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výpiSy Z uSneSení Rady měSta Klecany 
v pROSinci 2017 a lednu 2018
Rada 29. prosince 2017
 – Schválila návrh rozpočtu příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Klecany a ZUŠ Kle-

cany na rok 2018.
 – Schválila dar ve výši 10 000 korun a podpis darovací smlouvy pro charitativní or-

ganizaci Hospic knížete Václava o. p. s.

Rada 8. ledna 2018
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě úpravy komunikace v ulici Na Vinici. 

Uložila technikovi správy majetku objednat studii dopravního řešení komunikace.
 – Schválila podání žádosti o dotaci na akci Zatraktivnění naučné stezky Klecany 

2. část, v rámci národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2018.
 – Souhlasila se zněním a podpisem příkazní smlouvy s panem L. Vackem na zajiš-

tění administrace dotace. Doporučí zastupitelstvu schválit přijetí dotace na výše 
uvedenou akci.

 – Vzala na vědomí návrh územního plánu obce Zdiby a souhlasila se zněním připo-
mínky města Klecany k tomuto plánu.

 – Schválila žádost Ing. T. Černého o odklad platby nájmu k nájemní smlouvě na ne-
bytový prostor v čp. 54, a to o tři měsíce z důvodu rekonstrukce budovy.

 – Schválila objednání opravy vystrojení čerpací jímky v Klecánkách u spol.  
Envipur s.r.o. Praha 6 za 115 672 korun bez DPH.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

infORmace pRO Občany měSta
Vážení občané,

prosíme Vás, abyste věnovali pozornost následujícímu oznámení 
ohledně evidence pálení. Jedná se o nahlašování plánovaného pálení 
ohňů v aplikaci HZS pro Středočeský kraj. Tímto předběžným ohlášením se zame-
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zí zbytečným výjezdům hasičů k domnělým požárům, ke kterým bohužel dochází. 
Pálení ohně je potřeba nahlásit přímo v aplikaci HZS, tak jak je uvedeno níže, ni-
koliv JSDH Klecany ani na městský úřad. V případě nahlášení požáru dostává jako 
první informaci profesionální hasičský záchranný sbor, který musí situaci vyhodnotit 
a poté předává informace dále. Děkujeme za dodržování zákona a vyhlášky o požár-
ní ochraně.

Evidence – ohlášení pálení
Aplikace na stránkách HZS slouží k ohlášení plánovaného pálení 
místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlá-
šením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Ope-
račním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. 
Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s mož-
ným nahlášením požáru.

https://paleni.izscr.cz/

pOplatKy v ROce 2018 –  
upOZORnění pRO Občany

SpRáva veřeJnéHO OSvětlení 
Závady na veřejném osvětlení je možné nově hlásit od 8:00 do 20:00 hod.

Eduard Hurych
Tel.: +420 605 700 065
E-mail: osvetleni@mu-klecany.cz
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tGm – Klecany – 1920
Na zasedání obecního zastupitelstva o návštěvě Klecan p. prezidentem T. G. Masa-
rykem vzata na vědomí a přijato usnesení“ „aby při oficiální návštěvě, kterou jemu 
p. prezident přislíbil, vykonali ze strany obce slavnostní přivítání jakožto čestnému 
občanovi.“

Dne 20. 7. 1920 „podává zprávu p. starosta, že přislíbenou návštěvu p. prezident 
vykonal, o čemž svědčí zápis v obecní pamětní knize. Doporučil, aby obec vzácné 
návštěvě nechala zříditi v sadě, do něhož p. prezident uveden byl, pamětní desku 
s nápisem.

8. říjen – Vzhleden k tomu, že se blíží den našeho osvobození t.j. 28. října by se 
tento den oslavil tím, že do skály kudy kráčel při návštěvě 16. července náš první 
prezident T. G. Masaryk, dala zříditi památní deska …. Odhalení usneseno provést 
slavnostním průvodem za doprovodu 12 členné hudby, kterou obstará p. A. Stani-
slav. Usneseno, aby starosta obce objednal as 200 kusů brožur, které se rozdají mezi 
účastníky slavnosti.

12. říjen – za přítomnosti p. Břetislava Vobořila, kterému zadáno zhotovení pa-
mětní desky, zavazuje se zhotovit ji do 20. 10. až 22. 10. až na místo určení. Text: 
„Masarykova skála. Památce hrdiny 28. října T. G. Masaryka prvního prezidenta re-
publiky a čestného občana klecanského v upomínku na jeho návštěvu dne 16. VII. 
1920 věnuje obec Klecany.“

Oslavy 28. října: Černou skálu přezvat na „Masarykovu“.

S touto vzpomínkou souvisí i následující článek, který byl zveřejněn v roce 1993 
v tisku (LN).

VZPOMÍNKA NA PREZIDENTA
Vždy v době vánoc se mi vybaví příběh mé sestry Hany, který se udál v čase mého 
mládí za první republiky. Bydleli jsme nedaleko Prahy v Klecanech. Moje 17letá ses-
tra dojížděla vlakem z Roztok do práce. Třicátého prosince se doma zdržela, a proto 
na vlak pospíchala. Když doběhla na nádraží, viděla už jen jedoucí vlak. Snažila se 
do něho naskočit. Podařilo se jí zachytit se za dvéře posledního vagonu. Vlak se na-
klonil a srazil ji do kolejí, kde zůstala ležet s rozdrcenou nohou.

 
Hanu naložil nádražní sanitní oddíl na nosítka a odnesl do vlaku, který právě vjel 

do stanice. Byl to vlak, kterým měla jet do Prahy. Ten, co doháněla, byl rychlík, který 
v Roztokách vůbec nestavěl.

 
V nemocnici Haně hned nohu amputovali, ale domů ji propustili až na sklonku 

jara. Velice rychle se naučila chodit o berlích a doma moc nevydržela. Celé dny trávi-
la v přírodě s místními dětmi. Vyprávěla jim pohádky, zpívaly spolu, dokonce s nimi 
nacvičila i divadlo.
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 Jednoho pěkného dne seděla venku s dětmi, když najednou kolem projeli 
dva jezdci na koních. Poznaly hned pana prezidenta T. G. Masaryka. Daly se do 
běhu. Hana se snažila držet s dětmi krok, ale nestačila jim. Než o berlích doská-
kala k přívozu, byl pan prezident už na druhém břehu řeky. 

Asi za dva týdny přijel pan prezident znovu a zastavil před naším domem. 
Seskočil z koně a šel přímo k našemu tatínkovi. Otec ho přivítal v rozpacích. Pan 
prezident Haně daroval protézu vyrobenou pražským družstvem invalidů.

(Z dopisu F. Boguszakové, Praha; LN 1993) JN

14. února 2018 oslaví 65 let společného života

KAMENNOU SVATBU
manželé Rudolfovi z Klecan.

Gratulujeme Vám k významnému výročí svatby.
Děkujeme Vám za to, jakým skvělým příkladem jste nám v životě  

byli a přejeme Vám do dalších společných let hodně zdraví a pohody.
dcera Stáňa a syn Pavel s rodinami
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ZpRavOdaJ 1921 – 1925
Rok 1921se v práci obecního zastupitelstva vyznačuje především v oblasti za-
bezpečení potřeb občanů. Velkou pomocí byla akce Chudinského úřadu Praha, 
který zaslal 800 kg potravin pro chudé. Okresní úřad vydává vyhlášku o vyvlast-
ňování apod.

7. únor – Okresní správní komise přichází s dotazem: „Jak si OZ v budoucnu 
představuje výkon zdravotní služby? Doporučit, aby obvodní lékaři byli vzati do 
služeb státu, který by jim vyplácel služné a přikázal by jim vykonávání zdravotní 
služby v obci pro nemajetné občanstvo úplně zdarma“.
6. červen – K dotazu okr. správy v příčině konání voleb: „Usneseno, aby bylo vy-
čkáno až do rozhodnutí o žádosti odloučení osady Drast od obce Klecan, jednak 
z důvodu finančního a za druhé, že jest zatěžko a obtížno občanstvo po dvakráte 
během 1 roku k volbám dostati.“
4. listopad – „Poslední záznam o jednání rady obecní v čele se starostou p. J. Ur-
banem (První jednání o nesouhlasu s činností p. starosty již 18. 4., pak 29. 4.: 
p. Vysušil, že nedělá nic jiného, než že štve občanstvo. 17.11. Vrcholí rozpor 
uvnitř OZ, starostovi vyslovena nedůvěra pro jeho jednání i pro překročení diet 
na služ. cesty o 158,- Kč, což vede 17. 11. na výzvu okresní politické správy 
k rezignaci soc. dem. členů a je přijat návrh na jmenování obecní správní ko-
mise.“ Na výzvu Okr. polit. správy přijat návrh a ve volbě zvolen předsedou K. 
SMOLÍK.“

1922
24. leden – Správní komise: předseda: K. Smolík – náměstek V. Hrubý – členové. 
J. Vysušil, J. Láska, J. Neuber, F. Fišmist, A. Stanislav, M. Srba, Snopek.
–  Vyzívají se obce vydat výstražnou vyhlášku ohledně zákazu rychlé jízdy automo-

bilů.
–  První zmínka o postavení pomníku padlým. Návrh fin. komisi: věnovat obnos 

4.000,– Kč.
15. červenec – Most přes Vltavu: „pokud by se nadřízené orgány ohražovaly, že nelze 
zde most provésti, aby učiněn byl návrh zříditi lávku pouze pro chodce na stávajících 
pilířích“.
18. prosinec – Elektrifikace: výzva elektrárenského svazu PRAHA pro rok 1923. usne-
seno: „Dřív než se obec přihlásí, požádat Okr. správ. komisi o svolání zastupitelů 
obcí, pozvat odborníka, který by věc dříve pořádně objasnil“.
Školy: Stravování zabezpečeno nákladem p. M. Beniese – měsíčně 1.000,– Kč – ně-
kteří občané dávají naturálie vč. paliva.
Pomník padlým: Zadán ak. sochaři M. Drobníkovi z Kolína, celkový náklad 
26.387,12 Kč. Plot postavil p. Smolík. Pomník byl odhalen v sobotu 28. října 1922 
při velké oslavě za účasti všech občanů.
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1923
17. leden – 11. schůze obec. správ. komise: ELEKTR. ENERGIE – vzhledem k tomu, 
že zařizování této, spojeno je s velkým nákladem, by posečkáno bylo až na příští léta.
26. únor – Min. vnitra nevyhovuje odloučení Drast od Klecan a státi se samostatnou 
obcí
14. duben – Pro umožnění obcím zahájit stavbu uložil okres 15 mil. Kč. Obec se má 
ihned přihlásiti.
11. květen – Obec poskytuje TJ Sokol příspěvek 2.000 Kč, která zřizuje sobě svůj 
vlastní dům
– končí činnost obec. správ. komise – XIV. schůze – poděkování členům.
1. prosinec – Okres vydává nové pokyny. Obec. zast. má úkol ihned se přihlásiti, aby 
během roku 1924 mohla být obec elektrifikována.
– První schůze nového obec. zast zvoleného 27. května: – starosta p. Václav Hrubý, 
I. náměstek, Josef Majer, II. náměstek a členové – Tomáš Doubrava, Miroslav Srb, Josef 
Vysušil, Karel Kotrč, František Fišmistr, Josef Stanislav, Václav Respekt, Alois Vojtě-
chovský, Antonín Hejhal, Vojtěch Neuman, Leon Saxl, Josef Nebeský, Čeněk Samek, 
Václav Svatoš.

1924
26. leden – Obecní rozpočet pro rok 1924: „na ústřední správu 18.900.-, na obecní 
jmění 31.-, na bezpečnost 15.600.-, na sociální péči 500.-, na školství a účely národ-
ní 15.895., na dluhy 1.506.-.
16. únor – P. Saxl upozorňuje na oživení stavby železnice – Úžice – Klecany – Zdiby 
– Bohnice – Kobylisy – Vysočany z roku 1911 – 12. Jednání ukončeno tehdy válkou. 
Usneseno věnovat pozornost pp. Hrubý a Saxl.
17. duben – Rada řeší přestupek vozky: nedostatečná tabulka na povozu. Pokuta 
20,- Kč, neb vězení 24 hod.
– Sloučení s osadou Klecánky se vrací – není dosud připraveno.
30. srpna – Státní plavební úřad ruší paroplavbu pro osobní dopravu Klecany – Praha 
pro nepatrný provoz. Vzato s politováním na vědomí.
6. říjen – Obtíže při obstarání potahů k dopravě nemocných do nemocnice. Usnese-
no: vypracovat plán, dle něhož by byl povinen každý majitel koní potah k dopravě 
poskytnouti.
19. prosinec – Dokončeno rozvádění elektrické energie v obci. V sobotu 20. prosin-
ce se v Klecanech začíná svítit elektrickou energií. Rozmístění světel bylo rozhodnu-
to v létě a nebylo to jednoduché, ukončeno v říjnu.

OZ: v průběhu roku podáno 63 žádostí Beniesova fondu pro stavby v obci (má 
115.000,– Kč) a všem bylo vyhověno.
Drahota úžasně stoupla: pšenice 220,-; ječmen 290,-; řepa 26,-; cukr 500,-; bram-
bory 50,-/q; maso hov. 16,-/kg; vepř. 20,-. Velké škody na lesní kultuře způsobené 
divokými králíky.
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1925
7. březen – Delegace školy na Hrad k blahopřání p. prezidentovi k 75. narozeninám: 
řídící učitel F. Šimon, za III. tř. V. Stanislav a A. Saxlová, IV tř. V. Kříž a M. Budinská, 
IV. tř. V. Hořánek a L. Nováková, V. tř. V. Merhaut a J. Nováková. Všem se dostalo pře-
kvapujícího přijetí, pohoštění i poděkování.
21. duben – Doporučeno udělat kroky v záležitosti stavby mostu přes Vltavu. Usne-
seno podat další žádost. Vypůjčit u Zemská banky v Praze 100.000 Kč na zpracování 
projektu a rozpočtu.
13. srpen – Zemský správní výbor ke stavbě lávky sděluje, že náklad je rozvržen na 
cca 990.000 Kč, Obec žádá o vypracování definitivního generálního plánu k dalšímu 
jednání o státní subvenci.
24. srpen – Za podpory okresu uskutečněna elektrifikace Zdibska.
9. prosinec – V 16 h. odpoledne požár zámku – následkem přetopení v kamnech 
v kuchyni

Počasí t.r.: léto studené, skoro denně prší. V noci z 12. na 13. srpna převalila se přes 
naši vlast zkázonosná bouře. Hrůza mezi obyvateli.

JN

citát měSíce
Klement Gottwald na Václavském náměstí 25. února 
1948:

„Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. 
Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal 
návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 
20. února tohoto roku. A současně jsem panu pre-
zidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda 
doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že 
pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak, jak 
byly podány, přijal.“

Již v roce 1929, kdy se stal K. Gottwald poslancem parlamentu, jasně formuloval 
svoji představu o politickém směřování KSČ: „A my jsme stranou československého 
proletariátu a naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do 
Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak 
vám zakroutit krkem. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tomhle mistry… Přejde 
vás smích!“

Svému slibu bohužel dostál.
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Od roku 1948 do roku 1960, kdy byl 17. 11. vykonán poslední trest smrti za poli-
tickou činnost, bylo v Pankrácké věznici popraveno:

rok počet
popravených rok počet

popravených

1948 23 1955 15

1949 32 1956 8

1950 56 1957 6

1951 60 1958 16

1952 66 1959 8

1953 45 1960 7

1954 25
JH

tříKRálOvé ZaStavení
Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o pár postřehů, kterých jsem si všimla při 
Tříkrálové sbírce.

Jako pracovnice charity jsem byla letos coby doprovod „třem malým králům“ 
poprvé, a vůbec nevěděla, do čeho jdu. Dostala jsem k pochůzce své pracovní 
působiště – Klecany – a byla i trochu varována, že se mohu setkat i s nevlídností 
některých obyvatel... Opak byl pravdou! Lidé nás zastavovali na ulici a zvali 
k sobě domů!!! 

Navštívila jsem předně naše klienty, kterým moje tři nejmladší děti zazpíva-
ly a já hrála na trumpetu. Symbolicky jsme označili jejich obydlí požehnáním 
K+M+B+2018, a popřáli všem členům rodiny pevné zdraví, štěstí a lásku po 
celý rok... A snad jak se rozléhala trumpeta se zpěvem po Klecanech, lidé otví-
rali okna a vycházeli ven a v okolí každého klienta jsme byli samovolně zváni 
do sousedství. Na pomyslné mapě shůry vznikaly z návštěv vlastně kruhy, které 
by se daly kolem bydliště klientů pozorovat. Přijde mi zajímavá myšlenka, jak 
v okolí těch, o které se jako pečovatelka starám, vznikalo tolik spontánních po-
zvání a požehnání – jakoby se spřádala láskyplná pavučinka kolem těch potřeb-
ných! Lidé byli štědří a bylo znát, že někteří zavzpomínali někde hluboko v dět-
ství, nejednou se stalo, že se dojatě rozplakali a děkovali za tříkrálovou návštěvu, 
že je takto ještě nikdo nenavštívil a domovu nepožehnal... Jinde se k nám svým 
vlastním zpěvem hned přidali a kdo někdy v životě muzicíroval, hned nám to 
radostně hlásil. Mnohokrát nás všechny vřele sevřeli do náruče!!

Je milé rozdávat radostné emoce. A my jsme si jich spoustu na této cestě 
s lidmi navzájem vyměnili. Tímto bych se chtěla ještě zastavit nad dalším po-
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střehem. Tři králové žehnají, roz-
dávají radost i charitní kalendáříky, 
cukříky a do zapečetěné kasičky 
sbírají od dárců příspěvky na cha-
ritní účely pro potřebné. „Moji tři 
králové“ tímto nakouknutím do mé 
práce některé věci viděli poprvé 
na vlastní oči a s dětskou pokorou 
mluvili o prospěšnosti celé akce 
i práce pečovatelů vůbec. To jako 
mámu dojalo mne. Proto děkuji 
za tuto příležitost, která i nás coby 
posly pokoje dokázala tak hluboce 
naplnit. A hlavně děkuji předem za 
všechny potřebné, ke kterým sbír-
ka bude směřovat, protože v Kle-
canech se vybralo nádherných 
13.856 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme!

Za Farní charitu Neratovice
(středisko Klecany)

Miloslava Šmídová
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mySlivecKý pleS 2018
Je tomu již osm let, co jsme se rozhodli obno-
vit tradici mysliveckých plesů. Důvodem byla 
snaha o náš příspěvek ke kulturnímu životu 
obce a okolí a také snaha o zviditelnění mysli-
veckého spolku a přiblížení se veřejnosti. Přes 
počáteční nejistotu se ukázalo, že si lidé ples 
oblíbili. Lákala je i bohatá zvěřinová tombola, 
kvalitní hudba, velký sál a příjemné prostředí.

A tak i letos se v sobotu 13. ledna konal již 
osmý tradiční myslivecký ples, který se opět 
setkal s velkým zájmem veřejnosti. Tentokrá-
te však byla organizace poněkud složitější 
vzhledem k nutnosti zajistit zázemí, jako je 
kuchyň, výčep a obsluha. Při této příležitos-
ti chci poděkovat členům MS Zdiby-Kleca-
ny, především panu Pavlu Míškovi, členům 
Sokola Veltěž a Obecního úřadu Zdiby, kteří 
pomohli upravit prostory a zajistit služby ke 
spokojenosti účastníků plesu.

Společenský úspěch plesu a kladný ohlas u veřejnosti nás zavazují k tomu, aby-
chom pokračovali v jeho pořádání i v dalších letech.

Ing. Jindřich Trpák

Nástup s trubači

Hajný dbá na dodržování tradic
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Tombola Plný sál

cHOROby našicH ZaHRad – ii.
Skvrnitost listů rododendronu
Na listech rododendronů se často 
tvoří ostře ohraničené skvrny, při 
čemž více bývají napadány star-
ší listy, které při silném napadení 
opadávají. Skvrny mají hnědočer-
venou barvu, často s černým nebo 
tmavě červeným prstencem po ob-
vodu. Příčinou je houba Gloeospo-
rium rhododendri. Ta sice způsobuje 
značnou nevzhlednost listů, ale jen 
zcela výjimečně způsobí výrazné 
oslabení zdravotní kondice celého 
keře. Silně napadené listy je potřeba 
otrhat a dobrou zdravotní kondici 
keře je nutné podpořit pravidelným 
hnojením, zálivkou a mulčováním.

Další houbou, která je odpověd-
ná za skvrnitost listů rododendronů, 
je Pestalotiopsis. Při napadení touto 
houbou se na listech tvoří šedohně-
dé nekrotické skvrny, které se někdy 
objevují i na letorostech. Listy před-
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časně opadávají a infekce stonků může vést až k rozsáhlému odumírání celých keřů. 
Někdy tato houba, které se daří ve vysoké vlhkosti, způsobuje i zahnívání květů. Infi-
kované listy je potřeba odstranit a vyřezat napadené výhony. Doporučuje se ošetření 
postřikem organickými nebo měďnatými fungicidy.

JH

Gloeosporium rhododendri Pestalotiopsis

pavOuK u StROpu – třeSavKa velKá
Fauna Klecan 20.
Každou hospodyňku, která pečlivě uklízí své obydlí, dokáží rozčílit řídké a málo viditel-
né, zato rozsáhlé pavoučí sítě, visící u stropu, za nábytkem, za televizí, v koupelně, ve 
skříních, pod stolem, prostě všude. Jeden den je zlikviduje, za den až dva jsou tam ty sítě 
znovu. Copak je to za vytrvalého pavouka?

Původcem je některý ze třech našich druhů pavouků z rodu třesavka, nejspíše třesavka 
velká (Phocus phalangioides), nebo třesavka sekáčovitá (Phocus opilionoides). Zatímco 
třesavka sekáčovitá žije u nás i v přírodě, například v hromadách kamení nebo na kamen-
ných zdech, pak třesavka velká pochází z jižnějších krajin, odkud připutovala nejspíše 
s různým zbožím, s ovocem a podobně až do Čech. Ještě před třiceti pěti lety byste ji v do-
mech a bytech hledali marně, ale dnes se již úspěšně zabydlela všude, kde je vyhovující 
teplota, aby tam mohla přečkat zimu.

Třesavka velká má tělo dlouhé asi 8 až 10 mm, a vyznačuje se nápadně dlouhýma 
nohama, což ji opticky zvětšuje. Připomíná tím trochu příbuzné sekáče, ale chování má 
zcela jiné. Sedí-li někde nenápadně hlavou dolu, můžete ji přehlédnout. A pokud ji přece 
vyrušíte, má zvláštní obranu. Kmitá tělem tak rychle, že se domnělému útočníkovi ztratí 
z očí. Potkáte-li ten druhý druh, třesavku sekáčovitou někde na vaší skalce, tak tenhle trik 
bezpečně zabírá na ptáky, kteří jsou z toho zcela vyvedeni z míry.

Třesavky nejsou vybíravé v jídle, do sítí jsou schopny ulovit cokoliv, a také to jako potra-
vu využijí. Bylo pozorováno, že s oblibou loví i jiné druhy pavouků, často mnohem větší, 
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takže máte-li doma třesavky, po čase vy-
mizí odvěcí pavoučí obyvatelé domácnos-
tí, jako jsou pokoutníci, temnomil sklepní 
a další. Třesavky loví i komáry, mouchy 
domácí, rybenky, moly a jiné živočichy. 
Když se nešťastná kořist zaplete do málo 
viditelných vláken, třesavka ji obratně 
a bez kontaktu s tělem kořisti nejdříve pev-
ně obalí pavučinou, pak jí prokousne ku-
tikulu (pevnou pokožku) a napumpuje do 
ní trávicí šťávy na bázi proteináz, amyláz, 
lipáz a karboxypolypeptidáz. Jako většina 
pavouků, tak i třesavky využívají tzv. mi-
motělní trávení, kdy dochází k tomu, že 
trávicí fermenty zcela rozloží vnitřní tělo 
oběti. Obsah pak pavouk vysaje, a z kořisti zůstane jen povrchová „slupka“.

Existence třesavek velkých v naši zemi je dokladem toho, jak činnost člověka mění 
přírodu i v prostoru nám tak blízkém, jako jsou naše obydlí.

Jaromír Bratka

Třesavka velká, 17. 8. 2009, foto D. Janovský

ZáKladní KynOlOGicKá ORGaniZace Klecany
Výcvik psů na cvičišti v Klecanech probíhal po celý minulý rok, i o prázdninách. Kro-
mě výcviku dospělých psů jsme se věnovali i výcviku štěňat v Kurzu pro začátečníky. 
První polovinu roku jsme zakončili závody, které se uskutečnily 25. června. Ve dvou 
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kategoriích – kurzisti a členové ZKO – závodilo celkem 17 psovodů se svými psy. Zá-
vod obsahoval základní cviky z poslušnosti, jako je chůze u nohy, přivolání, odložení 
psa, a pro zpestření i cviky speciální, které nejvíce ukázaly, jak jsou páníčkové se 
svým psem sehraní. Každý účastník dostal diplom a odměnu pro svého psa.

Závěr roku byl zakončen vánočním cvičákem 17. prosince. Na programu byla 
tentokráte „opičí dráha“ pro štěňata i pokročilé s připravenou odměnou na konci 
„dráhy“, ochutnávka cukroví a ukázky zdravého mlsání pro pejsky spolu s výměnou 
receptů na psí odměny.

I v novém roce 2018 pokračujeme ve výcviku štěňat a dospělých psů a rádi přivítá-
me nové zájemce. Informace jsou na webových stránkách www.zkoklecany.wbs.cz.

Závěrem chceme tímto poděkovat Městskému úřadu v Klecanech za podporu čin-
nosti naší organizace.

ÚnOR – pOSlední měSíc Zimy
Na Hromnice o hodinu více; Maso-
pust na slunci – pomlázka u kamen; 
Prší-li na svatého Matěje, bude se 
brzo síti.

Tato a spousta dalších pranostik 
platila po celá léta a byla také mnoha 
generacemi ověřena. V dnešní době 
to s počasím někdy vypadá jako kdy-
by se nám příroda chtěla pomstít za 
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vše, co ji celá léta 
provádíme. Nepo-
ručili jsme ani dešti 
ani větru, jak nám 
bylo dlouhá léta od 
25. února 1948 sli-
bováno, zemědělství 
jede podle dlouho-
době nastavených 
hospodářských plá-
nů a tak snad jenom 
ty Hromnice stále 
drží slovo. Zima se 
na Hromnice láme 
do druhé poloviny 
a je to znát i na při-
bývajícím světle. Hromnice nedokáží sice zařídit, aby den měl o hodinu více, jak 
by si někdo mohl vysvětlovat, ale přinášejí o hodinu více světla než při zimním 
slunovratu. A jen co se rozkoukáme po tmavé zimě, nastává období Masopustu. 
Hodování, veselí, průvody masek a to vše skončí o půlnoci před Popeleční stře-
dou. Dříve ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny rozjařené a veselící se 
masopustní hosty poslal domů. Vše utichlo a ráno nastal první postní den a po-
kání. Asi i v tomto případě nás tradice lehce minou, tedy až na ten masopustní 
průvod masek. Hodujeme téměř každodenně a důvody k radovánkám nám také 
nechybí. Možná by nebylo od věci trochu ubrat na světských radostech a zamy-
slet se nad lidským konáním.

Abychom neupadli opět do chmurných nálad, máme k dispozici svatého Matě-
je, který láme ledy. Při letošním průběhu zimy se moc nenadře, ale budiž mu přá-
no. Vždyť jeho nejdůležitějším posláním v dnešní době je organizace Matějské 
pouti, která začíná 24. února. První záznam o konání poutí ke kostelu sv. Matěje 
je z r. 1595. Tato pouť byla po celá staletí mezi Pražany velmi oblíbená, protože 
se jednalo o první jarní pouť. Nejprve se konala před kostelem sv. Matěje, ale 
s přibývajícími poutníky a s měnícím se charakterem z náboženského na zábav-
ný, bylo potřeba zvětšit prostranství pro konání pouti a tak se pouť stěhovala do 
míst dnešního Vítězného náměstí v Dejvicích. Odtud byla vytlačena rozšiřující 
se výstavbou areálu ČVUT a v r. 1960 se konala na Letné, později v Modřanech 
a na Břevnově. V r. 1964 našla své stálé místo v tehdejším Parku kultury a odde-
chu Julia Fučíka v Bubenči (dnešní Výstaviště), kde se koná již tradičně do dnes. 
Průměrná návštěvnost této jarní pouti se pohybuje okolo 700 tisíc návštěvníků.

Svatý Matěj je patronem úrody, řezníků, tesařů, krejčích a jeho přímluva prý 
přináší štěstí při losování. Jeho poslání je důležité i v dnešní době. Pokud vezme-
te na Matějskou pouť své dvě či více ratolestí, tak bude opravdu nejprve potřeba 
nějaká ta finanční injekce třeba ze šťastné výhry. Hodně štěstí milí poutníci.

JH
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Základní škola a Mateřská škola Klecany 

hledá do školní jídelny

Šéfkuchařku/ře
na hlavní pracovní poměr. Požadujeme vzdělání v oboru, 
minimálně výuční list a pětiletá praxe. Maturita výhodou. 

Znalost související legislativy, práce s PC.

Kuchařku/ře
Požadujeme nejméně výuční list. Praxe výhodou.

Pomocnou kuchařku/pomocnou sílu
na celý pracovní úvazek, případně na částečný. 

Praxe výhodou.

Nabízíme pevnou pracovní dobu pondělí – pátek. 

Práce v moderním provozu.

Kontakt: Vladimír Lacina – ředitel školy
mob.: +420 773 482 483,

e-mail: vladimir.lacina@zsmsklecany.cz

šKOlní KuRýR
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Lyžařský kurz I. stupně – Krkonoše
Poslední den vánočních 
prázdnin odjelo 40 žáků 
z druhých až pátých tříd do 
lyžařského areálu Benec-
ko v Krkonoších. Sněhové 
podmínky nebyly tentokrát 
úplně ideální, přesto jsme si 
lyžování užili v plné míře. 
Většina z nás, kteří jsme byli 
na výcvikovém kurzu již po-
několikáté, jsme pilně tré-
novali carvingové oblouky. 
My, kteří jsme stáli na lyžích 
poprvé, jsme se postupně 
seznamovali s krásou tohoto 
zimního sportu. Také jsme 
měli možnost vyzkoušet si chůzi na sněžnicích, vytvořit krásné sněhuláky a posta-
vit obrovské iglú. Při večerních programech v hotelu Krakonoš jsme pak absolvova-
li přednášku o pravidlech správného a bezpečného chování na sjezdovce, vytvořili 
vlajky a pokřiky jednotlivých skupin a zahráli si spoustu her. Během sportovního 
týdne se z nás utvořila parta kamarádů a domů jsme se vraceli příjemně unaveni a se 
spoustou zážitků. Již nyní se většina z nás těší na další ,,lyžák“ v příštím školním roce. 
   Po celou dobu lyžařského kurzu se o nás starali instruktoři Adam a Honza, zdravot-
ník Tomáš, pan ředitel Vladimír Lacina a paní učitelka Alena Vulterinová.

Národní galerie
Ve středu 17. ledna dru-
háčci již podruhé na-
vštívili Národní galerii 
ve Veletržním paláci 
v Praze. Tentokrát měli 
připravený program „Od-
raz – obraz“. Jakou barvu 
má voda? Může se na to 
říct jednoznačná odpo-
věď? Děti prozkoumaly 
obrazy, kde hrají vodní 
hladiny pestrými barvami 

(obrazy A. Hudečka, A. Slavíčka a Fr. Kupky). Vyzkoušeli si různé experimentální 
etudy – co dokáže odraz a jakou čarovnou moc má světlo.

Zdroj:http://zsmsklecany.cz
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Vikingové v Klecanech
Když jsme 17. ledna přišli 
do tělocvičny, nejprve jsme 
uviděli velkou loď-drakar 
a pár zbraní. Poté se ob-
jevili dva členové skupiny 
historického šermu Pern-
štejni, kteří nás programem 
provázeli. Na začátku nám 
povídali, odkud Vikingo-
vé byli, kam dopluli, které 
země objevili, jak se oblé-
kali, jaké používali zbraně 
a válečné strategie. Do-
zvěděli jsme se například, 
že Vikingové byli na svou 
dobu velmi čistotní, nepoužívali k boji přilby s rohy a že do bitev se zapojovaly i vi-
kingské ženy. Do další části programu pánové zapojili i diváky. Vybrali deset z nás, 
kteří tvořili posádku vikingské lodi a také předváděli obrannou a útočnou formaci se 
štíty a zbraněmi. Program, který trval hodinu, byl nejen poučný, ale i vtipný.

D. A. Divišová, V.Friede, O. Laušman

Z dRužiny
Ahoj všem v novém roce!

První měsíc nového roku jsme zahájily pečením „Novoročního štrůdlu“. Pečení bylo 
naší premiérou. A co jsme si upekly, také jsme si snědly! To byla dobrota .
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Následovala tradiční novoroční vycházka se zdobením stromu pro zvířata. Tento-
krát jsme se vydaly směr Černá skála.

Závěr měsíce patřil dvoudenní výtvarné dílně s názvem „Tvoříme pískem“. Pískové 
obrázky byly pro nás úžasnou zábavou a rády bychom si to opět někdy zopakovaly.

Děti z družky
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ZápiS dO mš

na šKOlní ROK

2018/2019

Informativní schůzka
ZŠ a MŠ Klecany oznamuje, že informativní schůzka

k zápisu do mateřské školy na školní rok 2018/2019 se uskuteční

19. 4. 2018 od 17.00 do 18.00 hodin

v prostorách mateřské školy.
Na této schůzce vám bude přiděleno registrační číslo,

vyplníte dotazník o dítěti, obdržíte přihlášky 
k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list důležitý  

k doložení zdravotního stavu dítěte.

Zápis
Zápis na školní rok 2018/2019 se uskuteční

3. 5. 2018 od 17.00 do 18.00 hodin

v prostorách mateřské školy, bez přítomnosti dětí. 
S sebou je nutné přinést rodný list dítěte k ověření data narození 

a občanský průkaz nebo výpis z matriky k doložení  
trvalého bydliště dítěte, vyplněnou přihlášku k předškolnímu  

vzdělávání a vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list dítěte.



26 / 27

ZpRávičKy Z mateřSKé šKOličKy
V měsíci lednu jsme se ve školce sešly 
po čtrnáctidenních prázdninách, kdy 
jsme si užívaly domácího prostředí. Proto 
probíhal první lednový týden spíše v re-
žimu opětovného zvykání na „vstávací“ 
a „školkový“ režim. Také nám třídní pro-
gramy poněkud narušily všelijaké dětské 
nemoci, které byly jako lavina a tu v jed-
né či druhé třídě zůstalo jenom pár „sil-
ných jedinců“. Doufáme, že se všechny 
děti brzy uzdraví a také, že nám napadne 
alespoň trochu sněhu, abychom se mohly 
věnovat zimním radovánkám. Pro dob-
rou náladu nás přijelo navštívit do školky 
první letošní divadélko. Viděly jsme po-
hádku „O princezně na hrášku“. A byla 
skvěle zahraná a plná legrace.

Děti a paní učitelky z MŠ Klecany

lOutKOvé divadlO KlecáneK

hraje v únoru dobrodružnou pohádku

„Jak draka bolely zuby“
Nakonec je zase na Honzovi, aby pomohl drakovi i princezně. Přijďte se podívat! 

Uvidíte také cirkusové umělce, kteří vystoupí na závěr představení.

Hraje se v sobotu 24. února v Městské knihovně v Klecanech.

Začátek je v 15 hodin.
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SKautSKé StřediSKO HavRan Klecany
Začal rok 2018 a po vánočních prázdninách se v Klecanech opět 
začalo skautovat. Pojďme se podívat, co se v jednotlivých oddí-
lech v lednu událo:

3. oddíl vlčat
Na první schůzce v novém roce jsme se začali připravovat na Závod Vl-
čat a Světlušek – ZVaS, v kterém jsme v minulém ročníku skončili na 
úžasném 4. místě krajského kola. Kluci se seznamovali nebo oprašovali 
své znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu. Druhou 
lednovou schůzku jsme strávili vylepšováním dovednosti uzlování. Uzel 
dobrého skutku, který si vážeme na šátky, jsme však nestihli, a tak se ho 
kluci učili (a někteří i snad naučili) na schůzce třetí.

Poslední lednovou schůzku měla celou na starosti Andy a na návštěvu 
mezi nás zavítal Mamut. Ani při tak náročném programu, jako je příprava 
na ZVaS, jsme si samozřejmě na všech schůzkách nezapomněli hrát.

Panda

13. oddíl skautek a skautů
13. oddíl se v lednu vrhl hlavně na plánování své činnosti na další rok 
– sešla se Velká oddílová rada složená z vedení oddílu i všech rádců 
a podrádců a společně jsme debatovali nad programem i podobou schů-
zek. Kromě toho jsme naplánovali řadu akcí, nejbližší z nich budou oslavy 
Dne zamyšlení – narozeniny manželů Badden-Powellových, zakladatelů 
světového skautingu, které připadají na 22. února. Počítáme i s přípravou 
ohně na Masarykově skále první březnový týden. Stále se na schůzkách 
věnujeme zdokonalování tábornických dovedností, posledně jsme oddíl 
učili správně brousit sekery a nože. No a samozřejmě si najdeme čas i na 
nějakou tu hru.

Kapi

Na závěr skautský citát:

„Skauting ukazuje, že opravdové hodnoty v životě jsou 
trvale udržitelné  – čestnost, vstřícnost vůči druhému, 
loajalita vůči kamarádovi. Celý skauting je výchovou 
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proti konzumní společnosti. To hlavní je naučit se 
vážit si toho, co je v životě opravdu cenné a tudíž 
udržitelné.“

(Erazim Kohák – filozof a publicista, emeritní profesor Boston University a Uni-
verzity Karlovy v Praze)

pozn. převzato z oficiální stránky Junáka – Českého skauta, z. s.:

https://www.skaut.cz/skauting/zname-osobnosti/erazim-kohak
Mamut
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maGdalena mišOňOvá při pRemiéře  
meZi elitními ženami vybOJOvala 4. míStO 
na miStROvStví čR v cyKlOKROSu!
V sobotu 13. ledna 
2018 zavítal kolotoč 
cyklokrosových závo-
dů do Mladé Boleslavi. 
Elitní muži a ženy si to 
rozdali v parku Štěpán-
ka o tituly mistrů ČR.

V obou dvou závo-
dech byly k vidění nád-
herné souboje nejenom 
o titul, ale také o nomi-
naci na Mistrovství svě-
ta. Přestože nebojovala 
o úplně nejvyšší příčky, 
tak svým výkonem za-
ujala Magdalena Mišo-
ňová, pro kterou to byla první účast v elitní kategorii žen.

V předminulé sezóně 
se v Milovicích stala vi-
cemistryní ČR 2015 v ka-
tegorii kadetek. V minulé 
sezoně se stala v Uničově 
mistryní ČR 2016 opět 
v kategorii kadetek. Mis-
trovství ČR v kadetkách 
ovládla i v roce 2015 – 
taky v Mladé Boleslavi.

V této sezoně jako ju-
niorka prvoročanda bra-
la 4. místo mezi ženami. 
Pouhých 37 sekund od 
bronzu.

Po 7. příčce na ME 
v Táboře v kategorii U23 další skvělý výkon v mistrovském závodě.

Svými výkony si Magdalena řekla o nominaci na světový šampionát v kategorii 
žen do 23 let. Pokud vše půjde tak jak má, tak v sobotu 3. února 2018 ve 13 ho-
din bude stát poprvé na startovní čáře na Mistrovství světa. Jako šestnáctiletá 
bude bojovat v kategorii do 23 let.

(pm)

Foto: Jaroslav Svoboda

Foto: Jaroslav Svoboda
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Fotbalová minipřípravka
Máme velkou radost, že naši nejmladší borci vyrazili na svůj první pořádný velký 
turnaj a začínají sbírat cenné zkušenosti. V nových dresech vypadají opravdu skvěle.

Holky a kluci děkujeme za vzornou reprezentaci fotbalového oddílu a města Klecany.

V prvních dnech roku 2018 nás,
po statečném boji se zákeřnou nemocí,

navždy opustila paní Šárka Kubásková,

Šárko děkujeme a vzpomínáme!
Klecanští fotbalisté
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Zimní příprava
Po vánočních svátcích a lehkém odpočinku začala opět naplno zimní příprava všech 
mužstev. Dospělí a dorostenci pokračují v zápasech zimní ligy, trénují jak venku, tak 
využívají pro tréninky krytou halu v ZŠ Klecany. Ostatní mládežnická mužstva mají 
tréninky v tělocvičně, v hale a také se účastní halových turnajů v rámci Stř. kraje.

Začátek jarního kola
Jako první zahájí jarní kolo sezony 2017/2018 naše A mužstvo

10. 3. 2018 14.30 hod TJ Sokol Klecany – SK Černolice
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