Španělska a severní Afriky a do Čech se dostal v době 
kolonizace v druhé polovině 12. a ve 13. století. V té době panovníci poskytovali 
obdělávanou i neobdělávanou půdu cizím přistěhovalcům, mezi kterými byly též 
duchovní řeholní řády, které zakládaly na věnovaném území své kláštery. Členové 
těchto řádů si ze svých, hlavně německých a rakouských klášterů přinášeli zeměděl-
ské nářadí, osivo, sazenice vinné révy a také domácí zvířata. Mezi nimi byl i zdomác-
nělý králík, který dříve či později utekl z chovu a dostal se tak do volné přírody. Kdy 
se z divokého králíka stala lovná zvěř, se přesně neví, ale je jisté, že králík byl záhy 
loven jak venkovským lidem, tak šlechtou. K lovu byly používány sítě, kuše, ale také 

fretky, jezevčíci či jestřábi. V některých jihočes-
kých honitbách byli králíci uměle vysazováni ať 
již do stávajících bažantnic, nebo do volné příro-
dy, jako např. v Hluboké, Lomnici nad Lužnicí, 
Frahelži či na ostrov uprostřed rybníka Bezdrev 
(Králičí ostrov).

 Závěrem si lze jen přát, aby došlo k vzestupu 
populace divokých králíků a my se s nimi mohli 
v naší přírodě setkávat i v budoucnosti.

 Ing. Jindřich TrpákKrálík divoký

Párek králíka divokého
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO HAVRAN KLECANY
Stejně jako celé okolí, také 
naše středisko se ponoři-
lo do různorodých barev 
podzimu. S podzimem při-
šlo také chladnější počasí, 

a tak se poprvé od zimy v našich kam-
nech ozval praskot ohně. První význam-
nou akcí byla středisková brigáda, jenž se 
konala na počátku listopadu. Srub bylo 
před nadcházející zimou potřeba pořád-
ně připravit, takže kluci se vrhli se seky-
rami a pilami na dřevo. Světlušky oproti 
tomu věnovaly pozornost vnitřním prostorám kluboven, vytírání a mytí oken. Práce 
šla hezky od ruky a krátce po poledni bylo vše potřebné hotovo. Kdo vydržel až do 
konce, bylo mu odměnou odpoledne plné her a zábavných aktivit. Kromě středis-
kové brigády uskutečnil oddíl světlušek přespání, během kterého musely světlušky 
překonat cestičku odvahy. Na srubu přespával také oddíl skautů a skautek. Ti se však 
věnovali výrobě voňavých vánočních polštářků. 

 Kromě toho se skauti a skautky vydali pod vedením Mamuta a Ančete do le-
zeckého centra Mamut v Holešovicích, kde se dokonale vyřádili na umělých lezec-

kých stěnách. Uskutečnila se také první 
poprázdninová akce pro rovery, kteří si, 
podobně jako 13. oddíl, užili hezký den 
při lezení a šplhání.

Hlavní listopadovou akcí byla středis-
ková výprava, jejímž cílem byla skautská 
základna „Lužická plovárna“ ve městě Tá-
bor. Výprava se nesla v duchu starých po-
věstí českých a zúčastnilo se jí celkem pět 
světlušek, deset vlčat, devět členů třinác-
tého oddílu a 14 roverů a vedoucích. Pří-
běh stál na tom, že elitní čeští vědci učinili 
zásadní objev v genetickém kódu českého 
národa. České geny jsou nezdravé a po-
kud se nepodnikne nic k jejich naprave-
ní, český národ vymře. Proto elitní vládní 
agenti sestavili elitní týmy dobrovolníků. 
Ty se vydaly zpět do české minulosti a po-
kusily se přemluvit kněžnu Libuši, aby si 
nebrala Ctirada, neboť právě on je příči-
nou chybného českého genetického kódu. 
Po získání všech potřebných povolení 
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Skautské interview:
Odpovídala Natka, světluška z 1. oddílu.

Jak dlouho chodíš do prvního oddílu ke světluškám?
Asi už 4 měsíce.

Proč chodíš mezi světlušky?
Protože se mi líbí, jak se k sobě chováme, protože hrajeme hry a navzájem si pomáháme.

Co jste dělaly dnes na schůzce?
No …

Hrály jste nějakou hru?
Jo. Ale nemůžu si vzpomenout, jak se jmenovala? Něco jako Mrzout. Hráli jsme ve tro-
jicích. Jedna honila ostatní a když někoho chytila za nohu, tak už jí nemohl používat 
a musel se za ní chytit.

Co tě nejvíce baví u světlušek?
(Dlouhé přemýšlení)

Máš nějakou oblíbenou hru?
Asi Hututu

Jak se to hraje?
To jsou dvě skupiny a každá má své území a vždy se jeden vydává na druhé uzemí a tam 
se snaží někoho chytit a musí přitom pořád říkat hututu.
Byla jsi někdy s ostatními světluškami na výpravě?
(Souhlasné přikývnutí)

A kde jste byli?
V zoo

Tak to muselo být super! Jaké zvířátko se ti nejvíce líbilo?
(S úsměvem) Tučňáci!

Ok. Tak to je všechno. Děkuji, Natko.

z EU a nalezení stroje času se vybraní dobrovol-
níci vydali zpět časem do ranného období našich 
dějin. Ačkoli Libuše přiznala, že Ctirada nemilu-
je, zároveň potřebovala jeho bohatství k zajištění 
blahobytu českých zemí. Proto se týmy snažily 
získat co nejvíce bohatství, nakonec však Ctirado-
vo bohatství nepřevýšily. Jak se však později uká-
zalo, ani Ctirad po Libuši příliš netouží, a proto se 
děti pokusily skrze Libušina otce Kroka najít Cti-
radovu slabinu a zahnat jej pryč. Ani tento pokus 
se nesetkal s úspěchem, a tak nezbývalo, než se 
vydat za Přemyslem, aby Ctirada od Libuše odehnal. Po splnění několika podmínek se 
Přemysl vydal bojovat o Libušino srdce a nakonec v epickém souboji Ctirada přemohl. 
Týmy tak svůj úkol splnily a české geny byly zachráněny.
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ZHODNOCENÍ SEZONY 2014 
S blížícím se koncem roku je na čase se ohlédnout a v našem případě se pokochat, 
neboť kromě toho, že jsme o rok starší, jsme také o pořádný kus lepší. Prostě a jedno-
duše jsme překonali veleúspěšný rok 2013! 

Dětský oddíl cyklistiky při Sokolu Veltěž 
čítal v letošním roce 31 členů, z toho 9 
z města Klecan. Celkem se naši závodníci 
postavili k dnešnímu dni 357x na startovní 
čáru (pozn. a to nám ještě několik cyklo-
krosových závodů zbývá) a 23 dětí získalo 
alespoň 1x za rok umístění mezi prvními 
třemi. 

Oproti loňským 155 cenným kovů 
jsme jich letos získali 202, což kromě zlepšení o 30% také znamená, že na jednu 
medaili nepotřebujeme v průměru ani 2 závody. Další překonaný mezník je 100 zís-
kaných vítězství, což znamená, že téměř každá druhá medaile je zlatá! 

Přehled medailí i s vývojem je v přiložené tabulce. 
Jsme rádi, že děti ježdění i závodění na kole baví, a mohli bychom tedy na tomto 

místě jednoho po druhém chválit. Možná to teď bude trochu nespravedlivé, ale poku-
síme se vybrat několik zajímavých počinů. 

 
 V celoročních regionálních seriálech získali medaili v celkovém pořadí: 
• Magdalena Mišoňová (2. místo SPINFIT MTB Cup, 3. místo Česyk BabyBikers,  

1. místo Pražský pohár)
• Veronika Mišoňová (3. místo SPINFIT MTB Cup, 3. místo Česyk BabyBikers) 
• Matěj Bedrník (2. místo Pražský pohár)
• Veronika Křížová (3. místo Pražský pohár)
• Aneta Novotná (2. místo Česyk BabyBikers)
• Karolína Bedrníková (1. místo Česyk BabyBikers)
• Kryštof Král (1. místo SPINFIT MTB Cup, 1. místo Česyk BabyBikers)
• Michaela Tichá (2. místo Česyk BabyBikers)

 
I v nejvyšší soutěži Českého poháru v Cross Country závodech jsme se posunuli 

zase o kousek výše. Nebojíme se říci, že zde zářili zejména 2 závodníci – Matěj 
Bedrník a Magdalena Mišoňová. Oba jednou dokázali vyhrát závod Českého poháru, 
Matěj k tomu přidal spoustu nepopulárních 4. míst, a Madla kromě míst těsně pod 
podiem brala 1x 3. místo za závod v Peci pod Sněžkou. Finálovou účast v eliminátoru 
zaznamenala také Karolína. 

Historicky první medaili z Mistrovství republiky v Cross Country vybojovala v čer-
venci Madla (3. místo), a Matěj skončil smolně 2x těsně pod bednou (4. a 5. místo) 

V celkovém pořadí Českého poháru vybojoval nejlepší umístění pro oddíl Matěj 
Bedrník (2. místo v XCE, 10. místo v XCO), Madla Mišoňová (4. místo v XCO, 5. místo 
v XCE) a Karolína Bedrníková (6. místo v XCE)
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Impozantní je také pořadí v týmech: 

XCO (Cross Country Olympic)  
Celkově Sokol Veltěž 14. místo z 228 týmů 
Žákyně Sokol Veltěž 3. místo z 24 týmů 

XCE (Cross Country Eliminator) 
Celkově Sokol Veltěž 8. místo z 82 týmů 
Žákyně Sokol Veltěž 1. místo z 16 týmů

Za další úspěch je možno považovat účast Madly na Mistrovství Evropy, kdy se 
umístila na krásném 20. místě z 62 startujících. 

Další úspěchy sbíráme na Českém poháru v cyklokrosu, kde se Madla umísťuje 
hojně na 4., resp. 5. místě. Naši členové se dále mohou pyšnit několika získanými 
tituly Mistr ČR. O úspěchu v MTBO píšeme na jiném místě. O tři tituly v MTBO se 
postarali Matěj a Magdalena Mišoňovi, a další titul Mistr ČR získala Karolína Berní-
ková v triatlonu. Uf, že toho ale bylo  

Snad jsme na nikoho a nic nezapomněli. Samozřejmě že kromě závodní činnosti, 
jsme uspořádali několik vyjížděk, některé i s rodiči. Také jsme uspořádali další ročník 
velkého Cross Country závodu XCO EuroBike Praha Beckov (http://www.xcobeckov.
cz/) za podpory MAS nad Prahou a dalších sponzorů. Bez jejich pomoci by tato akce 
byla stěží realizovatelná a jejich podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni. Známe 
již termín dalšího ročníku XCO Beckov v rámci kterého se pojede druhé Mistrovství 
nad Prahou v závodech horských kol pro všechny věkové kategorie. 

Vám, čtenářům Zpravodaje, pak přejeme příjemné prožití předvánočního času, 
pohodové a klidné Vánoce v kruhu rodinném a také Vám přejeme hodně štěstí, zdraví 
a lásky v roce 2015! 

Oddíl dětské cyklistiky Sokol Veltěž s podporou města Klecany
 (pm)

TŘI TITULY MISTR ČR V MTBO V ROCE 2014 !!! 
Dost smělý cíl si vytknul Matěj na jaře během 
najíždění jarních kilometrů. To se ho začát-
kem března v chorvatském Medulinu při ve-
čeři zeptal náš úspěšný paralympionik Michal 
Stark: „Na co trénuješ ?“ 

„Chci se pokusit o repre a pak něco zajet 
na Mistrovství republiky“ 

V červenci při nominačním závodě zůstaly 
dveře k účasti na Mistrovství Evropy zavřené, 
stejně tak se vůbec nepovedl mistrák ve sprin-
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tu. Skepse a zklamání. Ten pocit zmaru zná asi každý z nás, když se něco nepovede 
podle představ. 

 Během srpna se podařilo kvalitně potrénovat s výhledem na zářijový víkend, kdy 
se jelo Mistrovství ČR MTBO na krátké a klasické trati v Mostku u Trutnova. Tratě byly 
po deštích trochu vlhčí, což nám trochu svědčilo, neboť pár totálně bahnitých závodů 
máme za sebou. 

Matěj ovládl oba závody a může 
se tak pyšnit titulem dvojnásobný 
Mistr republiky v MTBO ! 

A aby toho nebylo málo, tak 
Madla, jako již jistá vítězka České-
ho poháru kategorie W14, se roz-
hodla potrápit soupeřky v kategorii 
W17 (pozn. v kat. W14 se Mistrov-
ství republiky nejezdí). A v jednom 
ze dvou startů dokázala přidat třetí 
Mistrovský titul pro naše barvy.

(pm)
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU  
TJ SOKOL KLECANY

Výsledky odehraných zápasů
Muži A:

SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OSTRÁ - TJ SOKOL KLECANY „A“ 5:2
Góly: Lukáš Rybecký, Michal Špulka

TJ SOKOL KLECANY „A“ - MFK DOBŘÍŠ 0:0

TJ SOKOL KLECANY „A“ - AFK SOKOL SEMICE 3:0
Góly: Michal Špulka, Michal Másílko, Lukáš Rybecký

POLABAN NYMBURK - TJ SOKOL KLECANY „A“ 4:1
Gól: Lukáš Rybecký

Gratulujeme
Gratulujeme týmu starších žáků pod vedením trenéra Daniela Dvořáka k získání plného 
počtu bodů v 10 odehraných zápasech podzimního kola sezony 2014/2015 okresního 
přeboru Prahy východ a doufáme, že si udrží prvenství i v jarním kole.

Zároveň gratulujeme i týmu starší přípravky pod vedením Josefa Kotrče a Filipa Dvo-
řáka, který se po podzimních mistrovských turnajích okresu Praha východ umístil na 3. 
místě z celkového počtu 6 fotbalových oddílů. Děkujeme našim mladým fotbalistům za 
skvělou reprezentaci klubu i města Klecany. 

Zimní příprava
Vzhledem k absolutnímu vytížení tělocvičny ZŠ a multifunkčního hřiště se nám podařilo 
dohodnout pronájem tělocvičny pouze na 1 hodinu týdně, a to v pondělí od 17.00 – 
18.00 hodin. Tento prostor jsme poskytli našim nejmenším fotbalistům. Ti ostatní se musí 
podělit o úterní a čtvrteční podvečerní až večerní tréninky na venkovním multifunkčním 
hřišti, kde by se mohly klimatické podmínky změnit v případě, že bude realizován projekt 
nafukovací haly. 

Posledních 14 dní v listopadu dostaly všechny týmy volno na odpočinek po mistrov-
ských zápasech a od prosince začnou trénovat starší žáci a starší přípravka. 

Starší žáci se zúčastní tradičního vánočního turnaje v Říčanech. Dále jsou starší žáci 
přihlášeni do zimní ligy v Ďáblicích a zvažujeme ještě zimní ligu v Mělníku. Zimní příprava 
„A“ bude probíhat formou zimního turnaje, stejně jako každý rok. Tréninky dorostu a „B“ 
budou probíhat operativně podle domluvy s trenéry.

Informace k zimní přípravě a k turnajům budou uvedeny na webových stránkách TJ 
Sokol Klecany www.sokol.klecany.cz

 Děkujeme městu Klecany, sponzorům, trenérům, realizačnímu týmu, fanouškům, O. 
a K. Koubkovým, rodičům našich sportovců a všem, kteří nám pomáhají s činností fot-
balového klubu. 

Přejeme pěkné a klidné svátky vánoční!
 -dh-
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 D I S C O   K L E C A N Y 
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REZERVACE: 777756734                      TAXI (soboty od 21:00): 602 830 663 

www.discoelpaso.cz 
 

POZOR: V lednu je El Paso zavřené 
z důvodu rekonstrukce… 
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Malé máslovické muzeum másla
srdečně zve na 

Betlém 

Betlém z másla je vystaven v muzeu 
od 30. listopadu 2014 do 1. února 2015

V muzeu je ke zhlédnutí kromě stálé expozice i výstava
PRAVOSLAVNÉ  VÁNOCE 

2. díl cyklu Vánoce ve světě

Otevírací doba muzea: so+ne 10–12 a 13–16 h; mimo tyto dny 
pouze po předběžné objednávce (min. 10 osob).
Otevírací doba o vánočních prázdninách: 22. - 31.12. a 2.1. 
otevřeno denně 10-12 a13-16 h, 1.1. otevřeno od 13 do 16 
hodin. 
Další informace na ou@maslovice.cz nebo na tel: 724 191 246, 
www.maslovice.cz 

z másla

betlem-pro noviny.indd   1 18.11.2014   10:23:21
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A D V E N T 

v 

D R Á Ž Ď A N E C H 
  

 
Kulturní komise pořádá 
 v sobotu 13. 12. 2014  

zájezd do předvánočních Drážďan se zastávkou 
v Pirně  v nákupním centru 

 
Odjezd je v 8:00 hodin z autobusové zastávky v Klecánkách se 

zastávkami na Náměstí Třebízského a u hřbitova. 
 
 

Jízdné je 300,- Kč, senioři a děti do 12 let 150,- Kč. 
 

Přihlašujte se, prosím, předem u paní Jany Klausové 
osobně v době úředních hodin městského úřadu nebo na 

tel. 230 234 547.  
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Občanské sdružení PRAVÝ HRADEC
a sbor KLENOTA zvou na

VÁNOČNÍ
KONCERT
v neděli 14.12.2014 od 16 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Klecanech

Přejeme hezké Vánoce 
a těšíme se na Vás.

Občanské sdružení PRAVÝ HRADEC
a sbor KLENOTA zvou na

VÁNOČNÍ
KONCERT
v neděli 14.12.2014 od 16 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Klecanech

Přejeme hezké Vánoce 
a těšíme se na Vás.

Občanské sdružení PRAVÝ HRADEC
a sbor KLENOTA zvou na

VÁNOČNÍ
KONCERT
v neděli 14.12.2014 od 16 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Klecanech

Přejeme hezké Vánoce 
a těšíme se na Vás.

Občanské sdružení PRAVÝ HRADEC
a sbor KLENOTA zvou na

VÁNOČNÍ
KONCERT
v neděli 14.12.2014 od 16 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Klecanech

Přejeme hezké Vánoce 
a těšíme se na Vás.
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Spolek Pravý Hradec  
a fara Klecany Vás zvou na  

 
 
 

Českou mši vánoční  
 

„Hej mistře, vstaň bystře“ 
 
 

Jakuba Jana Ryby 
 

 
v podání operního sboru  

Státní opery Praha 
 

 
 
 
 

XXXXXXX v 15 hodin v klecanském  
 

kostele Nanebevzetí Panny Marie 
 
 
 

Vstupné dobrovolné 

3. ledna 2015 v 11 hodin v klecanském

kostele Nanebevzetí Panny Marie
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ZITKY LETÁKY KATALO

REZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PLAK

ÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALENDÁ

OŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALK

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOG

PUBLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁ

PLAKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLN

POŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KAL

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALO

LETÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZEN

ĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALEN

DOPISNÍ PAPÍRY KA
ATALO

E-shop tisku

123x87.indd   1 4/28/14   8:53:15 AM

Zveme rodiče budoucích prvňáčků do naší soukromé školy ZŠ Heřmánek na 
Ládví (Rajmonova 4, Praha 8):

7. 1. 2015 Den otevřených dveří (od 9 do 12 hodin)
7. 1. 2015 Pozvání na čaj/kávu s rozhovorem o škole (od 18 hodin)

14. a 15. 1., 11. 2. 2015 Zápis do 1. třídy (od 14 do 17 hodin)

Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy o naší škole na skola@prorodinu.cz 

Prosíme o přihlášení na www.prorodinu.cz nebo na tel.č. 606 416 930.

KOČIČÍ VÁNOCE

www.psoz.cz

6. prosince od 10:00 do 18:00 hodin  

v útulku Kocour Felix v Klecanech 
(ulice U obalovny 948)

Milí kočičí lidé,
zveme vás na

Přijďte si dát horký čaj nebo kávu, ochutnat cukroví a hlavně pomazlit naše chlupaté svěřence!
Pokud máte chuť, můžete jim přivézt dárečky v podobě něčeho dobrého k jídlu nebo i pár korun 
na to, co se nedá koupit a přinést sebou, ale co kočičáci také potřebují.

Těšíme se na vás!

Čtyřnozí i dvounozí tvorové z útulku Kocour Felix



III

www.kvetinarstviklecany.cz
facebook.com/kvetinarstviklecany.cz

Vánoční nabídka
- velký výběr adventních svíček za výbornou cenu
- množství krásných vánočních dekorací a přízdob
- vánoční aromaoleje, vonné františky i purpuru
- jedlové ručně dělané věnce, proutěné korpusy
- velký výběr adventních věnců (po domluvě i podle vašich představ)
- věnce na dveře
- svícny a dekorace na vánoční stůl
- hřbitovní svícny, hřbitovní svíčky a lampy
-velký výběr hrnkových květin - vánoční hvězdy, vánoční kaktusy, bramboříky aj.
- vánoční vazby z řezaných květin na přání
- čerstvé řezané květiny na vánoční stůl na objednávku 
- velký výběr dárků, keramiky, vonných svíček, bižuterie apod.

Čsl. Armády 10, 250 67 Klecany

Otevírací doba: 
Po - Pá   9 - 18 h 

Pro objednávky nebo informace volejte mob.    776 238 853, 774 885 641

(22.12. a 23.12. otevřeno)
rozvoz květin kdykoliv!!So            9 - 12 h 

Květinářství 
Klecany
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kindergarten-letak-A7.pdf   1   03.12.14   9:17

ÚČETNICTVÍ,
DANĚ

vedení kompletního účetnictví
vedení daňové evidence

zpracování daňových přiznání 

kontakt: Ing. Jitka Holoubková
e-mail:

holoubkova-vodochody@seznam.cz
tel.: 602 192 820

Pro nezávaznou cenovou kalkulaci 
volejte nebo pište, prosím, 

na uvedené kontakty.



TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ

  BÁL

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ZDIBY-KLECANY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

kontakt: Pavel Míšek, tel. 603 262 182

17. 1. 2015 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 3. 12. 2014 v restauraci u řeháků ve veltěži  

každou středu od 18.00 do 20.00 hodin

•

•


