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výpiSy Z uSnESEní rady a ZaStupitElStva 
měSta KlEcany v lEdnu a únOru 2018
Rada 15. ledna
 – Doporučila zastupitelstvu schválit záměr realizace akce Revitalizace a zvýšení ka-

pacity Základní školy Klecany, podle studie Ing. arch Z. Jirana z prosince 2017, 
a zahájení projektových prací včetně inženýrské činnosti.

 – Vzala na vědomí snížení plochy u čp. 58 Drogerie o 85,5 m2. Plocha byla přene-
chána jednotce Sboru dobrovolných hasičů. Schválila snížení nájmu o 2 607 ko-
run za měsíc a uzavření dodatku k nájemní smlouvě.

 – Předá k projednání zastupitelstvu upozornění na nepojmenování ulic na sídlišti 
a s tím spojené problémy při vyhledávání adres.

 – Schválila žádost spolku Pravý Hradec o prodloužení smlouvy o výpůjčce na po-
zemky a budovy v areálu Dolních kasáren.

Rada 29. ledna
 – Schválila konečné znění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsa-

hu na projektovou a inženýrskou činnost na akci Revitalizace území mokřadu v Kle-
canech a uložila investičnímu technikovi zveřejnit výzvu k podání nabídky a oslo-
vení pěti společností. Vítězný subjekt bude pozván na veřejné projednání návrhu.

 – Schválila znění a podpis příkazní smlouvy na zajištění konzultační činnosti, po-
radenství a technického dozoru pro investora nad prováděním projektových prací 
technologie ve stupni pro provedení rekonstrukce čistírny odpadních vod s Ing. 
I. Šormem z Prahy za cenu 450 korun za hodinu včetně DPH. Uložila technikovi 
správy majetku připravit smlouvu k podpisu do 31. 1. 2018.

 – Vzala na vědomí žádost MHM EKO s.r.o. Praha o snížení nájmu z 68 785 na 50 ti-
síc korun bez DPH, protože společnost nevyužívá celý pronajatý prostor. Pozve 
jednatele společnosti na jednání rady města.

 – Schválila dodatky č. 11 ke smlouvám uzavřeným s nájemci Z. Klausem a F. Duš-
kem na pronájem části pozemku p. č. 357/1 v k. ú. Klecany.

 – Vzala na vědomí nutnost opravy vozu Fiat Dobló, který užívá Charita Neratovice. 
Vůz bude převezen do dílny města Klecany.

Zasedání zastupitelstva 29. ledna
Na řádném zasedání schválilo deset přítomných zastupitelů mimo jiné
 – zahájení projektových prací včetně inženýrské činnosti na realizaci akce Revitali-

zace a zvýšení kapacity Základní školy Klecany
 – poskytování příspěvku na dopravu seniorů ve výši: jízda po Klecanech 30 Kč/cesta, 

jízda do Prahy 100 Kč/cesta
 – přijetí dotace na akci Zatraktivnění naučné stezky Klecany druhá část, v rámci 

programu Národní program podpory cestovního ruchu, podprogram Cestování do-



pŘipravOvané a rOZpracOvané 
prOJEKty měSta KlEcany
Veřejně prospěšné stavby
Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech
ZMě schválilo v lednu 2018 zahájení projektových prací (od přípravy zakázky po 
dokumentaci pro provedení stavby) dle Architektonické studie akce „Revitalizace 
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stupné všem, pro rok 2018 ve výši 50 % předpokládaných nákladů, tj. 1 741 422 
korun včetně DPH, a poskytnutí 50 % způsobilých výdajů akce z rozpočtu města 
Klecany až do výše celkových předpokládaných výdajů 3 482 845 Kč včetně DPH

 – odměny neuvolněným zastupitelům od 1. 2. 2018.
Zastupitelé uložili
 – radě města vyhodnocovat čtvrtletně senior taxi a jeho služby
 – místostarostovi provést průzkum mezi obyvateli sídliště o udělení nebo neudělení 

názvu ulic v této lokalitě.

Rada 12. února
 – Schválila objednání dešťové kanalizace pro odvod dešťové vody z ulice Topolová 

do Průhonu včetně zajištění inženýrských sítí a projektové dokumentace u SVP 
stavební s.r.o. Praha 8 za 267 278 korun bez DPH.

 – Schválila napojení dálkového přenosu dat z ČOV a podtlakové kanalizace v Kle-
cánkách na dispečink společnosti VAK Zápy.

 – Vzala na vědomí výroční zprávu o hospodaření ZUŠ Klecany a předala finančnímu 
výboru.

 – Projednala žádost spolku Pravý Hradec o výpůjčku prostor. Pověřila vedení města 
jednáním se zástupci spolku ve věci znění smlouvy.

 – Schválila znění a podpis smlouvy o dílo na revitalizaci kontejnerových stání v lo-
kalitách náměstí, K Boleslavce, Sídliště a Pionýrská s PN stavební společnost s.r.o. 
Klecany za 1 388 593 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí informaci o postupu jednání s Povodím Vltavy a. s. ve věci pláno-
vaného vybudování malé vodní elektrárny Klecany – Klecánky II.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová
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a zvýšení kapacity ZŠ Kleca-
ny“ vypracované společnos-
tí Jiran a Partner Architekti 
s.r.o. v prosinci 2017 jako 
podklad pro podlimitní ve-
řejnou zakázku na služby (na 
projektové práce a inženýrskou 
činnost). Po zpracování zadáva-
cí dokumentace a jejím schválení 
proběhne výběr zhotovitele. Dokon-
čení projektové dokumentace ve všech 
stupních vč. vydání stavebního povolení se 
předpokládá do poloviny roku 2019.

Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty v Klecanech
Je dokončena projektová dokumentace 
a připraveno výběrové řízení na zho-
tovitele stavby, čeká se na vydání sta-
vebního povolení (změna stavby před 
dokončením, stavební úpravy a změna 
v užívání objektů čp. 487 a čp. 74). Jed-
ná se o stavební úpravy stávajících ob-
jektů. Bude provedena úprava vnějšího 
vzhledu a úprava dispozičních řešení. 
Objekt č.p. 487 bude stále sloužit pro 
účely: pošta, knihovna, úřadovna měst-

ské policie a doplňkové pronajímatelné jednotky kancelářského charakteru. U ob-
jektu bude provedena změna systémů vstupů tak, aby byla docílena bezbariérovost 
objektů. Bude provedena změna tvaru střešní roviny. Objekt č.p. 74 bude dispozičně 
nově upraven pro potřeby městského úřadu a ve 3. np pro 4 bytové jednotky. Bude 
provedena přístavba víceúčelového sálu. Financování se předpokládá z vlastních 
zdrojů, nebyl nalezen vhodný dotační titul multifunkčně pojatého projektu. Předpo-
kládané náklady akce jsou ve výši 67 177 180,– Kč.

Sociální byty č.p. 971 ve městě Klecany
Cílem projektu je rekonstrukce stávající 
budovy a změna její vnitřní dispozice 
na 5 sociálních bytů pro osoby v bytové 
nouzi. Tento projekt je spolufinancován 
Evropskou unií, Evropským fondem pro 
regionální rozvoj. Předpokládané nákla-
dy akce 10 898 238 Kč budou hrazeny 
s podporou ve výši 6738979,50 Kč a ve 
výši 4 159 258,50 Kč hrazeny z rozpočtu 
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města. V prosinci 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo se společností Elektromontáže 
Stavby s.r.o., počátkem roku 2018 byly zahájeny stavební práce. V současné době se 
provádějí práce na základové desce, následně budou prováděny vyzdívky obvodové-
ho zdiva. Dokončení stavby lze předpokládat nejpozději do 31. 10. 2018.

Garáž hasičské zbrojnice
V souvislosti s nákupem nové automobilové stříkačky pro sbor dobrovolných hasičů 
bylo rozhodnuto o přístavbě garáže k hasičské zbrojnici.

V srpnu 2016 byla podána žádost o dotaci u Generálního ředitelství hasičského 
záchranného sboru. Dotace byla přidělena až v listopadu 2017. Po té bylo nutno 
upravit projektovou dokumentaci, tak aby byly sníženy náklady na vybudování ga-
ráže. Vzhledem k tomu, že se blížil termín dokončení garáže stanovený poskytova-
telem dotace bylo nutno požádat o souhlas s prodloužením termínu dokončení díla. 
V současnosti je očekáván na souhlas s prodloužením termínu dokončení. Po tomto 
souhlasu bude možno zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby.

Předpokládané náklady stavby činí 2,4 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná výše do-
tace činí 765 000,– Kč.

Kanalizační infrastruktura
ČOV
V roce 2016 město Klecany začalo připravovat rekonstrukci ČOV z důvodu je-
jího nevyhovujícího stavu. Město Klecany v listopadu 2016 zadalo vypracování 
projektové dokumentace změny stavby před dokončením rekonstrukce čistírny 
odpadních vod.

V lednu roku 2017 město Klecany požádalo o dotaci na konstrukci čistírny u Stát-
ního fondu životního prostředí České republiky.

V březnu 2017 zastupitelstvo města Klecany s konečnou platností neschválilo 
převod vodárenské infrastruktury ve městě Klecany do majetku společnosti Vodárny 
Kladno – Mělník, a.s.

V červnu 2017 město Klecany převzalo od společnosti vodárny Kladno – Mělník, 
a.s. kanalizační strukturu ve městě. V srpnu 2017 město Klecany uzavřelo se společ-
ností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. dohodu o vypořádání vztahů v ČOV Klecany.

V současnosti město Klecany zadává vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby rekonstrukce ČOV. Předpokládané termíny dokončení jednotlivých 
etap stavebního záměru:
 – projektová dokumentace – začátek května 2018,
 – výběrové řízení na zhotovitele stavby – začátek srpna 2018,
 – realizace stavby – konec ledna 2020,
 – zkušební provoz – ukončení v lednu 2021.

Předpokládané náklady činí 59 mil. Kč, z toho dotace bude cca 33 mil. Kč.
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Odvádění dešťových vod z ul. Topolová do Průhonu
Město Klecany plánuje vybudování cca 50 m dešťové kanalizace v ulici Topolová 
před křižovatkou Československé armády, která bude odvádět dešťové vody z ulice 
Topolová a areálu společnosti Unimax do Průhonu propustkem pod ulicí Českoslo-
venské armády. V rámci budování křižovatky ulic Topolová, Československé armády 
a Do Klecánek bude kanalizace prodloužena až do Průhonu.

Toto řešení zajistí odpojení ulice Topolová a areálu společnosti Unimax od jednot-
né kanalizační sítě a tím dojde ke snížení přítoků dešťových vod na čistírnu odpad-
ních vod a ke snížení jejího hydraulického přetěžování.

V současnosti je objednána projektová dokumentace a její projednání se správci 
inženýrských sítí. Po zajištění stavebního povolení bude stavba realizována.

Veřejné osvětlení
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Veřejné osvětlení ve městě Klecany bylo v roce 2016 vyhodnoceno jako zcela nevy-
hovující. Byly zahájeny práce na nejnutnějších opravách a nově vybudovány některé 
úseky veřejného osvětlení v místech, kde byla ohrožena bezpečnost chodců. V roce 
2017 se podařilo odkoupit od správce konkurzní podstaty veřejné osvětlení v lokalitě 
Astrapark. V květnu 2017 byla objednána studie veřejného osvětlení, která by řešila 
jeho rekonstrukci a optimalizaci osvětlení komunikací, snížení energetické nároč-
nosti a snížení světelného znečištění. Studie měla být dokončena v listopadu 2017. 
Bohužel dodavatel studii nedodal a město v současnosti hledá nového dodavatele. 
Zatím pokračují nutné opravy veřejného osvětlení.

Veřejný prostor
Revitalizace hřbitova
Stávající stav hřbitova v Klecanech byl vyhodnocen jako zanedbaný. Bylo zvažováno 
zda přistoupit k běžné opravě stávajícího vybavení hřbitova, nebo provést jeho celko-
vou revitalizaci. Cílem rekonstrukce bude jeho funkční rozšíření a zlepšení vizuální 
podoby tak, aby se prostor hřbitova stal důstojným pietním místem jak pro obyvatele 
Klecan tak i pro občany, kteří na hřbitov přijíždějí odjinud.

V září 2017 byl u čtyř architektů objednán architektonický návrh revitalizace hřbi-
tova. Návrh by měl také obsahovat řešení prostoru současného sběrného dvora, který 
by měl rovněž sloužit jako technické zázemí hřbitova. Tyto návrhy budou odevzdány 
v březnu 2018. Následně budou posouzeny komisí výstavby a architekti případně 
vyzváni k úpravám návrhů dle připomínek komise. Po zapracování připomínek bude 
s návrhy seznámena veřejnost na veřejném projednání, kde občané budou moci 
vznést své připomínky a návrhy. Hodnocení komise výstavby a připomínky občanů 
budou podkladem pro radu města Klecany při rozhodování o realizaci některého 
z architektonických návrhů. V případě, že bude radou města některá z variant vybrá-
na k realizaci, lze očekávat realizaci v průběhu roku 2019.
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Revitalizace a využití území mokřadu Klecany
Pro realizaci projektu získalo město Klecany na základě darovací smlouvy s MNO 
nemovitosti (pozemky a vodohospodářské stavby v k.ú. Klecany a Zdiby). V rámci 
předprojektové přípravy byly zajištěny hydrogeologický a pedologický průzkum, bio-
logické posouzení lokality a posudek ÚSES a projekt byl veřejně prezentován. Probě-
hl výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost. 
Po schválení RM bude uzavřena smlouva o dílo a budou zahájeny práce na projektu 
jako podkladu pro žádost o dotaci a veřejnou zakázku na stavební práce. Rozsah 
projektu vychází ze závěrů zpracovaného investičního záměru, a to přírodě blízkému 
řešení využití mokřadu se stavebními objekty „SO-01 Zpřístupnění mokřadu“ a „SO-
02 Vybudování tůní v mokřadu“. Předpokládané náklady akce jsou ve výši 6 mil. Kč. 
Financování se předpokládá z vlastních zdrojů města a z prostředků strukturálních 
fondů Evropské unie, dotačního titulu OPŽP, Prioritní osa 4: Ochrana a péče o příro-
du a krajinu.

Naučná stezka 2. etapa
V prosinci 2017 byla dokončena první etapa naučné stezky, která je situována pře-
vážně v prostoru Klecan. První etapa naučné stezky byla vyhodnocena jako úspěšná 
a proto město Klecany přistoupilo k vybudování 2. etapy naučné stezky. Provedení 
naučné stezky je velmi podobné první etapě.

Byla vypracována projektová dokumentace a v lednu 2018 byla podána žádost 
o dotaci v rámci programu „Národní program podpory cestovního ruchu“, podpro-
gramu „Cestování dostupné všem“, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

V případě přidělení dotace bude v roce 2018 2. etapa naučné stezky vybudována. 
Předpokládané náklady činí cca 2,9 mil. Kč, z toho 50% nákladů bude hrazeno z dotace.

Park Ve Struhách – sanace vodárenských objektů
V rámci rekonstrukce ČOV Klecany budou městem, na základě smlouvy o smlouvě 
budoucí, vykupovány pozemky v prostoru nad čistírnou, včetně pozemků v lokalitě 
Ve Struhách, kde se nachází již nepoužívané a zdevastované objekty bývalé vodárny. 
Záměrem města je v této lokalitě provést sanaci a zajištění objektů bývalé vodárny, 
otevření koryta vodního toku, opravy kanalizace, která v tomto prostoru nabírá nad-
měrné množství podzemní vody a tím přetěžuje čistírny a v neposlední řadě vybudo-
vat park k rekreaci a volnočasovým aktivitám občanů města Klecany.

Město Klecany v současné době jedná se společností Vodárny Kladno – Mělník, 
a.s. o odkupu objektu bývalé vodárny. V nejbližší době také město zahájí jednání 
s majiteli dotčených pozemků o realizaci smlouvy o smlouvě budoucí, tj. úplatném 
převodu pozemků do majetku města.

Využití parčíku V Průhonu
Projekt využití parčíku V Průhonu řeší vybudování parkové úpravy v této lokalitě a za-
sakování dešťových vod přiváděných z ulic 1. máje a Topolová.
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Studie byla dokončena v lednu 2017 a bylo zadáno provedení projektové doku-
mentace pro realizaci stavby. Tato realizační dokumentace měla být dokončena do 
konce roku 2017. Dodavatel tento termín nesplnil a s městem nekomunikuje. Město 
v současné době hledá náhradního dodavatele projektové dokumentace.

Úprava koryta potoka u ČOV
Dle původní projektové dokumentace rekonstrukce ČOV zajištěné společností 

Středočeské vodárny, a.s., která je podkladem pro současnou projektovou dokumen-
taci rekonstrukce ČOV, má být z důvodu stavby zatrubněn potok tekoucí podél čistír-
ny. Podle výše uvedeného řešení má být zatrubnění potoka trvalé. To je do budoucna 
nevhodné řešení z důvodu vyšší náročnosti údržby vodního toku, nebezpečí rozlivu 
povodňových vod a v neposlední řadě je toto řešení nevhodné i z hlediska ochrany 
životního prostředí.

Město má v úmyslu po dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod provést 
otevření koryta vodního toku, jeho úpravu tak, aby splňovalo požadavky na převod 
povodňových vod a požadavky na zamezení eroze koryta a také úpravu prostoru 
podél koryta vodního toku tak, aby byl umožněn přístup pěších osob do uvažované-
ho  parku v lokalitě Ve Struhách.

V současné době město Klecany hledá dodavatele projektu a provádí kroky potřeb-
né k vykoupení dotčených pozemků. Také byly zahájeny průzkumné práce za účelem 
získání podkladů pro provedení projektových prací. Město se pokusí získat dotaci pro 
tuto stavbu.

Po dokončení úvodní části projektu bude veřejnost seznámena s uvažovaným ře-
šením na veřejném projednání, během kterého občané budou moci vznést své připo-
mínky. Tyto připomínky budou posouzeny radou města Klecany případně zapracová-
ny do projektové dokumentace.

Realizaci tohoto projektu bude možno provést až po dokončení rekonstrukce ČOV 
Klecany.

Komunikace
Okružní křižovatka Československé armády a Topolová u hřbitova
V září roku 2016 byla vyhotovena studie řešení křižovatky. Studie obsahuje tři va-
rianty. Rada města vybrala k realizaci variantu číslo 3, která řeší křižovatku pomocí 
kruhového objezdu v prostoru křížení ulic Topolová a Československé armády a kří-
žení ulic Do Klecánek a Československé armády řeší pomocí křižovatky tvaru T. Tuto 
variantu Policie České republiky neschválila. Policie České republiky nesouhlasí s ře-
šením pomocí kruhového objezdu a požaduje vybudování dvou křižovatek tvaru T, 
včetně zpomalovacího ostrůvku ze směru od Řeže. V současnosti není dokončeno 
jednání o technickém řešení křižovatky. Studii bude nutno také doplnit o vybudování 
sjezdu na pozemky severně od křižovatky.
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Úprava komunikací, parkování a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany
Stavba byla zahájena v září 2017. Podle původního harmonogramu měla být 
dokončena v polovině prosince 2017. Vzhledem k tomu, že město zadalo do-
datečné práce, např. chodník v ul. Čsl. armády, nebylo možné stavbu dokončit 
před nástupem chladného období. Z toho důvodu muselo být pokračování prací 
odloženo na jaro.

Chodník mezi ul. Topolová a Spojařská
V květnu 2017 město Klecany koupilo pozemek č. parc. 457/75 za účelem vy-
budování spojovacího chodníku mezi ulicemi Topolová a Spojařská. V současné 
době se čeká na vydání stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení 
bude vybrán dodavatel a na jaře zahájeny stavební práce.

Oprava komunikací v Klecanech – 1. máje, Pionýrská
Účelem stavby je oprava povrchu a odvod dešťových vod do Průhonu a tím od-
lehčení ČOV od dešťových vod. Projektová dokumentace byla dokončena v září 
2017. Předpokládané výdaje činí 5,9 mil. Kč bez DPH. V současnosti město 
Klecany vyřizuje stavební povolení. Předpokládaný termín zahájení stavby je 
v červnu 2018.

Rekonstrukce komunikací v Klecanech v lokalitě Na Vinici
V únoru 2018 byla objednána projektová dokumentace opravy komunikací v lo-
kalitě Na Vinici. Účelem stavebních prací je oprava silnic a chodníků v této lo-
kalitě a odpojení dešťových vpustí od jednotné kanalizace. Dešťové vody budou 
zasakovány na pozemku města.

Po vyhotovení návrhu budou občané seznámeni s navrhovaným řešením a je-
jich připomínky po vyhodnocení komisí výstavby zapracovány do finálního pro-
jektu. Projektová dokumentace má být dokončena do konce května 2018. Před-
pokládány termín zahájení stavby je v létě 2018.

Dopravní řešení v lokalitě V Boleslavce
Projektová dokumentace byla objednána v lednu 2018. Předpokládaný termín 
jejího dokončení je v dubnu 2018. Účelem stavebních prací je, stejně jako v pří-
padě lokality Na Vinici, oprava silnic a chodníků v lokalitě a odpojení dešťových 
vpustí od jednotné kanalizace. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku 
města.

Po vyhotovení návrhu budou občané seznámeni s navrhovaným řešením a je-
jich připomínky po vyhodnocení komisí výstavby zapracovány do finálního pro-
jektu. Předpokládaný termín zahájení stavby je také v létě 2018.
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Nakládání s odpady
Pořízení kompostérů pro obyvatele města Klecany
Město Klecany obdrželo zprávu od administrátora dotace o úspěšném vyhodnocení 
žádosti o dotaci z programu OPŽP, prioritní osa 3, Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku 
odpadů. Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace v ZMě 
proběhne výběrové řízení na dodavatele kompostérů a bude uskutečněna dodávka. 
Následně budou občanům města, kteří v polovině roku 2017 v rámci ankety obyvatel 
projevili o domácí kompostéry zájem, vydávány kompostéry na základě Smlouvy 
o zápůjčce.

Revitalizace kontejnerových stání
V únoru 2018 byla podepsána smlouva se zhotovitelem na revitalizaci kontej-
nerových stání na náměstí, v lokalitě V Boleslavce, na sídlišti a v ul. Pionýrská. 
Náklady stavby činí cca 1 mil. Kč. Účelem stavby je zlepšit prostředí v okolí 
sběrných míst, usnadnit manipulaci s kontejnery a umožnit navýšení počtu kon-
tejnerů. V lokalitě V Boleslavce dojde také k přemístění kontejnerového stání na 
vhodnější místo.

Revitalizace kontejnerových stání by měla být dokončena do konce května 
2018.

Sběrný dvůr
K přemístění sběrného dvora bylo přistoupeno z důvodu umístění stávajícího 
sběrného dvora na cizích pozemcích. Umístění sběrného dvora v průmyslové 
části Klecan se jeví jako vhodnější.

Vybudování nového sběrného dvora bude částečně hrazeno z dotace od Mini-
sterstva životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 
– 2020. Předpokládané náklady v žádosti o dotaci činí 4 537 500,– Kč z toho 
dotace bude činit 3 856 875,– Kč. Akce sestává ze dvou částí. Vybudování sběr-
ného dvora a nákup kontejnerů na odpady.

Na stavbu sběrného dvora byla uzavřena smlouva s dodavatelem. Termín do-
končení je stanoven na konec června 2018. Dle smlouvy o dílo činí cena za 
vybudování sběrného dvora 3 535 363,62 Kč bez DPH. Stavba bude zahájena 
v březnu 2018.

V březnu bude zahájeno výběrové řízení na dodávku kontejnerů pro sběrný 
dvůr. Předpokládaná hodnota zakázky je cca 421 000,– Kč bez DPH.

Informace o připravovaných projektech jsou k dispozici na adrese  
http://www.mu-klecany.cz/web/cs/obcan/dotace-a-projekty/pripravovane-projekty, 
dokončené projekty na adrese http://www.mu-klecany.cz/web/cs/obcan/ 
dotace-a-projekty/dokoncene-projekty
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nOvý traKtOr prO údržbu našEHO měSta
Město Klecany se na konci roku 2017 roz-
hodlo zakoupit traktor s pluhem, aktivním 
kartáčem a posypem na údržbu a čištění 
chodníků a úzkých uliček. Během letošní 
krátké zimy se traktor již osvědčil. Odklí-
zení sněhu proběhlo v kratším časovém 
úseku než při dřívějším ručním odklízení. 
Vyhřívaná kabina zajišťuje vhodné pra-
covní podmínky pro obsluhu traktoru. 
Traktor značky YANMAR 424 s rozvo-
rem kol 120 cm, variabilitou příslušenství 
a pneumatik bude využíván pro různé 
komunální práce během celého roku. V letním období bude traktor využíván zejména 
pro sekání travnatých ploch. Všestranný traktor značky YANMAR 424 se širokým spekt-
rem příslušenství přispěje nejen k péči o travnaté plochy a chodníky města Klecany, ale 
bude využíván i pro další komunální práce ve městě.

vEliKOnOční SEtKání
Před několika týdny jsme prožívali v Klecanech masopustní 
veselí s průvodem, maskami, sousedským hoštěním a disko-
tékou pro děti. Masky byly vynalézavé, doma vyrobené nebo 
vypůjčené. Největší ocenění si nakonec odnesla dokonce celá 
krokodýlí rodinka.

Důvodem našeho veselí byl blízký začátek křesťanské pří-
pravy na velikonoční svátky. Za několik dní nato přišla totiž 
Popeleční středa, která znamená začátek čtyřicetidenního postu. V něm se kdysi ome-
zovalo jedení masa pouze na neděli. Tak ještě naposledy se dobře najíst a pomět! 
Podle latiny se tedy dávalo masu vale, „carne vale“ neboli karneval.

Velikonoční svátky začnou v posledních březnových dnech. Jejich hlavní postavou 
je Ježíš z Nazareta. Vzácný muž, o kterém Tomáš Garrigue Masaryk přemýšlel nej-
častěji a kterého si vzal jako program: Ježíš, ne Caesar. Připomenu laskavému čtenáři 
ještě několik vět z Hovorů s T. G. M.:

„Pro mě je Ježíš vzorem a učitelem zbožnosti… Ve zbožnosti člověk nejhlouběji 
postihuje smysl svého života… Ježíš se stále obrací k praktickým otázkám, jak je 
vynucuje život kolem něho. Sám svou lásku k bližnímu projevuje účinnou pomocí 
v bídě duchovní i tělesné. Lásku nekázal jen slovy, ale stále ji vykonával, jednal 
s chudými a poníženými, vyhledával hříšníky a mravně vytříděné, léčil choré, sytil 
hladové, varoval bohaté. Ukázal, že náboženství pravé, pravá zbožnost proniká ce-
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lým životem, i tím denním, všedním a proniká jím stále, v každém okamžiku. Většina 
lidí se spokojuje s náboženstvím svátečním, okázalým a málo upřímným – jen o vý-
jimečných příležitostech, zvláště když je zle, vzpomínají si na Pána Boha a křičí pak 
o pomoc a čekají znamení a zázraky. Ale život věčný nebude až po smrti a na onom 
světě – žijeme ve věčnosti už teď a vždycky. To se rozumí, lidé si to neradi uvědo-
mují, odkládají věčnost na dlouhé lokte; nechávají si ji v rezervě na dobu po smrti. 
Náboženství se může prožívat nejen v kostele, ale i ve fabrice a na poli, v kravíně 
i v salóně, v smutku i v radosti. To je příklad Ježíšův.“

Byl a zůstává v úctě mnohých. S jeho jménem je spojeno mnoho titulů, Syn Boží 
a Syn člověka, Mesiáš, Spasitel, Vykupitel, Král… Jeho slovo a vzor stále proměňuje 
životy lidí.
V našem kostele budeme na Ježíše vzpomínat ve třech velikonočních dnech
29. 3.  Zelený čtvrtek v 18 hodin – bude to o jeho poslední večeři
30. 3.  Velký pátek v 18 hodin – bude to o jeho odsouzení, posmívání a popravě
31. 3.  Bílá sobota ve 20 hodin – bude to o jeho oslavení, vzkříšení.
 1. 4.  Velikonoční neděle v 9.30 hodin – ta je hlavním velikonočním svátkem.

Pavel Kuneš

KŘížOvá cESta 2018
V klecanském kostele vystavujeme různé 
výtvarné práce. Byla zde díla k zamyšlení 
od Václava Sokola, vtipné obrázky s křes-
ťanskými náměty od Jana Hrubého, grafiky 
s biblickými náměty od malířky Ludmily 
Jandové. Loni na podzim tu visely výtvarné 
práce dětí z letního malířského soustředě-
ní pořádaného již poněkolikáté Simonou 
Pišlovou v Tehově.

Nyní na místech, kde v postní době visívají obrazy křížové cesty Pána Ježíše, mů-
žete spatřit její moderní zpodobení. Je to práce studenta Štěpána Matouška.

V roce 2017 zakončil výtvarný obor v Základní umělecké škole Klecany u Dany 
Snížkové absolventskou prací na téma Křížová cesta. Udělal všech čtrnáct zastavení. 
Místní klecanská Křížová cesta mu připadala příliš konkrétní. Lidské utrpení se neu-
stále v dějinách opakuje a neskončilo Ježíšovou smrtí.

Na podkladovou desku lepil kříž a různé symboly z odlišných materiálů – vlny, 
dýhy, drátu. Chtěl, aby na obrazech nebyly znázorněny konkrétní postavy. Aby si je 
každý představil sám. Křížovou cestu doplnil zpodobením Poslední večeře.

Tradiční bohoslužba Křížové cesty, při které se budeme zamýšlet nad Kristovou 
obětí, se v kostele koná v neděli 11. března v 15 hodin.

zl
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Všem úžasným, krásným, schopným, chytrým, spolehlivým, empatickým...... zkrátka 

jedním slovem ženám, přejeme hodně pohody, štěstí a lásky jejich nejbližších.
Jo a mimochodem milé dámy, znáte ten úžasný pocit, když otevřete skříň a zjistíte, 

že se vejdete do oděvu, který tam visí už 10 let?! Já jsem si např. včera vzala ze skříně 
šálu a ta mi byla dobře. J

Děkujeme vedení města Klecany
za blahopřání a dárky k našemu životnímu jubileu.

manželé Rudolfovi

maSOpuStní radOvánKy v KlEcanEcH
Sobota 10. února 2018...... 19. masopust v Klecanech

Veselí začalo v 9.00 hodin u řeznictví pana Šťastného, který prodával jitrnice, jelita 
a další masné výrobky vynikající kvality. Před obchodem vystavil prase na háku a pro-
dával guláš a teplé občerstvení. Tradičně byl umístěn i malý stánek s cukrovinkami.

V 13.30 hodin se začaly scházet na náměstí masky. Masky dostávaly perníková 
čísla. Masek bylo tentokrát zaregistrováno: 60 dětských a 44 dospělých.

Na náměstí požádal dragoun pana starostu, aby předal „Úřad“ nad městem. Staros-
ta předal úřad v podobě razítka. Ti, kteří sice přišli do průvodu v hojném počtu, ale 
nebyli ustrojeni v maskách, byli v během odpoledne orazítkováni.
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V 14.15 hodin vyrazil průvod městem k řeznictví, faře, zastávkám v ulici V Mexi-
ku a k El Pasu. Průvod vedl Karel Hartl s rodinou a k poslechu hrála dechová kapela 
Jitřenka.

Velice děkujeme všem našim hostitelům, jejich rodinám a sousedům, kteří při-
pravili opravdu bohaté pohoštění pro maskované i nemaskované účastníky průvodu, 
neboť ani letos se nikdo z hostitelů nenechal zahanbit.

V letošním roce nás hostili:
6 Čermákovi a páter Pavel Kuneš se Zdenou Lomovou
6 Šimkovi a Poláčkovi
6 Václavíkovi

Po 16. hodině průvod dorazil před hospodu, kde byl zabit medvěd, rozloučili jsme 
se s kapelou Jitřenkou a vydali se do El Pasa na diskotéku. Řada dětí i dospělých zde 
tancovala na oldies hity, které vybíral DJ Patrik Rokl.

Porota ocenila 3 dospělé masky, kterými byly: Vánoce v Africe, květinářka, zlý pes 
a vánoční stromek.

Pěkné byly i další masky – např. zahradník, indiánka a loupežník. Mezi dětskými 
maskami byl Elvis Presley, čtyři růžová prasátka, sněhulák, mnoho princezen, čaro-
dějů, pirátů a hasičů. 

Fotografie z masopustu naleznete na stránkách města Klecany:
http://www.mu-klecany.cz

Děkujeme všem rodinám i účastníkům průvodu, neboť díky nim byl i letošní ma-
sopust tak vydařený.

V příštím roce bude 20. ročník masopustu, proto již nyní uvádíme, že se bude 
konat 9. února 2019.

Kristýna a Jan Holubovi

Masopust v obrazech
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ZpravOdaJ 1926 – 1930
23. leden – most (lávka): „jest již požádáno u polit. správy v Karlíně o vo-
doprávní řízení“.

Na 9. 6. účast rady na vodoprávním řízení (nař. Zemská správa) „by účastí 
dosvědčeno bylo, že je zde skutečně zájem, aby stavba projektované lávky 
skutečně byla a aby uznali za nezbytné nutné, aby dva tak významné okre-
sy tj. Smíchovský a Karlínský spojené byly řádným mostem“

1. únor – školy: poprvé pololetní prázdniny na obecních školách a to 
1. a 2. února

6. květen – Jednota Československé obce legionářů žádá o udělení koncese 
na biograf

4. září – zavést, aby v obec. úřadovně úplný nedělní klid dnem 1. 11. úřed-
ní hodiny od 8 hod. do 12. hod. a odpoledne od 3 hod. do 7 hod. Pro strany 
od 3 hod. odpoledne do 7. hod večer.

28. listopad – do 5. 12. celostátní akce k propagaci radia pod heslem „Pod-
zimní týden radiofonie“

– přídělovým řízením získáno od velkostatku 10.125,62 č. sáhu pozemků, 
jež prodány po 8 Kč/sáh a 1.760.68 č. sáh, jež prodány po 2,– Kč. Cena 
1 ha klesla z 15.000 Kč na 12.000 Kč.

I nadále povoleno postavení primitivních obydlí (boudy) na obec. pozemku 
za uznávací poplatek 10,– Kč/rok.

1927

24. leden – vodovod: obec při celkové subvenci 70 % vč. okres, nemůže 
ku stavbě přikročit, neboť při stavbě mostu, tak značné vydání by neunes-
la. Je třeba výnos zemského správního výboru okresnímu spr. výboru, aby 
jednala se zájemníky okresního mostu o úhradě stavby mostu. Je vidět, že 
všechno úsilí je v OZ nasměrováno na získání peněz na postavení vodovo-
du i mostu (zde 4 mil). Husinec-Řež přispívá 50.000 Kč

11. březen – povolena přístavba sálu k biografu p. Richtra. P. Beniesovi 
povoleno užívati zámku.

31. březen – uloženo starostovi zahájit jednání o koupi lomu v Klecán-
kách, případně pronájem.
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13. duben – na doporučení okr. správy zahájeny oferty o práce k urychlení 
sondování území, kde most má státi. Oferty proběhly 23.4., vyhrála fma 
ARTESIA.

18. květen – p. Aloisu Dusovi čp. 54 povoleno užívání nově postavené 
pece – pekárna.

8. červen – p. Josefu Srbovi povoleno užívání nově postavené cihlářské 
pece

1. červenec – vzniká nový okres Praha-venkov po sloučení karlínského 
a smíchovského okresu

17. červenec – OZ usneseno: ve věci vodovodu:„schválit a podepsat stano-
vy vodovod. družstva“.

22. říjen – ve škole zahájeno vyučování vaření – 12 děvčat 1x za 14 dní

27. listopad – volby nového zastupitelstva: „starosta p. K. Smolík, náměs-
tek p. V. Hrubý“ (1 028 voličů, odevzdalo 947 hlasů = 92 %. Strana soc. 
dem. 386 hlasů/7 mandátů, komunisté 139/3, agrární 112/2, malorolnická 
100/2, lidová 83/2, živnostenská 64/1, skupina Drasta 58/1

14. prosinec – volby osadní: starosta Václav Žalud, zedník, soc. dem. 
15 mandátů

1928

21. leden – obecní rada: starosta K. Smolík, náměstek V. Hrubý, radní  
J. Majer, J. Nebeský, M. Srba, A. Stadlman – tvorba rozpočtu pro rok 1928 
– z toho na chudinský fond 6.000,– Kč (na ¼ roku). Na stavbu sdruženého 
vodovodu okres 32.000, požadavek na obec 40.000 Kč, celkový rozpočet 
200.222 Kč.

Návrh na vytvoření komitétu ku stavbě mostu vč. okolních obcí – zvolen 
p. V. Hrubý. Usneseno: „k mostu mimořádný rozpočet. Pro rok 1928 potře-
ba na základ fondu 30.000“.

25. únor – Zemská správa stanovuje na den 2. 3. předběžné informační 
šetření v záležitosti stavby mostu v osadě Klecánky.

20. srpen – financování vodovodu okr. správ. komise se přihlašuje za sta-
vebníka s 35% subvencí.

21. září – žádost o doporučení zřízení lékárny v Roztokách se doporučuje
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21. říjen – usneseno jmenovat podle zák. č. 103/1926 Václava Jakoubka 
obecním tajemníkem

28. říjen – slavnostní průvod a oslavy 10. výročí vzniku ČSR. V některých 
třídách zavedena elektřina.

Počasí: kruté mrazy spojené s vánicemi, mrazy až –38°. Doprava ochrome-
na. Škola zavřena.

1929

Počasí: v konci roku 1928 a počátku 1929 se tvrdě podepsalo na životě 
klecanských občanů. Mrazy až -38°. Školy přerušily vyučování od 12. 2. 
– 1. 3. pro nedostatek paliva. Zmrzlo 21.680 stromů (64,8 %) zůstalo jen 
11.770 zdravých. Pro obec finanční důsledky.

19. duben – schváleno zavedení elektrického světla do všech tříd, po jed-
nom plameni.

27. duben – most: detailní plány budou brzy zhotoveny. Okres ve svém roz-
počtu povolil na stavbu 200.000 Kč, z toho na projekt a plány 100.000 Kč 
ostatní na stavbu pilíře

5. květen – 12 žádostí na místo polního hlídače – schválen p. Holubovský 
z Prahy

18. červen – okr. školní výbor připomíná míst. šk. radě by zaopatřil vhodný 
pozemek pro stavbu nové školní budovy.

3. srpen – OZ požaduje u místní šk. rady provést co nejrychleji přípravné 
práce pro stavbu školy a aby vše bylo dříve než v Roztokách, kde stavbu 
rovněž žádají.

1930

10. leden – pokladní přebytek k 31. 12. 1929 v hotovosti 5.456,20 Kč 
a vkladech 53.764,65 Kč usneseno: osadě Klecany darovati na úhradu ve-
řejného osvětlení v Klecanech a Klecánkách 4.000Kč, obecní penzijní fond 
obec. zam. 11.000 Kč, fondům pro stavbu mostu 25.000 Kč, pro stavbu 
školy 10.000 Kč. Převést 9.220 Kč na rok 1930.

Zastupitelstvo Klecánek: možnosti sloučení OZ s Klecanami.
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29. leden – žádost bří. Zikmundových z Karlína o udělení zásadního povo-
lení k výstavbě benzinové čerpací stanice v blízkosti obchodu pí. Felixové 
– usneseno „vyhověti“.

V osadní radě došlo k „neshodě“ a tak vznikla nabídka mezi členy ve všech 
třech OZ sloučit je do jednoho celku „v jednu místní obec“, která by spra-
vovala veškeré jmění.

3. březen – ČČK u příležitosti 80. narozenin TGM pojmenovat hlavní ulici 
„Třídou Masarykovou“ – od Klecánek k hřbitovu. Schvaluje se.

27. květen – provedeno členy učitelského sboru sčítání zemědělských 
a živnostenských podniků. Celkem Klecany a Drasta 1015 ha a 5 a

2. říjen – pokuta při „zajmutí“ jedné husy: 0,20 je nízká, zvýšeno na 1,– Kč, 
při druhém na 2,–

6. listopad – doporučení okr. úřadu: žádost. Jaromíra Kosiny na udělení 
povolení ku provozu periodické autobusové dopravy „Praha – Klecany – 
Veltrusy“ uděluje se

18. listopad – pohřeb p. Václava Hrubého – l. náměstka starosty

30. prosinec – uskutečněno sčítáni lidu: Klecany 283 domů, 1.299 osob; 
Klecánky 47 domů, 268 osob; Drasty 12 domů, 157 osob; Zdibsko 2 domy, 
27 osob.

JN

planEtární StEZKa údOlím vltavy
Možná vás při vycházce nohy zanesly na břeh Vltavy a možná jste si už v loň-
ském roce všimli osazených kovových tyčí opatřených nápisy planet s uvede-
ním bližších údajů z oblasti astronomie.

Zapátrali jsme na Internetu, kde je možné na adrese www.startovac.cz/pro-
jekty/ zjistit detaily o tomto projektu, prohlédnout si fotografie, případně se 
připojit s vlastním komentářem. Na uvedené adrese se dočtete, že se jedná 
o budování Planetární stezky údolím Vltavy od přívozu Zámky-Sedlec k přívo-
zu Máslovice – Libčice n. Vlt. Jednotlivá zastavení jsou očíslována, na infor-
mačních panelech je uveden vždy název planety a údaje o této planetě, bližší 
povídání o ní a mapka, kde se konkrétní zastavení nachází.

Tak až vás jarní sluníčko vytáhne do přírody, namiřte své kroky k Vltavě 
a projděte se podél této stezky nebo alespoň podél její části. Kromě získání 
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zajímavých informací budete mít úžasný pocit, že jste po zimě udělali něco 
prospěšného pro svojí duševní i fyzickou kondici.

JH, foto JH, zdroj: https://www.startovac.cz/projekty/
planetarni-stezka-udolim-vltavy/

ptáK mOKrýcH luK a pOlí – bEKaSina Otavní
Fauna Klecan 20.
Polní ptáci – to je něco, co pomalu přestáváme znát. Co také může žít na polích, 
v nichž může zabloudit i člověk, natož malý pták, který tu nemá téměř žádný orien-
tační bod, ale ani potravu? Takže mizí, či spíše vymizeli koroptve, křepelky, chřás-
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talové a další druhy, kdysi docela běžné, 
někdy přímo masově hojné. Jen dočasně 
příznivá shoda okolností umožňuje těm-
to ptákům žít, a to spíše v pahorkatinách 
na opomenutých a málo obdělávaných 
pozemcích. Také u nás v Klecanech jsou 
polní ptáci spíše minulostí, i když pa-
radoxně v jiných koutech ČR nacházejí 
některé druhy dočasná sídla na pozměně-
ných místech, jako například na odkališ-
tích, na rozsáhlých důlních haldách a na 
okrajích výsypek v severních Čechách, na 
Ostravsku a na Příbramsku. Před pár lety 
se objevilo menší hejno koroptví mezi silnicí E55 a dálnicí D8 v místech, kde je nyní 
nevzhledný areál firmy North-Point. Svědčila jim tam polní lada, ponechaná asi deset 
let bez zásahu.

Jedním ze zajímavých polních a lučních ptáků v našem okolí je druh z čeledi slu-
kovitých, bekasina otavní (Gallinago gallinago). Je veliká asi jako drozd, ale působí 
dojmem, že je větší. Má krátký ocásek i nohy, ale zato hodně dlouhý zobák, kterým 
dokáže z bahna a měkké půdy získávat červy, larvy a jiné bezobratlé živočichy. Peří 
je spíše nenápadné, umožňující dokonalé maskování v trávě. Je černohnědé s bílými 
proužky na zádech, hruď je světlá, pruhovaná svisle, spodní část těla pak příčně. Čer-
nohnědý proužek se táhne od kořene zobáku přes oči do týla. Oči jsou poměrně vel-
ké a černé. Nejvýraznějším zvukovým projevem se ohlašuje samec v době toku, kdy 
vyletuje vysoko nad pole nebo louku, a při střemhlavém letu pomocí rezonujících 
ocasních per a také letek (konců křídel) vydává zvláštní hluboký, ale trochu i drnčivý 
(nebo mečivý) zvuk. Charakteristický je i způsob letu, kdy pták často a prudce mění 

směr letu, což z ji-
ných druhů dělají jen 
čejky.

Bekasiny hnízdí 
jedenkrát ročně mezi 
dubnem až červen-
cem. Usazují se na 
mokrých loukách 
a okrajích rybníků, 
ale v případě nouze 
i na zamokřených po-
lích (na souvratích), 
což je také případ 
hnízdění na Klecan-
sku. Hnízdo mají na 
zemi, kde v mělkém 
důlku střídavě oba ro-

Bekasina otavní, autor snímku S. Šurša,  
2. června 2002
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diče sedí na čtyřech olivově zelených, skvrnitých vejcích. Trvá asi tři týdny, než se 
mladí vylíhnou. Brzy po vylíhnutí celá rodina opouští hnízdo, a mladí si za dozoru 
rodičů již sami sbírají potravu. Staří ptáci jim do zobáků nic necpou, patří tedy mezi 
tzv. ptáky nekrmivé. Po třech týdnech se osamostatňují.

Areál, v němž se bekasiny vyskytují, sahá od Anglie přes střední Evropu na Ukra-
jinu, dále pak po většině Sibiře až po Mongolsko, Kamčatku, Sachalin a Kurily. Na 
zimu ptáci odlétají na jih, od nás ze střední Evropy ponejvíce do Středomoří, nebo 
na atlantické pobřeží. Odlet ptáků probíhá mezi zářím až prosincem, nejvíce kon-
cem října, největší přílet probíhá v březnu a počátkem dubna. V našem okolí byla 
přítomnost bekasin pozorována autory článku od počátku osmdesátých let do roku 
cca 2006 ve třech lokalitách na Drastech a v blízkosti Větrušic. Kromě toho v našem 
okolí mimo Klecany žije tento pták ještě v Dolínku u Odolena Vody.

Bekasiny nikomu neškodí a jsou krásnou ozdobou naší přírody. Přesto ale značně 
trpí vlivem toulavých koček a psů, kteří hubí jejich mláďata. Je třeba vědět, že žádný 
domácí pes, kterého jeho páníček vezme vyvenčit, nesmí v přírodě běhat volně bez 
vodítka, protože představuje nebezpečí pro všechno živé.

Jaromír Bratka
František Málek

mySlivOSt – čErná ZvěŘ v rOcE 2017
V loňském roce jsme byli svědky značného 
rozruchu kolem černé zvěře. Příčinou byl vý-
skyt afrického moru prasat (AMP) ve zlínském 
okrese, který však měl dopad na veterinární 
opatření v celé republice. Závažnost této ná-
kazy podtrhuje zapojení všech odpovědných 
státních, veterinárních, zemědělských i mys-
liveckých organizací k potlačení tohoto pro-
blému. Zdá se, že zavedení mimořádných 
opatření, včetně nasazení policejních odstře-
lovačů, mělo úspěch v tom, že se podařilo 
udržet nákazu v relativně malém prostoru. 
I když pachové i elektrické ohradníky neza-
jistily stoprocentní izolaci zvěře ve vymeze-
ném území, všechny nalezené nakažené kusy 
se vyskytly v ohnisku nákazy, v tzv. červené 
zóně. Z výše uvedeného vyplývá, že zavede-
ná opatření zůstávají nadále v platnosti včet-
ně mimořádných způsobů lovu (viz článek 
v zářijovém čísle zpravodaje).

Úspěšný střelec s uloveným kňourem  
z 6. 1. 2018
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Ačkoli se, mimo 
území Zlínska, AMP 
jinde u nás neobje-
vil, je v zájmu sní-
žení rizika nákazy 
celostátní radikální 
redukce stavů černé 
zvěře. Také Myslivec-
ký spolek Zdiby-Kle-
cany se v loňském 
roce věnoval odlovu 
divokých prasat, a to 
jak individuálním 
lovem, tak na spo-
lečných naháňkách. 
V roce 2017 bylo 
v naší honitbě odlo-
veno celkem 31 kusů. Těžko říci, zda je to hodně či málo. Na jedné straně nebylo 
u nás v loňském roce zaznamenáno výrazné přemnožení tohoto druhu zvěře, na 
straně druhé se nedá populace v daném území úplně zlikvidovat. Také se musí 
počítat s tím, že dochází k migraci z okolních honiteb či nehonebních pozemků. 
Nám proto nezbývá nic jiného, než pokračovat v odlovu dle našich možností i v ná-
sledujících letech. Stejně tak pokračovat v ochraně lidí i zvěře pomocí pachových 
ohradníků.

Proto jsme již zkraje letošního roku uspořádali první naháňku. Bylo to v sobo-
tu 27. ledna v lokalitách Klecanského háje a Masarykovy (Černé) skály. Obyvatel-
stvo bylo na plánovaný lov předem upozorněno jak hlášením místního rozhlasu, tak 
výstražnými cedulemi na přístupových cestách. Navíc bylo dohodnuto, že členové 
Městské policie Klecany uzavřou po dobu naháňky lesní cesty, aby se případní spor-
tovci nebo turisté nemohli objevit uprostřed leče. Jak výše uvedeno, byla naháňka 
zajištěna po všech stránkách a je proto škoda, že nebyla korunována úlovkem. Chce-
me tímto poděkovat vedení města Klecany i městské policii za příkladnou spolupráci 
a věříme, že s ní můžeme počítat i při dalších akcích.

Ing. Jindřich Trpák

cHOrOby našicH ZaHrad – iii.
Skvrnitost listů kosatců
Na listech kosatců můžeme někdy pozorovat vodnaté skvrny, které později 
hnědnou, a jejich střed má barvu do šeda. Skvrny se postupně zvětšují, až 
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vzájemně splynou a dojde k úpl-
nému zničení listu. Takto postiže-
né kosatce jsou kvůli ztrátě listů 
výrazně oslabené v růstu i kvete-
ní. Příčinou těchto skvrn je hou-
ba Mycosphaerella makrospora, 
k jejímuž rozvoji přispívá me-
chanické poškození listů a vlhké 
počasí. Její výtrusy se přenášejí 
větrem a kapkami vody, a to neje-
nom dešťovými, ale i při běžném 
zalévání. Houba přezimovává na 
infikovaných listech a zbytcích 
rostlin. Pokud k infekci došlo až 
po odkvětu kosatců, je potřeba 
vyřezat napadená místa a rostli-
ny dobře pohnojit. Preventivně 
je pak potřeba kosatce vysazo-
vat na slunná suchá stanoviště 
a podporovat jejich růst, neboť 
bujně rostoucí rostliny jsou méně 
náchylné k infekci. K chemické-
mu ošetření lze použít fungicidy 
určené proti původcům listových 
skvrnitostí okrasných rostlin, např.: Dithane DG Neotec, Folicur AL Horizon 
250 EW.

JH, foto zdroj: www.agromanual.cz

skvrnitost listů kosatce vhodné stanoviště pro kosatce
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nOc S andErSEnEm
Již tradičně se v naší městské knihovně koná Noc 
s Andersenem. I letos se mohou přihlásit děti ze 
2. – 3. ročníků základní školy tedy ve věku 8 – 10 let. 
V pátek 23. března 2018 spolu prožijeme zábavné 
odpoledne, večer plný her a pak se všichni vyspíme 
ve spacáku nebo pod dekou v knihovně J.  

Podrobnosti a přihlášky budou zveřejněny na 
webových stránkách knihovny nebo přímo v knihov-
ně.

Na nové nocležníky se už těší Vaše knihovnice 
a její pomocníci!

28. bŘEZEn – dEn učitElů
Od narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592) 
sice letos neuplyne žádný „zakulacený“ čas, ale to 
nic nemění na situaci, že každý z nás prošel mnoha 
lety školek, škol – základních, středních i vysokých 
a na nich se setkával s celou řadou učitelek a učitelů 
a je třeba přiznat, že většinou vzpomínáme na ty, 
s nimiž jsme měli z pohledu žáka, nepřekonatelné 
problémy. Zatímco učitelé chápající, hodní a tak ří-
kajíc mírumilovní zpravidla zapadnou do toku času.

Zvláště pak vysokoškolští učitelé se v této pro-
fesní skupině řadí mezi tzv. exoty, protože jednak 
učí již dospělé studenty a kromě toho to bývají ženy 

a mužové natolik profesně erudovaní, že si mohou různé výstřelky dovolit. Vy-
právějí se historky různé např., když byla na jedné vysoké škole součástí zkoušky 
z geologie tzv. poznávačka, probíhala u jednoho svérázného pana profesora tak, 
že student vstoupil do zkušební místnosti a už jeho směrem letěl kámen, úkolem 
bylo chytit, poznat, odložit a okamžitě chytat další. Kdo neměl postřeh, zápočet 
ke zkoušce neudělal. A ještě mě napadá jedna historka z doby mého studia, když 
jsme při lesnické mechanizaci zděšeně pozorovali pana profesora, jak popsal 
celou tabuli z obou stran množstvím rovnic, vzorců a znaků, z nichž některé do 
dneška nedokážu pojmenovat, aby nám na tomto příkladu demonstroval předná-
šenou látku. Někdo ze spolužáků tehdy našel odvahu a zeptal se pana profesora, 
zda to co je na tabuli a snad i na zdi napsané, se máme ke zkoušce naučit. A pan 
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profesor řekl – samozřejmě, že se to můžete naučit, ale v praxi vám z toho vý-
kladu bude stačit, když si zapamatujete závěr a ten zní „nikdy nepouštějte v lese 
traktoristu do mokrého terénu“. Tehdy nám opravdu kolektivně spadl kámen ze 
srdce, protože kdybychom se to skutečně měli naučit, tak většina z nás je v té 
škole ještě dnes.

Ale to jsme nějak odběhli od, v úvodu zmiňovaného, učitele národů. Připo-
meňme si tedy jeho na tehdejší dobu, revoluční myšlenky.

Jan Amos Komenský navrhl:
  vytvořit systém, ve kterém by každé dítě od 6 do 12 let navštěvovalo školu 

obecnou, která má být v každém městě a vesnici,
  mládež od 12 do 18 let by měla navštěvovat školu latinskou, která má být 

v každém městě,
  mladí lidé od 18 do 24 let se mají vzdělávat na akademii, která má být v každé 

zemi

dále definoval:
  školní rok, školní týden a školní prázdniny
  každá třída má mít svou místnost a žák své učebnice
  při větším počtu žáků doporučuje pro učitele pomocníka

stanovil tyto zásady:
  učit se má od mládí
  školní docházka je povinná
  názorné vyučování
  nutnost určitého stupně vzdělání
  učební látka má být přiměřená věku
  vše převádět do praxe
  vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu
  nutnost stálého opakování
  vyučování má být zábavné

Říkáte si, že vám to něco připomíná. Díky těmto principům jsme snad všichni 
prošli školou, minimálně tou základní a díky těmto principům se řadíme k jed-
nomu z nejvzdělanějších národů světa. Tak snad nám to všechny ty snahy o alter-
nativní způsoby výuky, při nichž jsou disciplína, slušnost a zodpovědnost až na 
posledních místech, nezkazí.

A když už jsme u toho vzdělání, tak se podívejte jak je z hlediska významu 
obsahu věty důležité umět správně psát čárky:
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Tvoje stará pila leží ve sklepě
Tvoje stará pila, leží ve sklepě

Popravit, nelze udělit milost
Popravit nelze, udělit milost

A poslední příklad správné interpunkce je pouze pro osoby starší 18 let

Co zas chcete, pane řediteli?
Co, zas chcete, pane řediteli?

Všem učitelům, bývalým, současným  
i budoucím děkujeme a přejeme hodně  
pevných nervů a nadhledu.

JH

lOutKOvé divadlO OZnamuJE diváKům

Milé děti a rodiče, naše březnové loutkové představení se posouvá
na sobotu 7. dubna.

Hrajeme pohádku „O zkamenělém rytíři“.

Přijďte do Městské knihovny v Klecanech. Hrajeme od 15 hodin jako obvykle.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Bovýsek
V úterý 6. 2. 2018 se 
na prvňáky, druháky 
a třeťáky přijel podívat 
Bovýsek – kluk, který 
každý týden vozí ovoce 
a zeleninu. Vyzkoušel 
děti z různých znalos-
tí a dokonce každému 
přinesl malý dárek.

Lasergame
Na lasergame jsme jeli ve 
čtvrtek 8. 2. do Bohnic. Když 
jsme dorazili, rozdělili jsme 
se do čtyř týmů a vymysleli 
jsme si přezdívky. Pustili nás 
do tmavé arény s párou a pís-
ničkami, ty jsme si mohli vy-
brat. Stříleli jsme laserovými 
pistolemi a hráli jsme celkem 
3 hry, po kterých jsme byli 
všichni úplně vyřízení. Kdo 
vyhrál, dostal náramek. Všem 
se hry líbily, byl to nejlepší 
školní výlet.

David Novák

Projektový den 3.B
7. 2. 2018 jsme se učili trochu 
jinak. Ujasnili jsme si spoustu 
věcí, např. rozdíl mezi surovinou 
a výrobkem, co je to nákup a pro-
dej. Zkusili jsme nakupovat v ob-
chodě, sestavit rozpočet, probrali 
jsme všechny informace z etikety. 
Sami jsme vydedukovali, kdo se 
podílí na výrobě, komu se musí 
za výrobek zaplatit. Zjistili jsme, 
že finanční gramotnost je velice 
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důležitá pro naši samostatnou budoucnost. Součástí byly malé laboratorní výzkumy, 
kde jsme zjišťovali rozdíl mezi hmotností a objemem. Bonusem byla výroba a ochut-
návka palačinek. Na závěr jsme si vysvětlili i něco málo z historie platidel a vy-
zkoušeli směnný obchod. Den byl vážně nabitý a my jsme si užili každou minutu.  

Moc děkujeme všem rodinným příslušníkům, kteří nám přišli pomoct. 

Okresní kolo  
Matematické olympiády
Dne 24. 1. se Maura Čápová, Re-
beka Mayerová a Artur Smýkal 
ze třídy 5.B zúčastnili okresního 
kola MO v ZŠ Zeleneč. Všichni 
tři si zaslouží pochvalu za sna-
hu zapojit se do řešení složitých 
matematických příkladů a Artu-
rovi gratulujeme za velmi pěkné 
umístění a za získání ocenění 
ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL.

Alena Vulterinová

Z družiny
Přestože většinu z nás za-
čátkem měsíce přemohla 
viróza, zvládly jsme při-
pravit malý projekt k nad-
cházejícím zimním olym-
pijským hrám a než jsme 
se rozjely na jarní prázd-
niny, stihly jsme ještě prv-
ní lekci plavání.

Těšíme se na březen 
a na náš pátý „Družinový 
jarmark“.

Všichni jste srdečně 
zváni!

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.
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ZprávičKy Z matEŘSKé šKOličKy
Návštěva ze základní školy

Již tradičně se předškoláci z naší mateřské školy chodí seznamovat s pro-
středím základní školy, aby poznali, co je po prázdninách čeká. Letos se 
však podařilo navázat spolupráci i „obráceně“. Paní učitelky budoucích 
prvňáčků se přišly seznámit s dětmi do jejich kmenových tříd. Zúčastnily 
se činností v rámci dopoledního programu a dokonce se i aktivně zapojily 
do práce v komunitním kruhu. Návštěvy se budou opakovat, aby paní uči-
telky získaly informace o práci v mateřské škole a mohly je využít při svojí 
práci s prvňáčky. Setkání bylo přínosné pro obě strany a těšíme se na další 
návštěvu.

O chytré princezně

8.2. nám divadlo GLANS zahrálo představení „O chytré princezně“. Představení 
bylo veselé a poučné.

Masopustní rej masek

V pátek 9. 2. si všechny děti ze školky užily masopustní karnevalový rej. Byla 
to příprava na sobotní „Klecanský masopust“. Každá třída měla svůj vlast-
ní karnevalový program, který sestával z přehlídky masek, různých soutěží 
a také diskotéky. Děkujeme všem dětem a rodičům za přípravu masek.



36 / 37

Jsme jeden tým, žijeme olympiádou…
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…tak to bylo heslo, které děti ve tří-
dě Myška a Beruška provázelo druhou 
polovinu února. Paní učitelky z obou 
tříd jsou nadšené sportovní fanynky 
a dokázaly atmosféru olympijského 
soutěžení přenést i do svých tříd. Malí 
sportovci si vyzkoušeli olympijské 
zimní sporty, naučili se fandit, dokon-
ce zvládli i „mexickou vlnu“, vyzkou-
šeli si olympijské čepice a rukavice 
a vytvořili spoustu olympijských vý-
tvarných děl různými technikami.

Přejeme Všem čtenářům Klecanského 
zpravodaje krásné první jarní dny.

Kolektiv paní učitelek z MŠ

ZITKY LETÁKY KATALOGY PU

REZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PLAKÁTY

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
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KlEcany

Mladší přípravka – turnaj v Říčanech
11. 2. jsme opět po roce dorazili na halový turnaj do zánovní víceúčelové haly 
na Fialce v Říčanech. Letos bylo účastníků turnaje 7 a hrálo se systémem každý 
s každým. Pro nás tedy 6 soupeřů v 10minutových zápasech a spousty volného 
mezičasu. Hned v prvním zápase turnaje proti pražské Aritmě se naši kluci hodně 
rozvášnili, a to hlavně gólově – vítězství 6:0 bylo zcela zasloužené, soupeři jsme 
skoro nepůjčili míč, snad jen po gólu na rozehrávku... Následující zápas s Hra-
dištkem byl už velmi vyrovnaný a i přes řadu střel na obě branky tam nikomu nic 
nespadlo – 0:0. Rokycany měly převahu a se štěstím i gólovou – první turnajová 
prohra 2:0 a sestupná tendence v našem počínání si na hřišti, nevěstily nic dob-
rého… Pak přišla na 
řadu 2 mužstva Vo-
tic a nutnost zabo-
jovat a brankově se 
prosadit. Povedlo 
se – první Votice 
jsme porazili 4:1 
a po chvíli druhé 
3:0. Sice nás čekal 
ještě nejtěžší sou-
peř turnaje – domá-
cí Radošovice, ale 
kluci už začli pro-
počítávat a neustále 
se dotazovat „a ko-
likátý budeme“… 
s vidinou medailo-
vého umístění. Do-
mácí Radošovice, jakožto účastník jarní elitní divize mladších přípravek okresu 
Praha - východ, nás hodně potrápil a na závěr si na rozdíl od nás ponechal ještě 
dost sil a střeleckého prachu. Prohra 5:0 nás sice vrátila na zem, ale po koneč-
ném přepočtu všech výsledků to stačilo na otevření bronzové branky říčanského 
turnaje! S tím byla spojená návštěva místního bazénu jako odměna od pořada-
tele. 1. místo patřilo Radošovicím a stříbrné byly Rokycany. Dějiny zatím tedy 
nepřepisujeme, ale export klecanských barev se povedl a určitě se všem našim 
zúčastněným klukům vryl celoodpolední turnaj pěkně do paměti jako úspěšný. 
V dalším zimním turnaji navštívíme 10. 3. obří přetlakovou a ryze fotbalovou 
halu ve Zbuzanech.

tb
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Pozvánka na první jarní zápasy

A mužstvo

10. 03. 2018 14.30 TJ Sokol Klecany SK Černolice

17. 03. 2018 10.15 TJ SK Hřebeč TJ Sokol Klecany

24. 03. 2018 15.00 TJ Sokol Klecany SK Tochovice

30. 03. 2018 13.00 Union Cerhovice TJ Sokol Klecany

07. 04. 2018 15.30 TJ Sokol Klecany SK Baník Libušín

Dorost

25. 03. 2018 11.30 FC Horky n. J. TJ Sokol Klecany

31. 03. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany FK Kralupy 1901

08. 04. 2018 10.00 SK Bělá p. Bezdězem TJ Sokol Klecany

V době uzávěrky KZ nebylo rozlosování Okresního přeboru k dispozici. Přehled 
zápasů ostatních mužstev a případné změny termínů utkání sledujte na nástěnce 
u kabin a v restauraci Sportklub.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.

-dh-
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