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výpiSy Z uSneSení raDy měSta Klecany  
Za únOr 2018
Rada 19. února
 – Schválila pořízení kontejnerů pro budovaný sběrný dvůr a podpis příkazní smlou-

vy s MA projekt s.r.o. Praha 6 na zajištění výběrového řízení za cenu 20 tisíc korun 
na nákup kontejnerů.

 – Projednala varianty, jak řešit zpracování dokumentace na akci Revitalizace a zvý-
šení kapacity ZŠ Klecany a schválila podpis dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s MA 
projektem na zajištění administrace podlimitní veřejné zakázky na projektovou 
a inženýrskou činnost za cenu 28 tisíc korun bez DPH.

 – Schválila provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původ-
ním objemu prací a jsou pro řádné dokončení díla – opravu komunikace a přístu-
pu do ZŠ a MŠ Klecany – nezbytné. Jde o odvodnění v Boleslavce a u garáží za 
364 134 korun, opravu komunikace v sídlišti za 549 016 korun a osazení sloup-
ků u čp. 370 za 86 152 korun – vše bez DPH. Celková konečná cena díla činí 
13 746 860 korun bez DPH.

 – Schválila objednání projektové dokumentace opravy kanalizace v ulici Na Skal-
kách u VDI projekt s.r.o. Praha 10 na vypracování projektové dokumentace v této 
ulici za 62 700 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí sdělení ministerstva kultury, že objekt bývalého pivovaru v Kleca-
nech, Do Klecánek čp. 22, který je ve vlastnictví KKC Group s.r.o., není prohlášen 
za kulturní památku.

 – Neschválila žádost o dotaci pro Alzeimer centrum Zlončice.
 – Schválila realizaci rekonstrukce komunikace v lokalitě Na Vinici a objednání jed-

nostupňové dokumentace na opravu této komunikace u Ing. Petra Rotheho z Tře-
botova.

Rada 26. února
 – Schválila doporučení hodnotící komise k zakázce Revitalizace území mokřadu 

v Klecanech – projektová a inženýrská činnost – a pověřuje starostu k uzavření 
smlouvy s cenou 580 tis. korun a cenou za hodinovou sazbu 280 korun, vše bez 
DPH s uchazečem, kterým je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

 – Schválila objednání opravy veřejného osvětlení v ulici Do Klecánek u pana E. Hu-
rycha za 146 744 Kč bez DPH.

 – Vzala na vědomí žádost pana T. Řeháka bytem Praha 3 o rozšíření veřejného 
osvětlení na Černou skálu k domu čp. 597 a úpravu komunikace. Aktuálně se 
podle územního plánu jedná o území s převažujícím způsobem využití pro 
rodinnou a zahrádkářskou rekreaci. Město neplánuje v této lokalitě zbudování 
komunikace s živičným povrchem, instalaci zábran proti vjezdu, ani veřejné 
osvětlení. Pro vybudování veřejného osvětlení nedisponuje město vhodným 
pozemkem.
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 – Schválila žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro spolek TJ Sokol Kle-
cany z. s. ve výši 50 tisíc korun, která bude vrácena po získání dotace na činnost, 
nejpozději však do 30. 6. 2018.

 – Schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti naklá-
dání s odpady uzavřené mezi městem Klecany a A.S.A. s.r.o. Praha 8, který upra-
vuje ceny svozu plastového odpadu podle aktuální nabídky.

 – Vzala na vědomí zápis z komise stavební a životního prostředí z 5. 2. 2018.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

průměrná účaSt ZaStupitelů při JeDnánícH 
ZaStupitelStva Je 80,24 %
Současné zastupitelstvo města Klecany, kterému bude končit mandát na podzim le-
tošního roku, mělo od svého ustavujícího zasedání dne 30. 10. 2014 na pořadu za-
tím 28 řádných jednání (k 29. 1. 2018), na kterých byla průměrná účast zastupitelů 
80,24%. Účast jednotlivých zastupitelů je uvedena v tabulce.

Zastupitel (zvolen za …) Přítomen Nepřítomen Účast v %

Bc. Daniel Dvořák, místostarosta (ODS) 28 0 100,0

Ing. Jiří Bendl, člen rady města (ODS) 27 1 96,4

Jiří Medek , člen rady města (SNK) 27 1 96,4

ZdenkaTomášová (Žijeme v Klecanech) 26 2 92,9

Martin Hora (SNK) 25 3 89,3

Ivo Kurhajec, starosta (SNK) 25 3 89,3

Jarmila Brožová (KSČM) 23 5 82,1

Mgr. Eva Stanislavová (Žijeme v Klecanech) 22 6 78,6

Mgr. Alena Václavíková (Žijeme v Klecanech) 22 6 78,6

Dušan Šebek (ODS) 21 7 75,0

Ing. Kristýna Holubová (SNK) 20 8 71,4

Mgr. Pavel Kotrba, člen rady města (SNK) 20 8 71,4

Ing. Tomáš Černý (ODS) 18 10 64,3

Mgr. Dana Šoltysová (Žijeme v Klecanech) 18 10 64,3

Ing. Miroslav Filinger (SNK) 15 13 53,6
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rOZpOčet měSta 1991 – 2017
Nezřídka se při svojí práci setkávám s ekonomickými problémy obcí a menších měst. 
Některé obce jsou dokonce zadlužené, jiné si nemohou dovolit jakoukoliv investici 
do infrastruktury, aby tím nenarušily financování těch nejzákladnějších a nezbytných 
činností. Právě tato zkušenost mě přivedla na myšlenku podívat se zpětně na rozpočet 
města Klecany od r. 1991 do r. 2017. Použila jsem pouze údaje, které jsem měla tak 
říkajíc u ruky a z nich jsem jednak zjistila, že rozpočet je zpravidla vyrovnaný (tj. pří-
jmy = výdaje), a to zvláště v posledních letech. Z toho důvodu jsem porovnala pouze 
hodnoty příjmů města, protože od nich se automaticky při řádném hospodaření, které 
nemůže vzhledem k výsledkům, nikdo zpochybnit, odvíjejí i výdaje. Z níže uvede-
ného grafu je patrné, že se rozpočet města pohybuje ve velmi utěšených číslech. Kdo 
z nás si někdy vyzkoušel nakládat s finančními prostředky ve velkém a být k tomu 
vázán nespočtem více či méně srozumitelných zákonů, předpisů a nařízení ví, že 
udržet hospodaření v optimálních mezích je opravdu velice náročně. Přesto se, jak 
je vidno, vždy vedení našeho města od roku 1991 do současnosti toto úspěšně daří. 
Sluší se za to poděkovat nejenom všem minulým i současným starostům a místosta-
rostům, radám města, ale i všem zastupitelům, kteří na rozpočet dohlížejí a nakládají 
s ním uvážlivě.

JH
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ODStraňOvání ODpaDů Z DOmácnOStí
Průměrný občan Klecan ročně vyprodukuje 224 kg komunálního 
odpadu a vytřídí 53 kg surovin
Vážení občané,
během roku 2017 i v roce 2018 dochází v našem městě k dalšímu rozšíření služeb 
v oblasti třídění odpadů. Důsledným tříděním umožníme recyklaci surovin a také 
vyprodukujeme méně směsného odpadu, jehož likvidace je nepoměrně nákladnější. 
V loňském roce jsme ve městě zavedli novou službu – pravidelný svoz bioodpadu, 
který bude probíhat i letos za stejných podmínek. Zájemcům bude přidělena nádoba 
o objemu 240 l (hnědá nádoba na bioodpad). Svoz probíhá 1 x za 14 dní ve vegetač-
ním období, tj. od 1. 4. do 30. 11., cena je 961,– Kč. Přihlášení a zaplacení služby je 
možné na přepážce matriky MěÚ Klecany (budova pošty).

Od loňského roku lze v Klecanech třídit také použitý kuchyňský olej. Zamezí se tak 
případným škodám po zatuhnutí tuku v kanalizaci a problémům, které tuk způsobuje 
v městské čistírně odpadních vod. Použitý kuchyňský olej lze odkládat v plastových PET 
lahvích do kontejnerů, které se nacházejí na náměstí V. B. Třebízského a ve sběrném dvoře.

Nově třídíme i kovový odpad a častěji vyvážíme papír

Kovový odpad z domácnosti 
lze odkládat do čtyř kontejne-
rů, které jsou umístěny na sta-
novištích tříděného dopadu na 
sídlišti, náměstí V. B Třebízské-
ho, v Boleslavce a ve sběrném 
dvoře.

Od března 2018 dochází 
také k navýšení frekvence svo-
zu tříděného papíru na 2x týd-
ně (úterý a pátek). Důvodem 
pro tuto změnu bylo časté pře-
plňování nádob, kdy již v polo-
vině týdne byl papír odkládán 
mimo kontejnery. Za větrného 
počasí potom poletoval po ce-
lém okolí.

Město získává finanční bonus za množství vytříděných surovin – vybírání kontejnerů 
je tedy krádež jako každá jiná

Město podle hmotnosti a druhu vytříděného odpadu získává od společnosti  
EKO-KOM a. s. finanční odměnu, která činila v roce 2017 celkem 473 498,– Kč. 

Po zvýšení frekvence svozu papíru by již 
k podobnému přeplňování kontejnerů nemělo 
docházet (Boleslavka, tři dny před svozem, únor 2018)
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Tříděný odpad se vložením do kontejneru stává majetkem města. Chtěl bych 
upozornit občany, kteří si přilepšují vybíráním papíru nebo jiných surovin z kon-
tejnerů na tříděný odpad a poté je např. zpeněží ve sběrně druhotných surovin, 
že se dopouštějí přestupku krádeže podle § 8 zákona č. 251/2016 Sb.

Tabulka svezeného množství vybraných odpadů ve městě Klecany:

Druh odpadu Množství celkem (t) Množství na obyvatele (kg)1)

Papír  53,1 t  15,8 kg

Plasty  54,0 t  16,0 kg

Sklo  64,2 t  19,0 kg

Kompozitní obaly – tetrapak  2,9 t  0,9 kg

Oděvy  3,1 t  0,9 kg

Směsný komunální odpad 755,2 t 224,4 kg

Objemný odpad (sb. dvůr) 125,5 t  37,3 kg

Pneumatiky (sb. dvůr)  5,2 t  1,5 kg

1) Počet obyvatel 3365 (údaj ČSÚ k 1. 1. 2017)

Žádáme občany, aby neodkládali na místa určená pro sběr tříděného odpadu nepo-
třebné věci, které patří do směsného odpadu nebo do sběrného dvora!

Podobný pohled se pracovníkům údržby města naskytne i několikrát 
týdně. Nezbývá, než odpad naložit na komunální vozidlo a přepravit do 
sběrného dvora.
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Kompostéry zdarma do domácností

Klecany se v loňském roce přihlásily k dotačnímu projektu na domácí kompo-
stéry, vyhlášenému Ministerstvem životního prostředí. Jednou z podmínek pro 
získání dotace ve výši 85 % nákladů bylo, aby se k projektu připojilo minimálně 
180 domácností. Provedli jsme průzkum mezi občany, kteří vyplnili přihlášku 
k získání kompostéru. Podařilo se nám nashromáždit 324 přihlášek a mohli tedy 
podat žádost o dotaci. Rozhodnutí o přidělení dotace jsme obdrželi v březnu 
2018, nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Na závěr celého 
procesu budou připraveny smlouvy o předání kompostérů v hodnotě 3 – 4 tis. 
Kč do domácností. Po jejich podepsání budou kvalitní silnostěnné kompostéry 
zdarma distribuovány jednotlivým uživatelům, kteří tak vyřeší likvidaci biologic-
ky rozložitelného odpadu z domácnosti a po čase navíc získají kvalitní kompost, 
pro který jistě najdou využití.

Náklady na akci „Kompostéry zdarma do domácností“

Dotace OPŽP 1.380.588,46

Vlastní zdroje města Klecany 243.633,26

Celkové náklady 1.624.221,72

Jsem přesvědčen, že všechny provedené i připravované změny v odpadovém 
hospodářství jsou pro občany přínosem. Přispějí k ekologickému nakládání 
s odpady, navýšení frekvence svozu tříděného papíru zamezí tvoření nepořádku 
v okolí kontejnerových stanovišť i situacím, kdy občan přinese ke kontejnerům 
vytříděný odpad a zjistí, že jej z důvodu přeplněných nádob nemá kam uložit.

Daniel Dvořák, místostarosta

pOpelnice na biOODpaD –  
infOrmace O platbě a SvOZu
Žádáme občany, kteří mají hnědou popelnici na svoz 
bioodpadu o zaplacení poplatku ve výši 961 korun 
na rok 2018. Číslo účtu je 2228201/0100, v.s. 1337 
+ číslo domu. Svoz bude probíhat každý sudý týden 
v úterý od dubna do listopadu. Začíná se v úterý 
3. 4. 2018.
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Zpráva O činnOSti JSDH Klecany  
Za měSíc leDen 2018
1. Úvod
Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Klecany (JSDH Klecany) za 
měsíc leden 2018 je vypracována a předkládána z důvodu interního vyhodnocení 
akceschopnosti jednotky a komplexního poskytnutí informací radě města i široké ve-
řejnosti o stavu PO v obci. Zároveň vyhodnocuje a rekapituluje plnění pracovních 
úkolů JSDH Klecany a jejích povinností vyplývajících jak ze Zřizovací listiny, tak i ze 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky MV č. 246/2001Sb.

2. Bezpečnostní situace města Klecany z pohledu PO a JSDH Klecany
Již od prvního dne nového roku začala JSDH Klecany pracovat opět v plném re-
žimu. Právě oslavy Nového roku, spojené s povšechným společenským veselím 
a masovou aplikací pyrotechniky, mívají za následek poměrně velké množství 
nežádoucích zahoření. Požáry pak přinášejí nejen poměrně vysoké majetkové 
a hospodářské škody, ale mnohdy bývají zdrojem velkého společenského nebez-
pečí, úrazů a úrazů s následkem smrti. Statisticky doloženými příčinami požárů 
bývá mimo pyrotechnických výrobků hlavně fenomén lidského faktoru. Většina 
požárů vzniká vinou lidské nepozornosti a podcenění rizika nebezpečí plynou-
cího z konané činnosti.

Letošní oslavy se alespoň v našem spádovém okrsku obešly bez podobných 
tragických událostí. Oslavy Nového roku proběhly v relativně klidném duchu. 
Přesto jednotka držela, v minimálním redukovaném počtu členů, bdělost.

Dne 4. 1. 2018 se jednotka sešla na pravidelné pracovní schůzi za účelem 
vyhodnocení oslav konce roku a přípravě Valné hromady SDH Klecany. Přivítali 
jsme mezi sebou i zástupce města, starostu Ivo Kurhajce. Z jeho úst jsme byli 
obeznámeni s novými skutečnostmi ve smyslu jeho delegace do funkce zástupce 
obce na Krajském úřadě v integračně řídící Komisi bezpečnosti při HZS v IZS. 
V té souvislosti bylo poukázáno na jednotkou nedostatečně evidované nárokova-
telné položky. Byla přijata okamžitá nápravná opatření ve smyslu pověření odpo-
vědných osob za vedení evidence v jednotlivých oblastech technického zázemí 
a vybavenosti jednotky.

Dne 20. 1. 2018 se od 14.00 hod. konala Valná hromada SDH Klecany. Sou-
částí programu zasedání bylo i zvolení nových členů do zásahové jednotky SDH 
Klecany. S platností od 1. 2. 2018 čítá zásahová jednotka SDH Klecany 18 členů 
ve složení:

– velitel jednotky 1 člen
– velitel družstva jednotky 2 členové
– hasič 15 členů
– z toho strojník jednotky 4 členové
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3. Zásahová činnost JSDH Klecany
Relativně poklidný začátek roku z pohledu zásahové činnosti jednotky byl přerušen 
již koncem druhého týdne měsíce ledna.

 dne 14. 1. 2018 (neděle) v 16.09 hod. byl jednotce vyhlášen požární poplach
– typ požár – lokalita areál Horních kasáren
– technika ZA_Liaz KAROSA CAS 25 – čas vyhlášení 16.09
– čas výjezdu 16.19 – čas dojezdu 16.26
– jednotka FILINGER Miroslav (VJ) KOLMER David (STR)
 BUDIL Miroslav HORA Martin
 PACOVSKÝ Vladimír ČECH Michal
 KLAUDINGER Marcel
– lokalizace 16.37 – likvidace 16.37
– čas odjezdu 16.41 – čas ukončení 16.51

–  jednotka přijela na místo požáru jako druhá a velitelem byl proveden průzkum; pr-
votním průzkumem bylo zjištěno úmyslné zapálení a kontrolované hoření osobní-
ho automobilu třídy I.; byly provedeny pomocné práce při dohašování pro jednot-
ku IZS HZS Neratovice; po ukončení prací byla velitelem zásahu (HZS Neratovice) 
jednotka odeslána na základnu.

 dne 16. 1. 2018 (úterý) v 00.48 hod. byl jednotce vyhlášen požární poplach:
– typ požár auta s výbuchem – lokalita Klecánky, Povltavská
– technika ZA_Liaz KAROSA CAS 25 – čas vyhlášení 00.48
– čas výjezdu 00.56 – čas dojezdu 01.02
– jednotka MARTINÍK Lubomír (VJ) KOLMER David (STR)
 HORA Martin VOREL Jaroslav
– lokalizace 01.07 – likvidace 01.16
– čas odjezdu 02.11 – čas ukončení 02.22

–  jednotka přijela na místo požáru jako první a velitel provedl průzkum situace; prů-
zkum potvrdil jak lokalitu, tak i druh požáru - nekontrolované hoření osobního 
automobilu třídy I. po výbuchu palivové soustavy; jednotka provedla prvotní zá-
sah jedním proudem tlakové vody; po příjezdu jednotky IZS HZS Neratovice byl 
nasazen ještě druhý clonový proud k dokonalému prolití a ochlazení všech dutin 
vozidla; po příjezdu vyšetřovatele IZS HZS a provedení fotodokumentace jednotka 
likvidovala střepy a zbytky vozidla na lokalitě prostranství po výbuchu; byl prove-
den prvotní zásah likvidace ropných látek a úkapů na zpevněné ploše požářiště; po 
ukončení všech prací byla velitelem zásahu (HZS Neratovice) jednotka odeslána 
zpět na svou základnu; před ukončením zásahu ještě musela jednotka doplnit ha-
sební látku do cisterny - vodu; po doplnění vody jednotka ukončila zásah a vrátila 
se zpět na základnu.
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 dne 18. 1. 2018 (čtvrtek) ve 20.14 hod. byl jednotce vyhlášen požární poplach:
– typ technická pomoc – lokalita Klecany, nám. č.p. 361
– technika ZA_Liaz KAROSA CAS 25 – čas vyhlášení 20.14
– čas výjezdu 20.22 – čas dojezdu 20.32
– jednotka MARTINÍK Lubomír (VJ) KOLMER David (STR)
 PACOVSKÝ Vladimír ČECH Michal
 HORA Martin VOREL Jaroslav
– lokalizace 20.40 – likvidace 21.15
– čas odjezdu 21.22 – čas ukončení 21.27

– jednotce byl vyhlášen poplach prostřednictvím MP Klecany;
– při výjezdu jednotky byla událost nahlášena operačnímu středisku IZS SK;
–  po příjezdu na místo události provedla jednotka lokalizaci události a průzkum si-

tuace; informace o přesném místě události byla okamžitě předána do systému IZS 
na operační; jednalo se o přístřešek sušárny prádla při bytovém domě 361 s lehkou 
střechou z trapézových plechů; část střešní krytiny byla větrem uvolněná (rozsah 
cca. 0,8x6,0 m) a ohrožovala okolní stavby, osobní automobily i obyvatelstvo; čle-
nové jednotky zabezpečili uvolněné části střešní krytiny proti dalším poryvům vě-
tru, části strhané krytiny bezpečně uložili do prostoru přístřešku; průběhu celého 
zásahu asistovala MP Klecany; po ukončení všech prací a nahlášení stavu na ope-
rační IZS se jednotka vrátila zpět na svou základnu.

 dne 26. 1. 2018 (pondělí) ve 08.46 hod. byl jednotce vyhlášen požární poplach:
– typ technická pomoc – lokalita        Klecánky, Povltavská – jez
– technika ZA_Liaz KAROSA CAS 25 – čas vyhlášení 08.46
– čas výjezdu 08.55 – čas dojezdu 08.59
– jednotka FILINGER Jan (VJ) HORA Martin
– lokalizace 09.00 – likvidace 10.40
– čas odjezdu 10.50 – čas ukončení 10.57

–  jednotka přijela na místo události jako první a velitel provedl průzkum situace; na místě 
přítomna PČR na jejíž žádost byl poplach vyhlášen a MP Klecany; průzkum potvrdil jak 
lokalitu, tak i druh události - nález osoby (muže) nejevící známky života v technologické 
části Klecáneckého jezu; po příjezdu jednotky IZS HZS Neratovice byla událost předána 
veliteli zásahu HZS; jednotka prováděla součinnou technickou pomoc pro jednotku 
HZS Neratovice; po příjezdu vyšetřovatele kriminální PČR a provedení fotodokumen-
tace jednotka dolikvidovala použitou výzbroj a výstroj; po ukončení všech prací byla 
velitelem zásahu (HZS Neratovice) jednotka odeslána zpět na svou základnu;

4. Spolupráce se složkami veřejné správy, složkami IZS a občany
Spolupráce a podpora ze strany zřizovatele jednotky je trvale na vysoce kvalitní úrov-
ni. Jednotka je trvale připravena plnit úkoly vyplývající nejen z podstaty její existen-
ce, ale i úkoly zadávané zástupci města.
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Spolupráce s HZS a ostatními složkami IZS je taktéž na poměrně vysoké profesní 
úrovni. S přibývajícími zásahovými výjezdy a zvyšující se intenzitou výjezdů se trvale 
zlepšuje kvalita profesní kooperativní spolupráce.

Oblast spolupráce s poměrně nově vzniklou složkou MP Klecany se intenzivně 
rozvíjí. Úzká spolupráce a součinnost jednotky s MP Klecany, stejně jako s prvosle-
dovými hlídkami PČR je naprosto nedílnou součástí dobře odvedené práce a zrcadlí 
se na výsledcích a kvalitě provedených zásahů.

Vzhledem k vyšší mobilitě MP jsou právě její členové naším zrakem při dohledá-
vání a upřesňování lokalit jednotlivých zásahů.

Od začátku roku pokračuje ve své činnosti i kroužek Mladého hasiče, který nava-
zuje na svou činnost z loňského roku. Jeho členská základna se rozrostla již na dvacet 
aktivních členů. S problémy se potýká vedení mládeže z důvodu nedostatečných 
personálních kapacit.

Příslušníci jednotky SDH Klecany si váží spolupráce s občany a snaží se okamžitě 
reagovat na všechny podněty a oznámení z jejich řad.

5. Materiální a technické vybavení
Technické a materiální vybavení jednotky doznalo na sklonku loňského roku obrovských
změn a zlepšení. Do výjezdu byla zařazena nová výjezdová technika v podobě doprav-
ního automobilu DA-Z1L Ford Transit a nové velkokapacitní cisterny Tatra T 815-7 CAS 
30. Dopravní automobil Ford Transit předurčeného k přepravě členů jednotky k zásahu, 
popřípadě k evakuaci obyvatelstva ze zasažené oblasti (požár, povodně, atd.).

Naopak velkoobjemová cisterna (9,0 m3 hasiva) Tatra T 815-7 CAS 30 s možností 
vedení autonomního požárního zásahu nahradila stávající a bohužel již dosluhující 
T 138. Velkokapacitní cisterny jsou pro jednotku nepostradatelným pomocníkem při 
likvidaci nejen plošných zahoření (pole, lesní porost, apod.), ale i při požárech ob-
jektů.

Technické vybavení jednotky je sice na solidní úrovni stávajících potřeb, ale vzhle-
dem ke stáří a opotřebovanosti některých jejích součástí musí dojít k její postupné 
výměně a doplnění.

  k 5. lednu 2018 byla zásahová jednotka nově vybavena autonomními, zásaho-
vými pohotovostními svítilnami z důvodu častých nočních zásahů, svítilny byly 
jednotce pořízeny z vlastních finančních zdrojů SDH Klecany;

  k 28. lednu 2018 byla zásahová jednotka dovybavena chybějícími autonomními, 
zásahovými pohotovostními svítilnami, svítilny byly jednotce pořízeny z vlastních 
finančních zdrojů SDH Klecany;

6. Závěr
Jakožto velitel JSDH Klecany jsem přesvědčen o tom, že jednotka je právoplatným 
útvarem samosprávy a partnerem IZS v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 
Stala se nedílnou součásti a jedním ze základních prvků IZS.
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Věřím že dalším zintenzivněním spolupráce s městem, MP Klecany a dalšími slož-
kami IZS ČR bude kvalita odvedené práce JSDH Klecany dále narůstat a povede ke 
zkvalitnění služeb občanům a celé společnosti.

Za JSDH Klecany
Jan FILINGER, velitel JSDH Klecany, Miroslav KODET, starosta SDH Klecany

Pozn. red.: zpráva byla redakčně upravena.

OHlašOvání pálení
Vážení občané,
v souvislosti s blížícími se čarodějnickými slety, si Vám dovoluje-
me připomenout informace o evidenci – ohlášení pálení.

Jedná se o nahlašování plánovaného pálení ohňů v aplikaci 
HZS pro Středočeský kraj. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjez-
dům hasičů k domnělým požárům, ke kterým bohužel dochází. Pálení ohně je potřeba 
nahlásit přímo v aplikaci HZS, tak jak je uvedeno níže, nikoliv JSDH Klecany ani na měst-
ský úřad. V případě nahlášení po-
žáru dostává jako první informaci 
profesionální hasičský záchranný 
sbor, který musí situaci vyhodno-
tit a poté předává informace dále. 
Děkujeme za dodržování zákona 
a vyhlášky o požární ochraně.

Evidence – 
ohlášení pálení
Aplikace na strán-
kách HZS slouží 
k ohlášení pláno-

vaného pálení místně příslušnému 
Hasičskému záchrannému sboru 
kraje. Nahlášením pálení nedochá-
zí k jeho schválení, je pouze evi-
dováno Operačním a informačním 
střediskem hasičského záchranné-
ho sboru. Evidence slouží výhrad-
ně pro možnost ověření místa pá-
lení s možným nahlášením požáru.

https://paleni.izscr.cz/

JSDH Klecany
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DOmácí HOSpicOvá pÉče
FARNÍ CHARITA NERATOVICE
Farní charita Neratovice zajišťuje také domácí hospicovou péči. Cílem 
je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkost-
mi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální sna-
hou o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to 
i v čase truchlení. Hospicovou péči máme nasmlouvanou se všemi zdravotními pojiš-
ťovnami. Jsme vybaveni moderními přístroji (odsávačky, injektomaty, inf. pumpy atd.).

Tým  Domácí péče FCH Neratovice tvoří praktičtí lékaři, lékaři specialisté v palia-
tivní medicíně, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice.  

Domácí hospicová péče nabízí své 
služby za předpokladu aktivní spolupráce 
s praktickým lékařem nemocného. Jenom 
praktický lékař má možnost ordinovat po-
skytování zdravotní péče v domácím pro-
středí pacienta, a to jak péči zdravotních 
sester, tak péči lékaře specialisty v paliativ-
ní medicíně. http://www.charitahk.cz/nase-
-strediska/charitni-osetrovatelska-sluzba1/

Zdravotní sestra je proškolena pro po-
skytování péče v domácím hospici, zajiš-
ťuje ordinace lékaře nemocného a lékaře 
specialisty pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Aplikuje léky, aplikuje infuzní te-
rapii, pečuje o rány, monitoruje bolest, zaučuje rodinu v péči o nemocného. Naslou-
chá biologickým, psychologickým, sociálním a spirituálním potřebám klienta a jeho 
rodiny. Dostupnost zdravotní a sociální péče je až 24 hodin denně.

Je třeba si uvědomit, že nemocný člověk má nejen tělo, ale i duši a emoce.

WALDMANOVÁ Monika
manažerka kvality zdravotní péče
neratovice@charita-neratovice.cz

mob.:736 633 672

paní vlaSta trnKOvá (U 99) byla  
neJStarší KlecanSKOu ObčanKOu
Odešla nejstarší klecanská občanka
Ve středu 7. března jsme se na klecanském hřbitově rozloučili s paní Vlastou 
Trnkovou, která by letos v srpnu oslavila sté narozeniny! Na závěr smutečního 
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obřadu přítomní vyslechli 
píseň Čechy krásné, Čechy 
mé, kterou na trubku zahrá-
la paní Miloslava Šmídová, 
vedoucí Domu s pečovatel-
skou službou.

Naše sousedka Vlastička 
žila dlouhá léta v Klecanech 
Na Vinici. Patřila k prvním 
obyvatelkám DPS, který 
původně sídlil v pavilónu 
školky a nyní se nachází 
v Dolních kasárnách. Paní 
Trnková byla veselá, přátel-
ská sousedka, a takto zůstane navždy v naší paměti.

Zdena Lomová

Vzpomínka na paní Trnkovou
Poprvé jsme do Domu s pečovatelskou službou v Klecanech přijely v mlhavém a mra-
zivém odpoledni koncem roku 2013, domluvit se na průběhu prvního adventního po-
sezení, které jsme v DPS organizovaly.

Nelze zapomenout, jak tento pochmurný den rozzářila svým úsměvem jedna ze dvou 
nejstarších obyvatelek DPS, tehdy 95letá paní Vlasta Trnková. Okamžitě nás s plnou důvě-
rou pozvala k sobě do pokoje a podělila se s námi o svoje životní zážitky. Nechtěly jsme 
věřit, že je ve svém věku tak otevřená, komunikativní, přátelská a plná elánu, navzdory 
fyzickým omezením, které ji věk přinesl. Uměla se smát svýma vždy rozzářenýma očima, 
ráda zpívala, komunikovala a šířila kolem sebe radost ze života. V tom všem pro nás byla 
a zůstala výjimečná. Tento první zážitek s paní Trnkovou se opakoval i při všech našich 
dalších návštěvách v DPS. Při té poslední, tříkrálové, v lednu tohoto roku, se otevřelo téma 
jejích stých narozenin, které měla mít v srpnu. Těšila se, jak jinak. My s ní. Bohužel, odešla 
dřív. Věříme, že šířit radost někam jinam, tam „nahoru“.

Emília Wadrop Mamajová, Alena Zagorová a Maja Mamajová
za AkSen – aktivní senior, z.s.

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval jménem svým i jménem klecanských občanů pe-
čovatelkám z Farní Charity Neratovice – DPS Klecany, za jejich nelehkou a obětavou práci, 
a to jak v samotném DPS, tak i v terénu. Díky jejich laskavosti a empatii se stal Dům s pečo-
vatelskou službou Klecany důstojným domovem pro naše občany i seniory, kteří potřebují 
mít na blízku pomocnou ruku. Současně bych rád touto cestou poděkoval paní Miloslavě 
Šmídové, že byla do poslední chvíle oporou paní Trnkové, se kterou jsme se navždy rozlou-
čili v březnu letošního roku.

Ivo Kurhajec – starosta města
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lampiónOvý průvOD K 168. výrOčí narOZení 
tOmáše GarriGue maSaryKa

U příležitosti 168. výročí narození To-
máše Garrigue Masaryka, prezidenta 
Osvoboditele, se v Klecanech na jeho 
počest uskutečnil tradiční lampiónový 
průvod pro děti a dospělé. Na začátku 
trasy průvodu u ZŠ a MŠ Klecany bylo 
pro účastníky přichystané překvape-
ní v podobě vlaječek České republi-
ky jako připomenutí, že letos v říjnu 
uplyne 100 let od založení republi-
ky. Společně s členy kroužku Soptík 
– Mladí hasiči Klecany vyrazil prů-
vod za neustálého mávání vlaječkami 

a lampióny na Masarykovu skálu cestou přes fotbalové hřiště, ulicemi Na skalkách, 
U školky a Pod Černou skálou. 
Na Masarykově skále na všech-
ny čekali skauti ze střediska Ha-
vran Klecany a vítali je plápola-
jícím ohněm. Přítomné přivítal 
pan místostarosta Daniel Dvo-
řák a předal slovo paní Zdeně 
Lomové, která vzpomněla na 
prvního prezidenta Českoslo-
venské republiky, zejména na 
jeho návštěvu v Klecanech. 
Poté pan farář Pavel Kuneš za-
hrál na dudy a všichni společně 
zazpívali nejoblíbenější píseň T. 
G. M. – Ach synku, synku. Děti 
se s panem farářem domluvily, 
že si společně zazpívají i svou 
oblíbenou písničku Ovčáci, 
čtveráci. Poté u praskajícího 
ohně na přání skautů zazněla 
Červená se line záře a ke konci 
všichni zazpívali Českou a Slo-
venskou státní hymnu. O doho-
ření a uhašení ohně se postaral 
Sbor dobrovolných hasičů spo-
lu se Soptíky.
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Děkujeme všem zúčastněným, skautům za připravený oheň, panu Kunešovi za 
hudební doprovod a paní Lomové za vzpomínku na T. G. M., strážníkům Městské 
policie Klecany a členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří se starali o bezpečnost 
jak lidí, tak i přírody. Těšíme se na příští setkání s Vámi!

Informace o T. G. M. najdete v předchozích číslech Klecanského zpravodaje nebo 
na oficiálních webových stránkách města Klecany.

BD + JL

ZpravODaJ 1931 – 1940
Vstup do tohoto desetiletí byl šťastný – máme mír a svobodu, svoji republiku, svoji vládu. 
Viděli jsme krásnou perspektivu dalších roků….. Ale již v roce 1932…

1931
Starosta obce politické KLECANY p. Karel SMOLÍK

– osady Klecany p. Václav ŽALUD – Klecánky p. Jaroslav FAFEK
10. únor – doporučeno OZ: k zmírnění nezaměstnanosti v obci – zpracovat přehled mož-
ností nouzových prací, žádat státní příspěvek, asi v hodnotě 56.037,75 KČ. Ihned žádat 
fin. pomoc v hodnotě 820 denních mezd 20.727,75 Kč.
14. duben – vyplaceno p. A. Meisslovi (velkostatek) za mléko pro nezaměstnané (87,5 l 
mléka, 165,50 Kč) – děje se i v dalších měsících
9. červen – Ministerstvo sociální péče: příspěvek na veřejné práce – částku 24.000,– Kč – 
práce splnit až do 15. 12.
19. září – propůjčení domovského práva p. M. Beniesovi – zákon 222/1896 § 2
27. září – volby obecního zastupitelstva; 1. jednání rady 8.3. OZ 19.3.
4. říjen – školy: žádost o příspěvek na vaření polévek: 1.000 Kč Klecany, Požádat i Husi-
nec a Větrušice – přiškolené obce. Počet žáků: 1. září: 316. Klecany -195; Husinec – 13; 
Řež – 27; Větrušice – 49; Drasta – 29; Zdiby – 3 – p. M. Benies daroval škole radiopřijímač 
nákladem 600., Kč – upraven pro školy

1932
8. březen – 1. schůze obecní rady: starosta p. Karel Smolík, I. náměstek  
p. Josef Stanislav, II. náměstek p. Karel Kotrč, zapisovatel p. V. Jakoubec

16. květen – letec Tassilo Hanavský hrabě ze Schaumburku, při akrobacii se zřítil a zabil
20. červen – obec Sedlec se nepřipojí k výstavbě vodovodu, podobně Husinec a Větruši-
ce.  ZO návrh postavit si v Klecanech vlastní
– nedostatek volných míst na hřbitově. Usneseno: ano, stavět. Svolat na 27. 6. zástupce 
ostatních obcí a vyžádat souhlas všech okolních obcí – jednat o stavbě. Obce dávají sou-
hlas ke stavbě i fin. příspěvek.

Od sousedů však přichází v tomto roce ledový vítr. Adolf Hitler: „Přemístíme Čechy na 
Sibiř nebo do Volyňských oblastí, vykážeme jim v nových spolkových státech rezervace. 
Češi musí ze Střední Evropy ven!“



Klecanský zpravodaj • duben 2018

1933
18. leden – OZ usneseno: aby v obci zřízen byl nový hřbitov na pozemku č.k. 126 a 127/2, 
jedině s ostatními obcemi – obec dá 20.000,- Kč. Zástupci obcí Husinec, Větrušice, Hoštice, 
Přemyšlení – souhlas s účastí na výstavbě nového hřbitova. Nabídky ku stavbě budou přijímány 
do 29. 4. Po otevření nabídek (ofert) byl přijat návrh stavitele p. J. Srba, jehož nabídka byla nižší 
o 955,- Kč od druhého p. K. Žaluda, ten přijat jako odborný znalec.
1. únor – podle ustanovení zák. č. 204 z 28. 12. 1932 provedeno dnem 1. 2. snížení platů 
zaměstnancům obce o 5 až 10 %.
18. únor – OZ žádáno Ministerstvo sociální péče o státní příspěvek na projektování hřbitova. 
Pokračovat tak, jak stačí finance.
19. květen – konstatováno, že stále není psáno v Pamětní knize (zakoupena v roce 1916)
12. červenec – podle Výkazu a kartotéky přihlášených nezaměstnaných je počet 37. Jeví se 
nutnost podpory, doporučit vyřízení jejich přihlášek.
1. září – starosta hlásí Okresnímu úřadu: stavba obecního hřbitova podle výměru z 8. 11. 1932 
jest dokončena. Ustanovuji kolaudační šetření na sobotu 9. září t.r. v 10 hod.
11. listopad – OZ schvaluje hřbitovní řád s dodatkem zhotovit větší množství klíčů k prodeji ob-
čanům volnému přístupu k opravě a zalévání hrobů. Usneseno dále, aby ve střeše márnice byl 
umístěn zvon z bývalé kaple zádušní. Učinit dotaz u místního farního úřadu, byl-li by ochoten 
obci dát zvon k dispozici. V záporném případě zakoupí zvon obec. (Objednáno u fy R. Perner, 
Č. Budějovice 12. 4. 1934 – váha 25 kg cena 760,– Kč)
– OZ: k dotazu p. V. Nováka, že stavba hřbitova byla podle p. starosty plánována na 64.000 Kč, 
odpovídá p. starosta „ano“, ale bylo nutno provést některé vícepráce a tak stalo se, že rozpočet 
překročen byl.
30. prosinec – OZ usneseno: k návrhu obecní rady by výše hřbitovních poplatků v § 2, sníženy 
byly o celých 50 %. Schválit…. Vojtěch Neuman seznamuje s usnesením výboru Okrašlujícího 
spolku Třebízský, že spolek je ochoten vysázeti zdarma na hřbitově veškeré stromy a křoviny. 
OZ s povděkem přijímá. Pan starosta upozorňuje, že stromy musí být prvotřídní a nikoliv pod-
řadné. Pan Neuman žádá vyřízení dopisu spolku o povolení úpravy parku u sochy VBT.

1934
12. květen – k návrhu osadního zastupitelstva osady Klecánky sloučiti se s politickou obcí 
Klecany v jednu místní obec a převzetí od této bez jakýchkoliv výhrad veškeré osadní 
jmění jak movité tak i nemovité do správy obce, usneseno: jednohlasně s ohledem na to, 
že sloučením tímto zjednoduší se administrativní práce v obecní úřadovně, k sloučení 
osady s obcí politickou
4. červenec – Klecánky: začátek jednání s obecním úřadem v Klecanech o zřízení studny 
v Klecánkách – ( jednání pokračovalo až do roku 1937)

1935
23. březen – skupinový vodovod: jednání o počtu hydrantů na vodovodní potrubí. P. V. 
Novák vyslovuje vřelé díky OZ za benevolenci k uskutečnění tohoto podniku (vodovod 
pro západní část obce)
22. duben – záruka obce Sboru dobrovolných hasičů na půjčku 60.000,- Kč k stavbě ha-
sičské zbrojnice z fondu „pro stavbu mostu“ splatnou ve 20 létech s 5 % úroky
1. září – otevřen nově postavený „Hasičský dům“ při příležitosti oslav 35. výročí založení 
sboru. Postavil p. Josef Srba, nákladem 65.569,30 Kč. V poděkování zdůrazněna pomoc 
obecního zastupitelstva a občanů obce Klecany
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7. září – OkÚ přípis čj. 46408/35 k novému projednání sloučení osady Klecánky. Usne-
seno: po přečtení prohlášení osadní rady a zastupitelstva z 9. 5. 1935, jímž předává se 
veškerý osadní majetek ke dni 31. 12. 1934 v celkové hodnotě 192.966,85 Kč a pasivní 
nedoplatky dlužných zápůjček 19.685,43 Kč bez jakýchkoliv výhrad do neomezeného 
vlastnictví obce politické, sepsati o převzetí téhož majetku prohlášení, dle něhož politic-
ká obec Klecany veškerý majetek osadní i s pasivními nedoplatky uzavřených zápůjček 
přijímá do svého vlastnictví

Dne 14. prosince prezident T. G. Masaryk abdikoval ve prospěch E. Beneše.

1936
11. leden – finanční vyrovnání osadám a obcím daných na stavbu hřbitova
– oběžník OkÚ z 10. 11. 1935 č. 73395/35 jímž se ukládá vyjádřiti se k zavedení ne-
dělního klidu v obchodních živnostech, usneseno: „klid nedoporučiti a nedoporučiti ani 
zavedení nedělního klidu pro zimní měsíce“
25. duben – podána žádost o zřízení újezdu k povolení měšťanské školy, usneseno – sou-
hlas
25. červenec – výnos okresní školní rady, že obec Husinec vyškoluje se z obce Klecany a že 
samostatná škola je v Husinci. Počet žáků 53, po odchodu u nás 307 dětí, rozloučení 14. 9.

1937
17. březen – ještě se objevují žádosti „za pronajmutí obecního pozemku pro stavbu dře-
věné boudy sloužící k primitivnímu obydlí rodiny.“ Místo vyhradí rada
21. března – založeno Vlastenecké dobročinné sdružení „Obce Baráčníků Václava Bene-
še Třebízského se sídlem v Klecanech“. První rychtář p. Václav Stanislav, spolková místnost 
Na Ajmovce (Rychta)
15. srpen – první veřejná akce Baráčníků: „Staročeské dožínky“ za velké účasti občanů 
našich i z okolních obcí
14. září – zemřel první prezident ČSR T. G. Masaryk – prezident Osvoboditel – v 03,29 
hod. OZ usneseno: umístiti do hasičského domu zvon v roce 1934 koupený do márnice 
obecního hřbitova, aby mohlo jim býti vyzváněno v den pohřbu pana prezidenta Osvo-
boditele T. G. Masaryka dne 21. září od 10 hod. do 12 hod. dopoledne
OZ usneseno: žádati o zřízení měšťanské školy v Klecanech

1938
2. duben – odprodej obecních pozemků ku stavbě domků: za 1 sáh 22,10 Kč
– usneseno: aby zvláštní péče věnována byla civilní protiletecké ochraně (CPO)
tak, aby opatřeny byly plynové masky pro dítky navštěvující místní obecnou školu, jakož i
2. duben – vyhlášena částečná mobilizace
– osada Klecánky: zvolen starosta p. František Jaroš
1. září – škola zahájila školní rok s vlastním rozhlasovým zařízením – 5.300,– Kč – fa J. Šmejkal 
Praha
23. září – vyhlášena úplná mobilizace čs. armády
29. – 30. září mnichovský diktát – „Dny zrady“
– p. starosta informuje o zákazu povolování zřizování měšťanských škol
1. září – začátek vystěhování pohraničního území – i do naší obce přicházejí občané ze zabra-
ných pohraničních oblastí a hledají zde nové ubytování pro své rodiny i u nás
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5. říjen – abdikace prezidenta Dr. E. Beneše – 22. října odlétá do Anglie
6. listopad – místní „Dělnický tělovýchovný klub“ ve snaze likvidace, rozpouští klub 
a všichni členové i s materiálem vstupují do Sportovního klubu v Klecanech. Zakladatel 
DTK byl Antonín Černý – přečkali zde celou okupaci
30. listopad – zvolen prezidentem Dr. Emil Hácha (1872 – 1945)

1939
14. březen – slovenský sněm vyhlásil vytvoření Slovenské republiky
15. březen – obsazení ČSR německou armádou; vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
17. červenec – zpráva o zřízení měšťanské školy v Klecanech, OZ k úvaze nestavět za
současné situace novou školní budovu, ale koupit místní zámek, který je na prodej a který 
by po menší úpravě tomuto účelu vyhovoval. Jednat s pí. Beniesovou bude obecní rada. 
Při záporném jednání jednat o zakoupení domu p. řídícího učitele Josefa Kruliše
9. srpen – koupit dům čp. 110 od p. J. Kruliše a obnos 78.500,– (dům + úpravy pro 
školu)
uhrazeny byly zápůjčkou z „fondu na stavbu mostu“. Úpravy provede p. stavitel J. Srba
13. říjen – zemská školní rada zřizuje výnosem ze dne 13. října 1939 čís. I-843/7 až 1938 
„novou neújezdní měšťanskou školu s českým jazykem vyučovacím se sídlem v Kleca-
nech… otevřena 1. 11. 1939“
26. říjen – až do letošního roku dostávaly všechny děti po 20 let školní potřeby zdarma 
– bylo rozhodnuto: aby školní potřeby od 1. 1. 1940 poskytovány byly zdarma jen dětem 
chudým, jejichž rodiče o to písemně požádají
11. listopad – okresní vedení Národního souručenství žádá naše OZ, aby podpořilo utvo-
ření samostatného politického okresu v hranicích bývalého samosprávného okresu karlín-
ského – OZ schvaluje
– jednání o návrhu stavby skupinového vodovodu obcí: Klecany, Husinec, Větrušice, Zdi-
by, Sedlec
20. prosinec – schůze OZ byla svolána jako pilná dle § 2 zákona č. 76/1919 Sb., na 
základě přípisu okresního úřadu č. 144180/39. Jediný bod programu: revokace čestného 
občanství bývalého prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše. OZ jednomyslně se usnáší zrušit 
čestné občanství Dr. Eduarda Beneše, udělené usnesením obecního zastupitelstva dne 15. 
prosince 1918

1940
11. únor – osada Klecánky: jednat o stavbě mostu prostřednictvím Národního souručen-
ství 14. březen – hlášeno na jez v Klecánkách rychlé stoupání hladiny Vltavy. Do večera 
na silnici v Klecánkách 1 m vody. Ráno stoupání pokračovalo
15. března – kolem páté hodiny odpolední nejvyšší stadium vody – 798 cm nad normál 
– poslední „velká voda 1891“ tolik škod ale nezpůsobila, bylo to v září. Večer voda klesá, 
24. 3. začíná převozník převážet lidi
1. září – začíná se vyučovat v první mateřské škole – dům p. Kodeta č. 228 – řídící uči-
telka Hana Erbanová, od 1.10. Hildegarda Pavlů-Svobodová, od 1.11. Markéta Dyczková 
– zapsáno 24 dětí
14. září – ustavena vyživovací komise – předseda p. Bohuslav Novák
– na základě přípisu OkÚ: v ustanovení dozorčí služby CPO členy obecního zastupitel-
stva. Protože musí býti prováděna kontrola ráno před východem slunce, usneseno: dáti 
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veliteli CPO obnos K 10,– denně na opatření spolehlivé síly, která bude prováděti 
kontrolu po skončení služby ponocného do východu slunce
4. listopad – vzhledem k potřebnému zatemnění ve školních budovách posunul se 
počátek vyučování na dobu od 8,45 hod.

x  škola: za prosinec 1939 až květen 1940 vydáno ve 111 dnech celkem 25.860 porcí 
polévek našim dětem. Náklad 6.326,10 K, průměrná cena za 1 porci 25 haléřů

x  – Baráčníci: III. Staročeský bál „U Cornů“. Stěhování na „Rychtu u Kuklů“, zde 
založen divadelní kroužek a sehrána 1. divadelní hra: „Vesnička pod lipami“ u nás 
hráno 2x, ve Větrušicích 1x.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
•  starosta K. Smolík, l. náměstek M. Srba, náměstek K. Kotrč, členové: J. Fafek, V. Fiala, 

A. Gruncl,,F. Koller, V. Neuman, J. Netík, K. Novák, V. Novák, V. Novotný, K. Snopek, 
K. Stanislav, V. Svatoš, V. Šimek, J. Šťastný, F. Štumpl, V. Tichý, K. Trébr, M. Zavadil.

•  velitel četnické stanice vrch. stráž. J. Bouda
•  farář řím. kat. církve P. Fr. Herold
•  pošt. úřad Fr. Borský
•  ředitel Měšťanské. školy K. Krofta,
•  ředitel obec. školy K. Srba.

JN
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ZDenKa braunerOvá
V pondělí 9. dubna uplyne 160 let od narození ma-
lířky Zdenky Braunerové. Narodila se do zámožné 
rodiny jako nejmladší ze čtyř dětí. Pokřtěna byla jako 
Zdislava Rosalina Augusta. Otec August Brauner byl 
významný advokát a poslanec Říšského sněmu. Malá 
Zdenka měla od dětských let možnost přiblížit se 
tehdejšímu uměleckému světu. V rodině Braunero-
vých vznikl první pražský literární salon. Zdenčiny 
výtvarné sklony podporovala především její matka, 
která ji přihlásila ke studiu u tehdy již slavné Amálie 
Mánesové. V roce 1873 ukončila Zdenka studium na 

Vyšší dívčí škole v Praze. Dalším, kdo Zdenku na dráze k výtvarnému umění podpo-
roval, byl její učitel Antonín Chitussi. Ten byl zároveň Zdenčinou první velkou láskou 
a jedním z jejích tří osudových mužů. Pravděpodobně Zdenčina emancipovanost ne-
dovolila dovést tento vztah až ke svatbě. Druhou životní láskou Zdenky Braunerové 
byl básník Julius Zeyer. Ani tento vztah neskončil manželstvím, přestože po celý život 
zůstali přáteli. V Oslavanech u Gabriely Preissové se Zdenka seznámila s Vilémem 
Mrštíkem. Společně měli již stanovené datum svatby, avšak ani Mrštík se nedokázal 
přenést přes, v té době nezvyklou, samostatnost a emancipovanost mladé ženy.

Oblíbenou a inspirativní destinací byla pro Zdenku hlavně Paříž, kterou několikrát 
navštívila. V letech 1883 – 1886 navštěvovala Académii Colarossi, kde se učila u vý-
znamných francouzských malířů. Další studium zavedlo Braunerovou do Anglie, avšak 
koncem 90. let 19. století se pravidelně vrací do Francie. Zdenka malovala s oblibou 
mořskou krajinu, typické francouzské vesničky a domorodce. Když nemohla kvůli špat-
nému počasí malovat v krajině, věnovala se portrétům lidí, kteří ji obklopovali. Grandi-
ózního úspěchu se dočkala při organizování výstavy ženského umění v Paříži. Po skon-
čení výstavy se Braunerová stala zprostředkovatelkou dovozu hraček, výšivek a dalších 
lidových výrobků z Čech do Francie. V roce 1894 se vrací do Čech, kde si oblíbila 

Vltava u Klecan Doškové chalupy v Divákách
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především moravské Slovácko. Tam se také seznámila s Jožou Úprkou, s nímž často 
chodila malovat venkovskou krajinu. Podobně silný vztah měla Zdenka i ke staré Praze, 
ve které bojovala za záchranu historických domů. V knižní grafice uplatnila především 
zvířecí a rostlinný ornament. Začátkem 20. století si Zdenka nechala v roztockém mlý-
ně, který patřil její rodině, vybudovat podle vlastního návrhu ateliér. Trávila zde vždy 
celé léto a v zimě pak pobývala v Praze. Zdenka Braunerová byla první českou ženou, 
která se úspěšně živila malířstvím. Zemřela 23. května 1934 v Praze a je pohřbena jako 
mnoho našich významných osobností na vyšehradském Slavíně.

JH

KDySi HOJná – veverKa Obecná
Fauna Klecan 21.
Kdysi velmi hojné, dnes zřídkakdy 
k vidění, je malé veselé zvířátko, 
které vyniká ve šplhu po stromech, 
veverka obecná (Sciurus vulgaris). 
Není snad třeba příliš ji představovat, 
znají ji dospělí i děti, ale stále více 
jen z obrázkových a pohádkových 
knížek, nebo z krásných fotek na in-
ternetu.

Veverka patří mezi hlodavce. Tělo 
i s hlavou měří okolo 20 až 30 cm, 
ocas může dosáhnout až 25 cm. Váží 
od 20 do 50 dekagramů. Má různé 
zbarvení, přičemž veverky z nížin, resp. z listnatých lesů jsou častěji rezavé, horské vever-
ky, kde převažují jehličnany, jsou spíše tmavé až černé. Ale dále na východ, tedy na Sibiři 
a dálném východě, tam jsou mnohem světlejší. V severovýchodní Asii jsou tak světlé, že je 
tam usazení Rusové přezdívají „bělky“.

Veverky mají poměrně široký jídelníček, konzumují lískové oříšky a jiné ořechy, pupeny 
a různá semena, zejména z šišek jehličnanů. Proto lze ve smrkových či borových lesích 
vidět na zemi zbytky ohlodaných šišek, a podle toho poznat přítomnost veverek, i když 
třeba žádnou hned nevidíte. Množství semen ovlivňuje početní stavy veverek, takže je-li 
velká úroda šišek, jsou veverky v dobré kondici a více se množí. Veverky ale konzumují 
i ovoce, bobule a také spořádají ptačí vejce, mláďata nebo jiné živočichy. Mnozí autoři 
popisují také konzumování hub, a to včetně těch, které jsou pro člověka jedovaté. Na ve-
verky působí někdy jako droga, takže třeba po konzumaci muchomůrky červené veverky 
řádí jako zdrogovaní puberťáci.

Rozmnožování veverek probíhá od jara do léta, přičemž v příznivých letech mohou mít 
veverky až tři vrhy a v nich až sedm mláďat, většinou je to ale mnohem méně. Mláďata se 

Dvě veverky v Klecanském háji,  
autor snímku Jiří Brázda, 4. dubna 2016
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rodí holá a nevidoucí, a teprve za měsíc otevřou oči a vidí krásu světa. Pro výchovu po-
tomstva staví veverky velká kulovitá hnízda z větví a jiného materiálu, většinou ve vidlicích 
větví, někdy ale využijí větší ptačí budky, opuštěná hnízda vran, strak a dokonce i káňat 
nebo výrů.

Veverky mají mnoho nepřátel. Z těch přírodních jsou to především jestřábi, kteří jsou na 
veverky hodně zaměření, a kuny lesní, které umí šplhat po stromech stejně dobře jako ve-
verky, avšak dále doskočí. Takže úprk a boj o život většinou pro veverky nekončí příliš dob-
ře. Horší než jestřáb a kuna jsou však lidé, kteří dlouhodobě hubí veverky do té míry, že 
se staly vzácnými zvířaty, chráněnými jako druh ohrožený. Lesníci pronásledovali veverky 
proto, že jim okusují prašné pupeny v paždích smrkových výhonů. Přitom odkousnou celý 
výhonek, takže se růst zbrzdí a strom málo kvete a plodí. Také myslivci v minulosti velmi 
intenzivně veverky hubili. Na jeden z dnes již dávno zakázaných způsobů lovu veverky 
tvrdě doplácely. Byl to lov dravců (jestřába, krahujce, ostříže aj.) na tzv. „výrovkách“. My-
slivci chovali v zajetí výry, které pak upoutané vystavili na bidýlku, což enormně přitaho-
valo jak dravce, tak třeba vrány, kavky a jiné ptáky. Ti všichni na výra doráželi, a následně 
padli za oběť brokům proto, že se prý jednalo o tzv. „škodnou“ zvěř. A ty zajaté výry krmili 
myslivci ulovenými veverkami.

Je mnoho dalších důvodů pro úbytek veverek. Řekli byste, že veverkám může škodit 
nedostatek venkovské drůbeže, hlavně slepic? Oblíbená potrava veverek, lískové ořechy, 
se totiž nejvíce rodila na mezích s lískami, za humny venkovských statků. Oříšky napadá 
malý brouk, nosatec lískový, jehož larvy vyžírají oříšek. Na podzim se larvy spouštějí na 
zem, kde se kuklí. To ovšem dobře věděly slepice, které na ně pod lískami čekaly a většinu 
jich sežraly. Tím se výskyt nosatců tlumil a oříšků bylo dost nejen pro lidi, ale i pro vever-
ky. Dnes ovšem je chov slepic na venkově výjimkou a o lískové meze nikdo nepečuje. 
Nosatec se vesele množí a z většiny keřů se neurodí nic. Veverky nemají dost této potravy 
a málo se rozmnožují. A samozřejmě stovky veverek končí pod koly aut. Je toho tedy 
mnoho, co jim vadí.

Veverky obecné se 
vyskytují na většině 
evropského území, 
vyjma ostrovů ve Stře-
dozemním moři, stepí 
kolem Černého moře 
a nejvyšších vrchol-
ků hor (Alp, Pyrenejí). 
Žijí také v celé severní 
Asii, tedy na Sibiři, na 
Kamčatce a v Mongol-
sku, vždy však jen tam, 
kde jsou stromy, které 
jim poskytují hlavní díl 
potravy. V ČR se vysky-
tují jak v horách, tak 
v podhůří i v nížinách. 
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V Klecanech je můžete pozo-
rovat jen občasně, a to zejmé-
na v Klecanském háji. Dle star-
ších pozorování se objevovaly 
také v zámeckém parku, Na 
Vlasini a v Šulkovně.

Česká společnost se snad 
už zbavila krátkozrakého dě-
lení božích tvorů na užitečné 
a škodlivé, a ukončí likvidaci 
veverek, které mají své po-
třebné místo v přírodě. Jejich 
hravost těší nejen dospělé, 
ale hlavně děti, bohužel však 
mnohé z nich nikdy v životě veverku naživo neviděly.

Jaromír Bratka

cHOrOby našicH ZaHraD – iv.
Bakteriální měkká hniloba
Nejnáchylnějšími částmi rostlin jsou kořeny, hlízy, oddenky a plody. Při napade-
ní bakteriální měkkou hnilobou se vytvářejí skvrny změněné barvy, a jak pletiva 
pod nimi odumírají, postižená místa začínají mít kašovitou konzistenci a postup-
ně se propadají. Napadení je provázeno nepříjemným zápachem. Tato infekce se 
poměrně rychle šíří. Původcem jsou různé druhy bakterií, např. Erwinia atrosep-
tica. Bakterie obvykle vstupují ranami a snadno se roznášejí neočištěným řezným 
nářadím, dotykem nebo hmyzem či jinými živočichy. Škody způsobené touto 
hnilobou lze omezit včasným odstraněním infikovaných částí spolu se sousední-
mi pletivy. Nářadí určené k řezu je nutno dezinfikovat.

JH
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mySlivOSt – Sčítání Zvěře
Ústředním orgánem státní správy myslivosti v ČR 
je Ministerstvo zemědělství, na území národních 
parků pak Ministerstvo životního prostředí. Na 
území krajů je to pak krajský úřad v přenesené 
působnosti. Dále se tato působnost přenáší na po-
věřené obecní či městské úřady. Proto, po zániku 
okresního úřadu, provádí státní správu myslivosti 
v severní části okresu Praha-východ Městský úřad 
Brandýs n. L. – Stará Boleslav a v jižní části MěÚ 
Říčany. Obecně platí, že orgán státní správy myslivosti dozírá na dodržování zákona 
o myslivosti č. 449 z roku 2001 a prováděcích předpisů k němu vydaných. Rozhodu-
je při tvorbě a uznávání honiteb, jejich hranic, zařazení do jakostních tříd a stanovení 
koeficientů přírůstku pro jednotlivé druhy zvěře, stanovení normovaných kmenových 
stavů a minimálních stavů, určování honebních a nehonebních pozemků. Registruje 
honební společenstvo včetně jeho orgánů a na návrh uživatele honitby ustanovuje 
mysliveckého hospodáře. Dále pak dozírá, zda uživatelé honiteb myslivecky hos-
podaří v souladu se zákonem, provádí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu 
zvěře. K tomu zpracovává statistická hlášení od jednotlivých uživatelů honiteb.

Základním výkazem je plán chovu a lovu pro jednotlivé druhy zvěře, které jsou 
v honitbě myslivecky obhospodařovány. Pro získání informací o skutečných sta-
vech zvěře v honitbě se provádí každoročně jarní sčítání, které vypovídá o tom, jak 
zvěř přečkala náročné zimní období. V letošním roce byl vyhlášen termín na sobo-
tu 3. března. Tento den členové Mysliveckého spolku Zdiby-Klecany provedli sčítá-
ní procházením jednotlivých lokalit a výsledky předali mysliveckému hospodáři ke 
zpracování sčítacího listu. Musíme však konstatovat, že to bylo neradostné sčítání.

Na výměře cca 
1 700 ha naší honit-
by bylo nasčítáno 
83 ks bažantí zvěře 
(27 kohoutů, 56 sle-
pic), 86 zajíců, 41 ks 
srnčí zvěře (15 srnců, 
18 srn, 8 srnčat). Dále 
pak 25 ks divokých 
prasat. Pro černou 
zvěř však v naší ho-
nitbě nejsou stano-
veny kmenové stavy 
a tak ani nepodléhá 
mysliveckému pláno-
vání, i když se inten-
zivně loví. Nasčítaný 
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jarní stav se pro každý jednotlivý druh násobí koeficientem přírůstku a tak vzniká 
očekávaný přírůstek. Sčítaný stav s přírůstkem se porovnává s normovaným kmeno-
vým stavem. Tyto údaje pak slouží ke stanovení plánu lovu. Je jasné, že v našem pří-
padě předpokládané přírůstky bažantů a zajíců nedovolují odlov, a to již po několik 
let. Naší snahou je udržet skutečné stavy této zvěře nad předepsanými minimálními, 
aby se tato zvěř zachovala v naší honitbě jako živočišný druh.

Odlov je proto možno plánovat kromě prasat pouze u srnčí zvěře, u které je však 
třeba počítat se značným úhynem vlivem silniční dopravy a intenzivního zemědělství 
(řepka, mechanizace, chemické prostředky). Na základě uvedených faktů je zřejmé, 
že v současnosti již nejde o rozkvět myslivosti, ale o její udržení a záchranu.

Ing. Jindřich Trpák
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Divadlo U Hasičů
Děti z třídy 1.A a 1.B sledovaly dobrodružství Brumdy a Čmeldy uprostřed rozkvetlé 
louky, na které se čmeláčci učili nejen létání a sběru medového prášku, ale i odvaze 
k překonávání nástrah lučního světa.

šKOlní Kurýr

Čtení mě baví
Čtení mě baví. Tato slova mohou hrdě 
říci děti ze třetího a čtvrtého roč-
níku, které se zúčastnily čtenářské 
soutěže pořádané Základní školou 
Náměstí svobody, Praha 6. Děkuje-
me jim za přípravu na tuto velmi za-
jímavou všestrannou literární soutěž.  
Blahopřejeme děvčatům z 3. ročníku 
za krásné 2. místo.

Bruslení
Kdo by si pomyslel, že si bude-
me moci zabruslit až na kon-
ci zimy, v polovině března?! 
Čekání na vhodné podmínky 
bruslení na rybníce vyžaduje 
mnoho trpělivosti.

Ale užili jsme si to! Děkujeme 
Vám, paní Dano, za doprovod.
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Tamburašský soubor Brač ze Studénky
Díky člence-mamince žáčka 1.A, 
nás navštívila ženská část Tam-
burašského souboru ze Studénky. 
Ukázaly a zahrály nám na drnkací 
strunné nástroje: brač, bisernici, 
kontrašici, bugarii, berde a tam-
buru. Už víme, že jsou to strunné 
drnkací nástroje patřící do skupiny 
louten, které se používají v Bul-
harsku, Srbsku, Chorvatsku, Make-
donii a dalších zemích na jihový-
chodě Evropy. I my jsme si mohli 
zadrnkat! Děkujeme! Budou z nás budoucí tamburaši?

Zdroj: http://zsmsklecany.cz

ZprávičKy Z mateřSKÉ šKOličKy
Plavecký výcvik
Naši předškoláci se každé pondělí účastní plaveckého výcviku v Aquacentru Šutka. 
Výcvik vedou instruktoři z plavecké školy Vodník. Děti jsou rozděleny podle plavec-
kých dovedností do několika skupinek – Námořníci, Rákosníčci, Chobotnice, Arielky, 
Mimoni atd. Plavecký výcvik probíhá již několik let a u dětí je velmi oblíbený a zcela 
jistě také prospěšný.

Filmové představení
7. 3. jsme se v rámci projektu 
„KINO DO ŠKOL“ zúčastnili pro-
jekce filmů, které se promítaly na 
vnitřním plášti speciální kopule. 
Obraz děti obklopil a rázem se 
staly účastníky děje. Naši nej-
menší zhlédli pořad Krtci – Pla-
ton objevitel zavedl zábavnou 
formou děti do fascinujícího svě-
ta astronomie. Větší děti viděly 
pořad Viktor a Garu – malý kluk 
Viktor chtěl poznat svět, a to se 
mu splní s jeho novým kamarádem čápem Garu a jako bonus jim byl ještě promítnut 
film o dobývání vesmíru, ten nejvíce ocenili kluci.
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Březnové divadlo
14. 3. nám divadlo Úsměv přijelo zahrát 
pohádku Hastrmánkovo jaro.

Návštěva v prvních třídách
21. 3. třídy Beruška a Žabka navštívili první třídy. Děti se rozdělily do čtyř skupin vy-
zkoušely si, jaké to je, zasednout do školních lavic. Paní učitelky si pro děti připravily 
zábavný program. Zároveň došlo k radostnému setkání s loňskými předškoláky, kteří 
mají mezi těmi letošními spoustu kamarádů a svoje bývalé paní učitelky.

Na závěr měsíce nás ještě profesionální fotograf zvěčnil na fotografie do rodinných 
alb. Všichni již vyhlížíme slibované jaro a těšíme se na všemožné venkovní aktivity. 
V dubnu nás čeká jedna z největších akcí roku a to „Čarodějnický slet“.

Kolektiv MŠ

lOutKOvÉ DivaDlO

V sobotu 7. dubna hraje sokolské loutkové divadlo Klecánek pohádku

„O zkamenělém rytíři“

Vedle Honzy a Kašpárka uvidíte princeznu, jejího královského otce a taky čaroděje.
Bude následovat také malé loutkové varieté. Přijďte se podívat na poslední jarní 

představení!
Těšíme se na děti i dospělé

Začátek v 15 hodin v Městské knihovně v Klecanech
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SKautSKÉ StřeDiSKO Havran Klecany
Březen byl opravdu plodný na zážitky a akce. Pojdme se tedy podívat na 
přehled, co se v klecanském skautském středisku Havran událo.

První oddíl Ještěrky
Oddíl se teď hlavně intenzivně připravuje na ZVAS (Závod vlčat a světlušek). 
V březnu jsme realizovali přespání na srubu 23. – 24. března. Jednotlivé březno-
vé schůzky byly rozdělené podle disciplín, přičemž nás ještě čeká velká schůzka 
ohledně zdravovědy. V dubnu pojedeme s 3. oddílem na ZVAS a čeká nás také 
svátek sv. Jiří. V květnu pak plánujeme návštěvu ekofarmy v rámci Skautského 
dobrého skutku.

13. oddíl skautů a skautek
Hlavní akcí minulého měsíce byl Den sesterství, uspořádaný na počest narozenin 
manželů Badden-Powellových, zakladatelů skautingu. Třináctka si v pátek večer za-
hrála deskovky a pak celou sobotu tvrdě makala na táborovém vybavení. Odpoledne 
připravila krásný slibový oheň, kde odslibovali Dudu, Baymax, Bobr, Batman a Verča. 
Do toho si děti samy vařily pod vedením Šebyho a v neděli perfektně zvládly uklidit. 
To vše navzdory extrémnímu mrazu probíhalo ve výborné atmosféře. Na jedné ze 
schůzek jsme chladného počasí využili k tomu, abychom si šli zabruslit do Přemyšle-
ní na rybník. Děti se stále více zapojují do vlastní tvorby programu, ať už je to před-
stavování svých koníčků na individuálních projektech, nebo plánování družinových 
výprav. První výpravu uskutečnili Tygři a vydali se do Prokopského údolí, věříme, že 
další budou brzy následovat.

Roverský kmen
Roverský kmen se zúčastnil hned několika akcí. Jednou z nich byl florbalový zápas, 
pořádaný skauty z pražských Modřan, přičemž naši roveři dosáhli fantastického prv-
ního místa! Anče navíc přišla s výzvou 1 200 km za 120 dní. Výzva spočívá v tom, že 
každý člen kmene se může pokusit do letního tábora ujít či ujet na kole 1 200 kilome-
trů. Velkým úspěchem je, že se členové kmene stále více snaží vymýšlet akce sami. 
Někteří z nich se také hodlají zúčastnit mezinárodních skautských akcí, především 
pak Roverway a Středoevropského jamboree.

Skautský ples
V březnu se konal tradiční skautský ples (již. 13. ročník) ve zdibské sokolovně, 
tentokrát v sobotu 3. března. Letošní téma plesu se zaměřilo na jeden z hlavních 
skautských cílů – pomáhat druhým. Proto jsme za heslo skautského plesu 2018 vy-
brali „Srdce na správném místě“. Oproti předchozím plesům se totiž jednalo o ples 
charitativní.
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Ples oficiálně začal 
kolem sedmé hodiny 
večerní, nicméně sál se 
naplnil až krátce před 
první kulturní vložkou. 
Tou bylo vystoupení mla-
dého tanečního páru Jany 
a Sebastiana, kteří si pro 
hosty připravili ukázku 
ze standardních a latin-
sko-amerických tanců. 
Celý večer nám k posle-
chu hrála kapela Triwoly. 
Moderování plesu se již 
tradičně zhostila Anča 
Sýkorová, kterou výborně 
doplňovala Andy Stanislavová. Po celý večer se mohli hosté předvést v rektivi-
zami přetékajícím fotokoutku. Nechyběla ani tombola, ve kterém bylo možné 
vyhrát vše od medoviny po prasečí hlavu.

Přibližně v polovině večera přišel na řadu zlatý hřeb – veřejná aukce obrazů, kte-
ré byly dílem charitativního tvoření dětí z jednotlivých oddílů pod vedením Vlaďky 
a Matly. Peníze, které se nám tímto způsobem podařilo vybrat, se využijí na projekt 
SCHODOLEZ pro Mirka a Michala. Cílem tohoto projektu je pořízení speciálního 
auta pro Mirka a Michala Hálovi, kteří trpí svalovou distrofií. Více o tomto projektu 
se můžete dočíst na stránkách: http://www.aops.eu/schodolez/schodolez-pro-mirka-
-a-michala.

Program plesu zakon-
čovala tradiční taneční 
hra s citróny a následně 
vystřídal kapelu Triwoly 
DJ Mamut se svým re-
pertoárem. Myslím, že 
celkově se ples velmi po-
vedl, a to především díky 
přípravnému týmu v čele 
s Kapim. Dále bych chtěl 
poděkovat ostatním ro-
verům a vedoucím, kteří 
svým zapojením přispěli 
k realizaci plesu. Nesmí-
me zapomenout na naše 

sponzory v čele s městem Klecany, bez kterých by ples nebylo možné uspořádat.

Už teď se těšíme na skautský ples 2019!
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Oheň T. G. Masaryka
Další akcí byl slavnostní oheň T. G. 
Masaryka, který vzplál na Černé skále 
u Klecan ve středu 7. března. Kromě 
168. výročí jeho narození byl oheň 
též vzpomínkou na rok 1918, ve kte-
rém se český a slovenský národ osvo-
bodil od téměř 300 let trvající nadvlá-
dy rakouských Habsburků.

 
Členové 3. oddílu Kejklířů a 13. od-

dílu skautek a skautů připravili na 
Černé skále pod vedením Mamuta 
slavnostní hranici, kterou zapálili před příchodem lampiónového průvodu. Ten 
vyrazil krátce po 18. hodině od klecanské školy. Úvodního slova se ujal pan 
místostarosta Daniel Dvořák, načež si všichni přítomní za doprovodu dud pana 
Kuneše (rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech) zazpívali několik 
lidových písní. Na závěr jsme si v kruhu kolem ohně zazpívali státní hymnu 
a přenechali oheň klecanským hasičům a Soptíkům.

Na závěr skautský citát:

„Pro mě to byla průprava pro život, taková, že jsem si najednou uvě-
domil, že člověk může dokázat věci, o kterých nemá tušení. Já si my-
slím, že děti musí zažívat jinou sociální strukturu, jiný typ zkušenosti, 
než jim nabízí škola a rodina a než jim nabízí ulice nebo nejbližší 
kamarádské vztahy.“

(Saša Gedeon – Český režisér a scénárista)

pozn. převzato z oficiální stránky Junáka – Českého skauta, z. s.: http://www.skaut.cz/
skauting/zname-osobnosti/sasa-gedeon

Mamut

máme miStra čr v HalOvÉ luKOStřelbě!
O víkendu 10. – 11. 3. 2018 jsme se poprvé účastnili MČR v halové lukostřelbě, které 
zajišťoval LK Prostějov v místní tenisové hale. Složení našeho týmu: Marcela Blailová, 
Květoslava Rokos, Vladimír Fajta, Rudolf Rokos, Tomáš Zahradník. Všichni střílí v kate-
gorii holých luků. Trenér – Michal Bidlo a Lukáš Blail jako podpora. Vzhledem k tomu, 
že teprve probíhá zápis našeho spolku Lukostřelba Klecany, z.s., stříleli jsme pod LK 
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Žebrák. Všichni naši střelci postoupili z kvalifika-
ce do eliminačních soubojů. Vláďa svou kategorii 
starších 50 let drtivě vyhrál. Ostatní se umístili na-
příč pořadím ve svých kategoriích. I přes krásné 
souboje v eliminacích se postup zdařil pouze Vlá-
ďovi, který ale udržel pozici favorita a prošel všemi 
souboji naprosto ukázkově až do souboje o zla-
to, kde nezaváhal a výsledkem je titul mistra ČR! 
Bojovali jsme i jako družstvo ve složení Marcela, 
Vláďa a Tomáš. Do eliminací jsme postoupili na 
4. místě z 16. V prvním kole jsme jasně vyhráli, 
ve druhém jsme proti velice zkušenému (a nako-
nec druhému) družstvu Chiméra Hradec Králové 
bojovali vyrovnaně až do rozstřelu. Ten bohužel nevyšel, ale i tak jsme si odvezli 
vynikající 5. místo celkově. Více fotek a informací najdete na našem Facebook profilu 
„lukykuseklecany“.

Stále pokračují hodiny pro širokou veřejnost, zároveň nabíráme i nové členy do klubu.

Děkujeme za přízeň.
Michal Bidlo – Lukostřelba Klecany

šeStý rOčníK XcO na becKOvě Se 
neZaDržitelně blíží!

Cyklistické závody pro širo-
kou veřejnost se uskuteční 
v neděli 27. května 2018 na 
trati v Klíčanech. Pořadate-
lé závodu ze Sokola Veltěž 
s podporou MAS Nad Prahou 
připravili již 5. Mistrovství 
regionu Nad Prahou v zá-
vodech na horských kolech, 
kdy hledáme každoročně nej-
lepší cyklisty regionu v jedné 
z 23 kategorií. Nemusíte být 
„profesionálními“ sportovci, 
abyste se stali Mistry regionu 
Nad Prahou, stačí mít horské 
kolo a chuť si trochu protáh-
nout tělo.
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Popáté jako Mistrovství regionu Nad Prahou v závodech na horských kolech se 
uskuteční v neděli 27. 5. 2018!

Všechny úseky, které se Vám budou zdát obtížné, budou mít svoji lehčí nenároč-
nou objízdnou variantu, tzn. „Chicken Way“, takže zúčastnit se může opravdu každý.

Doporučujeme sledovat webové stránky závodu http://www.xcobeckov.cz/, kde 
naleznete veškeré důležité a aktuální informace. Pokud uvažujete o Vaší účasti – 
a kategorie jsou vypsány pro celou rodinu – budeme rádi, pokud nám tento fakt sdě-
líte formou přihlášení přes registrační formulář – registrace bude spuštěna začátkem 
dubna.

Ušetříte si tak spousty času u prezentace, minimalizujete chyby v přepisu Vašeho 
jména do časoměřičského systému, ale hlavně nevypadnete z pořadí Mistrovství re-
gionu Nad Prahou.

(pm)

Z fOtbalOvÉHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Fotbalový turnaj Zličín
18. 3. 2018 proběhl turnaj mladších přípravek na Zličíně a naši fotbalisté se umístili 
na krásném 5. místě. Pod vedením naší kapitánky Karolínky Kubizňákové nastoupil 
náš tým v sestavě:

Pepa, Adam, Honzík, Péťa, Maty, Matouš, Marek, Luďa, Anička

Velké poděkování patří celému týmu za bojovnost a nadšení, se kterým nastoupil 
na svůj druhý turnaj.
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Pozvánka na zápasy
A mužstvo
07. 04. 2018 16.30 TJ Sokol Klecany SK Baník Libušín
14. 04. 2018 10.30 FK Komárov TJ Sokol Klecany
21. 04. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany FK Mníšek pod Brdy
28. 04. 2018 17.00 SK Votice TJ Sokol Klecany
05. 05. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany FK Kosoř

B mužstvo
08. 04. 2018 16.30 TJ Sokol Klecany Veleň
15. 04. 2018 17.00 Vodochody TJ Sokol Klecany
22. 04. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany Nehvizdy
28. 04. 2018 10.15 Toušeň TJ Sokol Klecany
06. 05. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany Husinec-Řež

Dorost
08. 04. 2018 10.00 Bělá pod Bezdězem TJ Sokol Klecany
14. 04. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Chotětov
21. 04. 2018 10.15 Benátky nad Jizerou TJ Sokol Klecany
28. 04. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Klíčany
06. 05. 2018 10.15 Luštěnice TJ Sokol Klecany

Starší žáci
08. 04. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Louňovice
14. 04. 2018 10.15 Nehvizdy TJ Sokol Klecany
22. 04. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Hovorčovice
28. 04. 2018 10.15 Velké Popovice TJ Sokol Klecany
06. 05. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Klíčany

Starší přípravka turnaj
07. 04. 2018 10.00 Šestajovice
14. 04. 2018 09.00 Struhařov
06. 05. 2018 10.00 Měšice

Mladší přípravka turnaj
08. 04. 2018 09.00 Kostelec nad Č. l. 
21. – 22. 4. Termín turnaje zatím není potvrzen

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a špatnému terénu docházelo 
na většině fotbalových hřišť k rušení zápasů a změnám termínů. Předběžně jsou již 
dohodnuty dohrávky, ale i v těch stále dochází ke změnám. Přehled aktuálních zápa-
sů sledujte na nástěnce u kabin a v restauraci Sportklub.

Děkujeme za pochopení, přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.
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