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výpiSy Z uSneSení rady a ZaStupitelStva 
mĚSta Klecany v břeZnu a dubnu 2018
Rada 12. března
 – Vzala na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení 

kompostérů pro obyvatele města. Doporučí zastupitelstvu na nejbližším zase-
dání schválit přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí.

 – Doporučí zastupitelstvu přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí na 
akci Sběrný dvůr v Klecanech.

 – Vzala na vědomí účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Klecany za rok 2017 a předá fi-
nančnímu výboru.

 – Vzala na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Mini-
sterstva životního prostředí na intenzifikace čistírny odpadních vod ve výši 
34 304 316 korun a doporučí na nejbližším zasedání zastupitelstva přijetí 
dotace.

 – Schválila znění a podpis smlouvy s Ing. A. Řadou na zajištění technického do-
zoru investora stavby na akci Přístavba garáže hasičské zbrojnice v Klecanech.

Rada 21. března
 – Schválila ubytovací řád v předloženém znění a cenu za ubytování v čp. 959 

v areálu Dolních kasáren.
 – Schválila smlouvu o výpůjčce uzavřenou s Klubem biatlonu Klecany p. s. na neby-

tový prostor a pozemek v areálu Dolních kasáren.
 – Schválila smlouvu o dílo s Vodoplan s.r.o. Plzeň na vypracování jednostupňové 

projektové dokumentace úpravy potoka podél ČOV Klecany, včetně zajištění sta-
vebního povolení a autorského dozoru, za 196 tisíc korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí informaci o nutnosti změny projektu akce Sociální byty čp. 971 
v Klecanech a fotografickou dokumentaci stavby. Schválila dodatek č. 10 ke smlou-
vě o dílo v navrženém znění s Elektromontážními stavbami s.r.o. Slaný s cenou díla 
8 905 527 korun bez DPH.

 – Schválila smlouvu o dílo s Recprojekt s.r.o. Pardubice na zhotovení projektové do-
kumentace na projekt Klecany, rekonstrukce ČOV 1. etapa ve stupni pro provádění 
stavby za cenu 395 tisíc korun bez DPH.

 – Současně schválila smlouvu o dílo se stejnou firmou na základě rozpočtu stavební 
rekonstrukce ČOV a rozpočtu stavební úpravy koryta potoka vedle ČOV za 415 ti-
síc korun bez DPH.

 – Schválila objednání opravy veřejného osvětlení v Dolních kasárnách, u pana 
E. Hurycha z Klecánek.

 – Schválila objednání vybudování spojovacího chodníku mezi ulicemi Topolová 
a Spojařská u firmy PN Stavební společnost s.r.o. Klecany za 204 424 korun bez 
DPH.
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Zasedání zastupitelstva 26. března
 – Přítomní zastupitelé schválili mimo jiné poskytnutí dotace následujícím spol-

kům:
TJ Sokol Klecany 325 000 Kč, Pravý Hradec 283 000, skautské středisko Havran 
60 000, Humbuk 15 000, oddíl judo Bivoj 26 000, oddíl Bike servis Klecany 
30 000, Myslivecké sdružení Zdiby - Klecany 25 000, TJ Sokol Veltěž 24 000, orga-
nizace Psí domov Řepnice 10 000, Klub biatlon Klecany 60 000, Český svaz včela-
řů ZO Klecany 15 000, SDH Klecany: pro kroužek mladých hasičů Soptík 70 000.
Na základě schváleného rozpočtu na rok 2018 poskytne město dotaci Farní 
Charitě Neratovice ve výši 500 000 korun.

 – Dále schválili přijetí dotací od Ministerstva životního prostředí, z Operačního 
programu životní prostředí na tyto akce:
Sběrný dvůr v městě Klecany 3 856 875 Kč,
Intenzifikace čistírny odpadních vod 34 304 317 Kč,
Kompostéry pro obyvatele města 1 380 588 Kč.

Rada 9. dubna
 – Schválila svěření majetku města Klecany k hospodaření Základní a mateřské 

škole Klecany. Jedná se o průběžný mycí stroj Meiko Upster K-S 160 včetně 
příslušenství.

 – Schválila nabídku Domistav CZ a. s. Hradec Králové na přístavbu garáže ha-
sičské zbrojnice v Klecanech za 2 323 763 korun bez DPH.

 – Seznámila se se zprávou o uplatňování územního plánu Klecan a s pokyny pro 
zapracování změny ÚP č. 4.

 – Vzala na vědomí zápis z jednání stavební komise ze 12. 3. 2018: Seznámila 
se se záměrem výstavby třinácti rodinných domů na p. č. 137 a 138/3 (za 
NÚDZ). Pověřila technika správy majetku k doplnění informací o připravova-
ném projektu. Trvá na vybudování dostatečně kapacitní komunikace a parko-
vacích míst.

 – Schválila vyplacení dotace klecanským spolkům z Fondu kultury, sportu a vol-
ného času města.

 – Projednala možnost přijetí vyhlášky o zákazu pití alkoholu na některých veřej-
ných prostranstvích v městě (náměstí, parky, dětská hřiště). Uložila místosta-
rostovi připravit vyhlášku a předložit ji zastupitelstvu města.

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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důležité infOrmace prO Občany
Vstupuje v platnost nová vyhláška!
Upozorňujeme občany města, že vstupuje v platnost nová obecně 
závazná vyhláška č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů a kouření na některých veřejných prostranstvích ve městě.

Celé znění vyhlášky včetně příloh je k dispozici na webových stránkách města 
Klecany, případně si můžete informace vyžádat osobně na městském úřadě.

Pozn. red.: ve zpravodaji zveřejníme vyhlášku po uplynutí lhůty k vyvěšení na úřední 
desce.

Dohledání vlastníků nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy 
zaslal MěÚ v Klecanech seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí 
v katastrálním území Klecany, nedostatečně indentifikovaný, tzv. neznámý vlastník. 
Seznam je k dispozici na webových stránkách města Klecany, případně si informaci 
můžete vyžádat osobně na městském úřadě.

SENIOR TAXI
Senioři nad 65 let a držitelé ZTP mohou využít taxi služby 
p. Srba tel. 731 475 009 k odvozu k lékaři. Objednat odvoz 
je nutné 7 dní předem.
Město Klecany přispívá na cestu do Prahy částkou 100,– Kč 
tam a 100,– Kč zpět.
Po Klecanech částkou 30,– Kč tam a 30,– Kč zpět.
Pro bližší informace můžete kontaktovat MěÚ Klecany, p. Kudláčkovou tel. 284 890 064.

OčKOvání pSů a KOčeK
Ve čtvrtek 10. 5. 2018 v 19 hod. proběhne na náměstí V. B. 
Třebízského každoroční očkování psů (i koček) proti vzteklině 
a ostatním virózám. Též odčervení a odblešení. Nezapomeňte vzít 
sebou očkovací průkaz a náhubek.
V Klecánkách u autobusové zastávky kolem 19.45 hod.

MVDr. Irena Sedláčková
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dům pečOvatelSKé Služby v KlecanecH 
ZíSKal nOvý autOmObil
Farní charita Neratovice, která za-
jišťuje zdravotní a sociální služby 
v Domě s pečovatelskou službou 
v Klecanech dostává do svého 
užívání nový užitkový automobil 
DACIA DOKKER. Tento vůz bude 
sloužit seniorům a postiženým ob-
čanům na okrese Praha-východ. 
Projekt zajistila reklamní agentura 
Kompakt s.r.o. Poděbrady ve spolu-
práci s Městským úřadem v Kleca-
nech.

Velké poděkování patří všem, 
kteří do tohoto projektu vstoupili zakoupením reklamních ploch.

Na slavnostním předání vozu za účasti představitelů města, obcí a firem požehnal 
tomuto vozu i pan farář Kuneš z Klecan.

Všem pečovatelkám a  novému vozu přejeme mnoho tisíc šťastně najetých kilo-
metrů.

Kompakt s.r.o. Poděbrady

Nový automobil BUDE sloužit
…pro sociální služby nákupy, 
úklidy, dovozy obědů zajištění 
všech sociálních služeb v terénu, 
eventuálně doprovody k lékařům, 
které musí být delší dobu a včas 
nasmlouvané, aby nezasáhly do 
rozvozu obědů. Farní charita je 
registrovaná služba, snažíme se 
pro klienty zajistit nejkvalitnější 
péči, klientů stále přibývá a tato 
služba v Klecanech je využita na 
100 procent. Snažíme se dochovat 

naše klienty v jejich vlastním sociálním prostředí co nejdéle, samozřejme ve spolu-
práci s rodinou a zajistit jim důstojné stáří. Touto cestou i farní charita děkuje panu 
Markovi za výbornou spolupráci, všem sponzorům, panu starostovi z Klecan a všem 
okolním starostům za podporu.     

Miloslava Machovcová
ředitelka organizace
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Zpráva O činnOSti mĚStSKé pOlicie Klecany 
– únOr a břeZen
1. Úvod
Zpráva o činnosti Městské policie Klecany je vypracována a předkládána pro potře-
bu předání komplexních informací radě města o práci, celkovém vytýčení dalších 
úkolů městské policie v krátkodobém horizontu. Předmětem činnosti městské policie 
je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce 
a plnění dalších úkolů, které jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštními zákony (např. zák. č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů.

2.1. Bezpečnostní situace města z pohledu MP Klecany – únor
Bezpečnostní situace ve městě se oproti minulému hodnocenému období nijak 
zásadně nezměnila. Stále se potýkáme s problémem v oblasti přestupků v dopra-
vě na cestních komunikacích, i když i v této oblasti došlo k určitému zlepšení. 
Zatímco v měsíci lednu bylo zjištěno 69 přestupků proti § 25 zákona č. 361/2000 
Sb., o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, v úno-
ru jsme zaznamenali celkem 34 přestupků. Jedná se téměř o 50% snížení doprav-
ních přestupků spáchaných nerespektováním vodorovného dopravního značení 
V12c Žlutá čára – zákaz zastavení a stání v prostorech ulic V Honech – Astrapark 
a NÚDZ. Dále pak V Boleslavce, kde právě klienti, návštěvníci, ale i zaměst-
nanci NÚDZ nerespektují svislé dopravní značení IP26a Obytná zóna – zákaz 
parkování mimo vyhrazená místa. Přestupků v dopravě se dopouští především 
„přespolní“ řidiči.

V uplynulém období jsme nezaznamenali výskyt projevů vandalismu a poškozo-
vání veřejně prospěšného zařízení, ke kterému docházelo převážně v nočních hodi-
nách a nejčastěji v době pořádání diskoték. Na základě podnětů občanů MP zvýšila 
v této době hlídkovou činnost i v nočních hodinách, tak aby k podobným událostem 
nedocházelo.

Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak markantní. Město 
spadá do spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků.

Únor:
 – v průběhu víkendu ve dnech 2. 2. až 4. 2. se řešily problémy na ubytovně Dolní 

kasárna, kde docházelo ke konzumaci alkoholických nápojů, což je v rozporu 
s domovním řádem. 
V důsledku toho byl z ubytovny vykázán občan Bulharské národnosti.
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 – v uplynulých dnech docházelo k velmi častému odchytu zvířat. Celkově bylo 
odchyceno a dočasně umístěno do odchytového kotce 8 psů různých ras. Ve 
všech případech se podařilo majitele psů dohledat a psy předat do jejich péče.

 – dne 14. 2. 2018 v 10.30 hod. obdržela hlídka telefonické oznámení, kde ozna-
movatel sdělil, že už tři dny neviděl svého známého se kterým se denně scházeli 
v místní restauraci, a že nemá před domem uklizenou popelnici po vývozu od-
padu a nehlásí se mu na mobilním telefonu. V 10.40 hod. se hlídka dostavila na 
uvedenou adresu Pionýrská, Klecany, kde provedla obhlídku domu. Skutečně na 
kraji vozovky před domem stála prázdná popelnice a na dvorku stálo jízdní kolo 
opřené o zeď. Po marném zvonění u branky, hlídka zjistila, že branka je odemčená 
a vstoupila na pozemek. Po obhlídce domu, hlídka zjistila, že dům je uzamčen, 
uvnitř domu svítilo světlo a na bouchání na dveře a okna nikdo nereagoval. Hlídka 
do domu vnikla malým nezaskleným sklepním okénkem, a to na základě § 16, 
čl.1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění: „je-li důvodná obava, že je 
ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník 
oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen „byt“), vstoupit do něho 
a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvráce-
ní bezprostředního nebezpečí.“ Bezprostředně po vniknutí do domu hlídka nalezla 
na schodišti do sklepa bezvládné tělo muže, který nejevil známky života. Jednalo 
se o majitele domu.
Následně hlídka odemkla vstupní dveře domu, které byly zajištěny zevnitř 
západkou.
Okamžitě po zjištění skutečností byla na místo povolána Policie ČR a zdra-
votnická služba, kde po ohledání těla lékař konstatoval smrt. Hlídka dále 
prováděla úkony zabezpečení místa nálezu a spolupracovala s výjezdovou 
skupinou Kriminální služby. Akce byla ukončena odvezením těla postiženého 
a následným uzamčením a zapečetěním vstupních dveří domu a vstupní bran-
ky na pozemek.

 – dne 23. 2. 2018 v čase 20.45 přijala hlídka telefonické oznámení, že z komína 
domu na adrese Pionýrská, Klecany, stoupá ohromné množství dýmu a létá 
velké množství jisker. Jelikož se jednalo o dům, kde před týdnem zemřel jeho 
majitel, a dům je nyní opuštěný, vzniklo důvodné podezření na nebezpečí 
požáru.
Na místě hlídka byla v čase 20.50. Branka byla zamčená, proto hlídka přelezla 
plot. Dům byl také zamčený a zdálo se, že nikdo není doma. Na místě skuteč-
ně z komína létalo velké množství jisker, proto hlídka neprodleně informovala 
Jednotku dobrovolných hasičů Klecany, která na místo dorazila v čase 21.05.
Jelikož vzniklo důvodné podezření, že hrozí větší škoda na majetku, společně 
s velitelem hasičů hlídka na základě § 16, čl. 1, zákona 553/1991 Sb., o obec-
ní policii vnikla do domu otevřeným sklepním okénkem.
Na místě hlídka zjistila, že byl nepřiměřeně roztopen kotel. Hasiči mezitím 
otevřeli vrata, okolo kterých byl jen omotán řetěz a provedli nezbytný zákrok. 
V čase 21.20 na místo dorazila také hlídka 211 PČR Odolena Voda a případ 
si převzala.
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Spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS
Oblast spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS se intenzivně rozvíjí. MP Klecany 
úzce spolupracuje s prvosledovými hlídkami PČR, a to jak v oblasti lustrace osob 
a motorových vozidel, tak především v součinnosti v terénu.
 – dne 14. 2. v 9.16 bylo přijato telefonické oznámení od PČR Odolena Voda se žá-

dostí o asistenci RZS u schizofrenického pacienta. Hlídka poskytla zdravotníkům 
veškerou součinnost

 – dne 18. 2. ostraha kasáren v dolní ubytovně volala, že pana S., který byl toho 
dne hlídkou vykázán z prostoru kasáren, hledá dopravní policie kvůli nehodě, 
kterou spáchal a ujel od ní. Šetřením hlídka zjistila že pan S. se má zastavit okolo 
18.00 hod. pro nějaké osobní věci, které po vykázání zůstaly v prostorách, odkud 
byl dopoledne vykázán. Hlídka uvědomila dopravní policii a pan S. byl v 18.15 
a zadržen a předán hlídce dopravní policie.

2.2. Bezpečnostní situace města z pohledu MP Klecany – březen
Bezpečnostní situace ve městě se oproti minulému hodnocenému období nijak zá-
sadně nezměnila. Přestože se stále potýkáme s problémem v oblasti přestupků v do-
pravě na pozemních komunikacích došlo v této oblasti k rapidnímu poklesu počtu 
spáchaných přestupků. Zatím co v měsíci únoru, kdy bylo zjištěno 34 přestupků proti 
§ 25 zákona č. 361/2000 Sb., o nedovoleném stání nebo zastavení vozidla na pozem-
ní komunikaci, což znamenalo snížení dopravních přestupků téměř o 50 % oproti 
měsíci lednu, v měsíci březnu jsme zaznamenali celkem 27 přestupků. Jedná se sice 
o mírné snížení počtu dopravních přestupků spáchaných především nerespektováním 
vodorovného dopravního značení V12c Žlutá čára – zákaz zastavení a stání v pro-
storech NÚDZ a dále pak V Boleslavce, kde klienti, návštěvníci, ale i zaměstnanci 
NÚDZ nerespektují svislé dopravní značení IP26a Obytná zóna – zákaz parkování 
mimo vyhrazená místa. Ale podařilo se úplně vymítit nerespektování vodorovného 
dopravního značení V12c Žlutá čára – zákaz zastavení a stání v prostorech ulice 
V Honech – Astrapark, kde nebyl zjištěn žádný přestupek. Vyskytují se problémy s do-
držováním předepsané rychlosti v obci. Na základě toho požádala MP Dopravní 
inspektorát o přidělení úseků pro měření rychlosti na příjezdových komunikacích.

V uplynulém období jsme nezaznamenali výskyt projevů vandalismu a poškozo-
vání veřejně prospěšného zařízení, ke kterému docházelo převážně v nočních hodi-
nách a nejčastěji v době pořádání diskoték. Na základě podnětů občanů MP zvýšila 
v této době hlídkovou činnost i v nočních hodinách, tak aby k podobným událostem 
nedocházelo. Celková situace v jiných oblastech porušování zákona není tak mar-
kantní. Město spadá do spíše klidné zóny v oblasti běžné kriminality a přestupků.

Březen 2018:
 – dne 6. 3. v 7.30 přijato tel. oznámení od PČR Odolena Voda o nehodě mezi kru-

hovým objezdem a obcí Klíčany. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že nehoda 
se obešla bez zranění, řidiči se dohodli na zavinění a sepsali společný záznam 
o nehodě.
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 – dne 6. 3. v 8.10 přijato telefonické oznámení o hromadné nehodě více aut u zdra-
votního střediska v ulici U Školy. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se na-
bourala 4 vozidla. Nehoda se obešla bez zranění a řidiči se na místě dohodli, že 
nebudou řešit škodu – na vozidlech nebyla téměř žádná škoda. Postupně z místa 
nehody řidiči s největší opatrností odjeli.

 – dne 6. 3. hlídku kontaktovala Vězeňská služba Pankrác s tím, že nemohou sehnat 
svého zaměstnance, který nezvedá telefon, dům je zamčený a nelze se dobouchat. 
Hlídka zajistila kontakty na rodinné příslušníky konkrétně na manželku, která poté 
dorazila do místa bydliště a bylo zjištěno, že dotyčný pouze tvrdě spal.

 – dne 7. 3. hlídka zjistila, že v prostoru kuchyňského bloku v kasárnách byly neopráv-
něně uskladněny nádoby s kapalinou neznámého původu. Po zajištění stop a výpo-
vědí svědků byl případ předán PČR z důvodu podezření z trestného činu nedovole-
ného nakládání s odpady

 – dne 8. 3. volal ředitel NÚDZ, že má na příjmu pacienta s mánií, který má u sebe 
střelnou zbraň – pistoli. Po příjezdu hlídka zjistila, že ohlášení se zakládá na prav-
dě. Vzhledem k tomu, že byl pacient v klidu a spolupracoval, byla mu zbraň odňa-
ta a po příjezdu hlídky PČR předána s dokladem o převzetí zbraně.

 – dne 14. 3. hlídka asistovala a zabezpečovala záchranu zraněné labutě, která na-
razila do ocelové konstrukce u přívozu. Labuť si převzala přivolaná veterinární 
služba

 – dne 14. 3. byla nalezena peněženka s doklady a kreditními kartami. Hlídka zajis-
tila předání peněženky majitelce

 – dne 16. 3. ve 22.50 hod. bylo telefonicky oznámeno od Městské policie Zdiby, že 
v logistickém parku v ulici Ke Zdibsku 193, Klecany, byl ve skladu DC6 zachycen 
pachatel krádeže místní ochrankou. Hlídka na místě v čase příjezdu 23.00 kon-
taktovala okamžitě pracovníka bezpečnostní agentury, který jak se ukázalo byl 
jak oznamovatel, tak i zaměstnanec bezpečnostní agentury, který provedl záchyt 
pachatele. Ten vypověděl, že při odchodu zdejšího zaměstnance byla provedena 
kontrola zavazadla, při které bylo nalezeno zboží patřící zdejší firmě VF Czech 
Services s.r.o. Toto zboží se skládalo z jarní bundy zn. Vans v hodnotě 813 Kč 
a k tomu plátěné kalhoty též zn. Vans v hodnotě 845 Kč. Přes operační středis-
ko Policie ČR Odolena Voda, byla provedena lustrace totožnosti, zda se nejedná 
o osobu hledanou, nebo pohřešovanou Policií České republiky, a to s negativním 
výsledkem a dále pak jestli se u pachatele této krádeže nejedná o přestupkovou 
recidivu, a to s pozitivním výsledkem. Pachatel zboží zaměstnanci ostrahy vydal 
a ke krádeži se doznal. Zboží jejíž celková hodnota byla 1658,– Kč bylo vráceno 
zpět do skladu. Jelikož se zde jednalo o důvodné podezření ze spáchání přestup-
ku dle § 8 odst. 1, písm. a) zák. č. 251/2016 Sb. a jedná se přitom o recidivu na 
úseku přestupku proti majetku, předala hlídka celou věc dle § 10 odst. 2 zák. 
č. 553/1991 Sb. Městskému úřadu Klecany – přestupkové komisi k dalšímu šetření. 
Během celého zákroku nedošlo ke zranění osob, škodě na majetku a nebyly pou-
žity donucovací prostředky.

 – kontroly ulice Povltavská se zaměřením na parkování na travnatých plochách a ve-
řejný pořádek,
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 – kontroly náměstí se zaměřením na požívání alkoholických nápojů v tomto případě 
se jedná o časté porušování zákona, zejména ze strany dělníků z okolních ubyto-
ven. Doposud byly přestupky řešeny domluvou, úklidem místa a vykázáním osob, 
jelikož město dosud nemá v tomto směru platnou vyhlášku

 – kontroly a odchyt volně se pohybujících zvířat. Zde došlo pouze k několika pří-
padům

 – v průběhu měsíce byly zjištěny v katastru města tři závadové osoby, z nich jedna 
s kriminální minulostí. Po zjištění totožnosti a lustraci na hledané osoby byly tyto 
vykázány z města, protože neměly trvalý, ani přechodný pobyt v Klecanech.

Spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS
Oblast spolupráce s PČR a ostatními složkami IZS se intenzivně rozvíjí. MP Klecany 
úzce spolupracuje s prvosledovými hlídkami PČR, a to jak v oblasti lustrace osob 
a motorových vozidel, tak především v součinnosti v terénu.
 – ve spolupráci s oddělením cizinecké policie jsme se podíleli na pátrání po osobě 

kirgizské národnosti, které skončilo povolení k pobytu a přechodně se zdržovala 
na území města Klecany.

3. Spolupráce s občany a ostatními složkami veřejného života
Přítomnost MP vnímají občané Klecan pozitivně a často se obracejí na strážníky s po-
žadavky a podněty, které napomáhají zkvalitnění náplně práce strážníků. Na základě 
podnětů občanů je upravována a rozšiřována hlídková činnost v zájmových prosto-
rech a zájmových časech. Občané se na nás obracejí i s vážnými problémy, které jim 
pomáháme řešit odbornou radou, i když nejsou v naší kompetenci. Příslušníci MP si 
váží spolupráce s občany a snaží se okamžitě reagovat na všechny podněty a ozná-
mení občanů.

MP zabezpečovala průběh lampiónového průvodu k výročí TGM, ze strany bez-
pečnosti provozu na pozemních komunikacích.

4. Materiální a technické vybavení
Technické vybavení strážníků je na úrovni stávajících potřeb, pro výkon a řešení pře-
devším preventivních opatření.

Závěr
Jsem přesvědčen, že MP je právoplatným útvarem samosprávy a partnerem IZS v ob-
lasti bezpečnosti obyvatel. Vynikající podpora starosty, vedení města a obyvatel, je 
nedílnou součásti a pomocí ke zkvalitnění služeb MP veřejnosti.

Za MP Klecany: Ing. Milan Fischer, vedoucí strážník

Pozn.: Zprávy za měsíc únor a březen byly redakčně upraveny.
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pOZvánKa na pietní aKty v rámci OSlav 
uKOnčení ii. SvĚtOvé válKy
Vážení spoluobčané,
máme krásný měsíc máj, který je symbolem lásky, ale i míru. Bylo to v květnu 1945, 
kdy byla ukončena II. světová válka. Nezapomínejme a uctěme památku těch, kteří 
padli nebo se nevrátili z koncentračních táborů. Pietní akt se koná na nám. Třebízské-
ho dne 8. 5. 2018 v 18.00 hod.

Na klecanském hřbitově je, daleko od svého domova, pochováno 6 rudoarmějců. 
I oni si zaslouží alespoň 1x za rok položením kytice poděkovat a uctít jejich památku.

Proto Vás srdečně zvu na pietní akt, který se uskuteční 8. 5. 2018 v 15.00 na míst-
ním hřbitově.

J. Brožová, zastupitelka města za KSČM

pOSlední válečné dny 1945
Čím více se přibližovala fronta, pozorovali klecanští občané na vojácích, že již ne-
počítají s dlouhým pobytem v obci. Odváželi zásoby munice a zbraní, které měli 
uskladněny ve zdejších hostincích i obytných domech a shromažďovali vše na letišti. 
Také vojáci, kteří bydleli ve vsi, se postupně stěhovali zpět do vojenských ubikací. 
Klecanští občané se začali těšit na jejich odchod, ale přece jen zůstávala obava z je-
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jich posledních dnů setrvávání v obci. Jak proběhnou? A najednou očekávané dny 
nastaly – z písemných poznámek přímých účastníků, zápisů v kronikách apod. byl 
sestaven následující sled událostí:

5. května – sobota
Někteří občané, vracející se z noční směny v továrnách v Praze, přinášejí zprávy, že 
Prahou koluje zvěst o tom, že německé vojsko má do dvou hodin odpoledne vyklidit 
Prahu. Pražané prý chodí již s trikolorami, jsou vyvěšovány československé prapory. 
Na domech se rovněž objevují vlajky spojeneckých armád. Tramvajový vůz prý byl 
ozdobený československou vlajkou a nápisem „Ať žije Československo“.

V průběhu dne byla aktivována protiněmecká vystoupení v sousedních Zdibech, 
Veltěži i Přemyšlení. Občané dokázali odzbrojit německé vojáky v sokolovně, stejně 
se dařilo odzbrojení u Šalanských v Přemyšlení i těch, kteří byli v parku ve Zdibech. 
Ale nepodařilo se to u jednotky ubytované u Řeháků – ti si vynutili odjezd zpět do 
Klecan. Jednotka se však vrátila a došlo k boji na okraji Veltěže, který trval asi do 
20. hodiny a Němci byli odraženi. Na zranění zemřel p. Lhoták a p. Řepa (z Chaber). 
Zranění němečtí vojáci byli odvezeni do Klecan. V Přemyšlení se začala budovat 
barikáda k zamezení příjezdu vojska z Klecan. Ale němečtí vojáci se už v těchto 
místech neukázali.

Občané pracující na letišti zaznamenali změnu v chování vojáků i posádka byla 
opravdu překvapena. Někteří naši občané získali lehce zbraně i munici a předali je 
těm, co odcházeli do Prahy. Posádka se ale brzy vzpamatovala a ukázala ještě i svoji 
sílu. Kolem letiště i v obci zaujala palebná postavení. Večer byl vyhlášen zákaz vy-
cházení. Jen někteří odvážlivci přes zákaz sledovali činnost v obci a zejména kolem 
ní. Ale noc, ještě plná obav, minula bez mimořádných událostí pro naši obec.

6. května – neděle
Z Roztok přichází zpráva, že se německá posádka vzdala a složila zbraně. K veliteli 
klecanské posádky, který měl sídlo na zámku, odešla deputace se starostou a poža-
dovala, aby předal letiště. Odmítl s podotknutím, že nedostal takový rozkaz od nadří-
zených. Upozornil deputaci, že se jim nesmí činit žádné překážky. Pohrozil, že akce 
proti nim bude mít nedozírné následky pro celou obec.

Již od rána se ozývaly četné výbuchy a detonace z letiště i od háje. Němci ničili 
letadla na letišti i v bunkrech kolem háje. Ničili i letištní zařízení. Strašlivé výbuchy, 
mračna tmavého dýmu a vysoko šlehající plameny to dosvědčovaly. Současně se za-
čala tvořit kolona německých aut na silnici od zámku až ke hřbitovu. Když si vojáci 
mysleli, že zničili vše, odjeli asi kolem 16. hodiny směrem na Prahu. Museli kolem 
„Staré pošty“, protože ve Zdibech, byla již barikáda. Klecanští občané očekávali, 
co bude následovat. Vědělo se, že letiště je podminováno a nálože jsou prý i pod 
zámkem. Ale k žádným detonacím nedošlo. Jsou vzpomínáni občané, kteří včas zís-
kali znalosti o rozmístění náloží a uložení kabelů proplazili se k nim a přerušili je 
(p. J. Richtr). Zámek, letiště i obec byla zachráněna.
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Jen co vojáci odjeli, vrhli se občané do zámku i na letiště. Většina proto, aby získa-
la co nejvíce zbraní a munice pro bojující na barikádách v Praze. Sbíralo se vše, co 
bylo dobré a možné dále využít i věci poškozené. Do obnovy se zapojila i řada žen. 
Muži pod vedením p. O. Heliga, zbrojíře p. R. Gersdorfa, získané zbraně opravovali. 
Vše, (včetně munice pro kanony) se vozilo na přívoz do Řeže a pak ze žalovského ná-
draží dále do Roztok, odtud pancéřovým vlakem na pomoc bojujícím barikádníkům 
do Prahy. Náš přívoz byl mimo provoz – všechny prámy byly zničené. V této době již 
řídil obec Revoluční národní výbor (RNV). Vzpomíná tak p. Josef Plachta: „ihned po 
odchodu posádky jsme nastoupili do strážní služby v rámci RNV – měl asi 30 mužů, 
ale i žen“. I v obci bylo ještě hodně obav z následujících dnů. Velmi rychle se šíři-
ly zprávy o bestiálních činech ustupujících německých jednotek v okolních obcích. 
Byly to především ustupující jednotky divize SS Das Reich.

7. května – pondělí
Třetí revoluční den. V rozhlase se objevují zprávy o podepsání kapitulace německých 
sil v Remeši. Situace v Praze však tomu nijak nenasvědčuje, bojuje se dál. V obci je 
pořádek a vzniká plno aktivit již od časných ranních hodin. Všichni chtějí pomáhat 
a zúčastnit se obnovy pořádku v obci. Část občanů pokračuje v shromažďování zbra-
ní a munice, aby nakonec vše skončilo, za pomoci pancéřového vlaku, na bariká-
dách v Praze. Na zámku se tvoří Národní revoluční garda, k zajištění pořádku a ostra-
hy obce. Zvláštní pozornost je věnována hlídkám, které obsazují přístupové cesty do 
obce a pozorně sledují vše co se děje v okolí. Centrem pro hlášení od hlídek byla 
četnická stanice (velitel p. Maňák) v budově bývalé pošty. Je rovněž ustaveno velitel-
ství letiště; mjr. let. P. Pochop z Roztok. První síly jsou tvořeny z místních důstojníků 
a mužstva v záloze. Do obce přijelo několik nákladních aut s Němci. Byli zastaveni 
před zámkem a zajati – celkem asi 217 osob. Následující den byli eskortováni do 
zajateckého tábora v Roztokách.

9. května – středa
O prvním příchodu příslušníků RA do Klecan se zmiňuje p. Václav Kotrč: „Seděl 
jsem s manželkou u radia a čekali jsme, bezradní, co bude následovat. K ránu začalo 
zvolna pršet. Asi v půl páté ráno někdo zaklepal na naše okno. Spatřil jsem dvě po-
stavy – byl to J. Vobnášil a K. Beneš. Žádali mě, abych jim půjčil sekeru na uvolnění 
mojí antény, která byla umístěna na stromě. Vyběhl jsem ven a před naším domem na 
rozcestí stálo vojenské auto a pět sovětských vojáků. V tom okamžiku bylo po veškeré 
únavě a strachu o rodinu, která spala s babičkou ve sklepě. Byla to skupina radiotech-
niků, která potřebovala moji anténu na zařízení radiostanice v Klecanech...)“.

Hlavní roj RA přišel až k polednímu. Těžko popisovat radostné chvíle setkání na-
šich se svými osvoboditeli. Tankovou jednotku přivedl až 11. května pozdější generál 
Šarov. Žili s námi v našich domcích a někteří tam i spali. Lidé se uskrovňovali, jenom 
aby Rusové měli alespoň trochu pohodlí .... vzpomíná pí. Loušková.
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Radost z osvobození byla poznamenána tragickou událostí. Dopoledne, kdy se 
už Rudá armáda pohybovala po hlavních silnicích, jezdili stále ještě zbylí Němci 
postranními silnicemi. Na křižovatce Klecany – Větrušice – Řež, byla hlídka p. Jech 
a p. Ženíšek. Střetli se s německou jednotkou, p. Jaroslav Jech byl těžce zraněn a od-
poledne zemřel. Byla to jediná oběť posledních válečných dnů v prostoru obce Kle-
cany a hluboce otřásla všemi občany. Proto po příjezdu RA se ihned začalo s proče-
sáváním okolí, zejména háje a zalesněných strání – zajišťovala se bezpečnost před 
rozprchlými německými vojáky. Ještě několik týdnů po revoluci se tu a tam v okolí 
některý objevil. Došlo také k zajištění některých českých občanů spolupracujících 
s Němci. Mezi třetí a šestou hodinou ranní překročily hranice velké Prahy předsunuté 
odřady 3. gardové armády generálplukovníka P. S. Rybalka, 4. tankové armády ge-
nerálplukovníka D. D. Leljušenka a 1. ukrajinského frontu maršála Sovětského svazu 
I. S. Koněva. Praha byla svobodná.

10. května – čtvrtek
Vystoupil poprvé jako kolektiv Revoluční národní výbor, který byl připraven již 
v ilegalitě za spolupráce obou odbojových skupin. Jeho nejdůležitějším doku-
mentem bylo provolání, které se stalo vzorem i pro práci dalších národních výbo-
rů. Prvním předsedou RNV se stal František Heřmánek. RNV navázal úzkou spo-
lupráci s RA, která se později usídlila na zámku a v přilehlých budovách. Jedním 
z hlavních úkolů RNV bylo zajištění zásobování obce potravinami. Nebyl to úkol 
lehký, protože po nacistech zůstalo smutné dědictví – rozvrácené hospodářství, 
zničené a prázdné sklady. RNV provedl soupis zásob potravin v obci a dohlížel 
na spravedlivé přidělování.

12. května – sobota
Na místním hřbitově byli pohřbeni vojáci RA z květnových revolučních dnů. 

Účast na tomto pietním aktu byla taková, že ji Klecany ještě nikdy neviděly 
a snad už nikdy neuvidí. Všichni si v duchu slibovali, že v jednotě a míru budou 
budovat spravedlivý řád v osvobozeném státě, který bude šťastným domovem 
všech pracujících. Smuteční projev nad společným hrobem padlých vojáků RA 
pronesl por. pěch. L. Motl.

Na hřbitově je pohřbeno 6 příslušníků RA: kpt. Gluchov E. M., por. Lebeděv A. M., 
serž. Kuzněcov K. A., kpt. Bělikov A. J., serž. Smirnov B. K., serž. Rumjancev V. I., kte-
ří sice přímo v Klecanech nepadli, ale zemřeli tu na těžká zranění, která utrpěli v bo-
jích, když ve dne v noci spěchali od Berlína na pomoc bojující Praze. V roce 1946 jim 
vděční občané postavili náhrobek, u kterého se každoročně pokládají věnce.

Tento den je v historii trvání II. světové války uváděn jako poslední den střetnutí 
s německým nepřítelem. Bylo to u Milína na Příbramsku, kde v noci na 12. května 
nepřítel konečně kapituloval.

JN
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Kam Kráčíš čeSKá pOštO?
Nedávno mě paní kronikářka 
z Větrušic požádala o poskytnu-
tí nějakých historických údajů 
o poště v Klecanech, která, jak 
všichni víme, zajišťuje poštov-
ní služby také pro okolní obce. 
Když jsem si přečetla jak hlubo-
ké kořeny pošta v českých ze-
mích má, bylo mi ze současného 
stavu této instituce smutno. Ne-
vím jak vy, milí čtenáři, ale já si 
otázku „kam kráčí Česká pošta?“ 
pokládám v poslední době čím 
dál tím častěji. Služby poskytované touto, tak celospolečensky významnou, institucí se 
měsíc od měsíce zhoršují.

Musela jsem si vyhledat na Wikipedii, co vlastně mám od pojmu pošta očekávat. A tam 
jsem se dočetla: „Pošta je označení pro službu, která zajišťuje logistiku korespondenci, lis-
tovním službám, rozesílání zásilek, převodům peněz, vydávání známek a podobně. Jedná 
se o jednu z nejstarších služeb, které jsou na světě provozovány. Tvoří součást každoden-
ního života lidí na celém světě. Její správné fungování je důležité pro tuzemské i meziná-
rodní společenství.“

V českých zemích započal rozvoj poštovnictví s nástupem Habsburků. Další důležité 
období rozvoje pošt u nás nastalo za vlády Marie Terezie, kdy byl poštovní úřad převzat do 
státní správy. Šlechtický rod Taxisů už dříve organizoval poštovní přepravu takřka mono-
polně po velké části Evropy. Po krátkém provizoriu se hned roku 1527 začalo s budováním 
stálých poštovních stanic, v nichž se vyměňovali koně jízdních kurýrů. Nejstarší poštovní 
trasa mezi Prahou a Vídní vedla přes Tábor a dále do vsi Košic, kde se rozdělovala na dvě 
větve. Jižní mířila na Linec, východní vedla přes Jindřichův Hradec a Slavonice dále smě-
rem na Vídeň.

Vrchním pražským poštmistrem se stal synovec Antonia Taxise Ambrož a po něm Kryš-
tof Taxis. Poté se ve vedení české pošty vystřídalo několik jiných šlechticů. Za vlády Max-
miliána II. se začalo s přepravou soukromých listů, za Rudolfa II. byly poštou přepravovány 
i osoby. Dálkové spojení bylo navázáno s Vratislaví, Benátkami, Bruselem, Paříží a Lon-
dýnem. Brzy po Bílé hoře získali úřad nejvyššího dvorského poštmistra v Čechách jako 
dědičné léno příslušníci rodiny Paarů, kteří ho vykonávali sto let, načež v roce 1722, za 
vlády Karla VI., byla pošta v habsburské monarchii zestátněna.

V Klecanech byl poštovní úřad otevřen v březnu roku 1906 a poštmistrovou byla usta-
novena sl. Růžena Stránská, která tuto funkci vykonávala 27 let. Poštovní úřad byl prvně 
umístěn do domu čp. 18. V roce 1912 – 1913 byl poštovní úřad přemístěn do větších pro-
stor do přízemí domu čp. 73 (u Kocourků), kde zůstal až do r. 1990 a odtud se stěhoval do 
budovy, kterou dnes Česká pošta sdílí s městskou knihovnou a matrikou.
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Proč mě vlastně téma České pošty tak zaujalo? Protože úřad tak důležitý, který by měl 
být stabilní, korektní, spolehlivý atd., za poslední roky ztratil snad všechny své kredity. 
Slova jako spolehlivost, solidnost a důvěryhodnost si dnes už s Českou poštou budeme 
spojovat jen stěží. A důvody jsou konkrétní: stojíme dlouho u přepážek, kde nikdo není, 
protože všichni přítomní zaměstnanci hledají v zázemí pošty jeden balíček. Pohled k Ve-
likonocům odeslaný 26. března doputoval na místo určení 12. dubna l.p. tohoto roku. 
Balíček určený tzv. „do ruky“ se vozí v pošťáckém autě, které vidíte projíždět kolem vašich 
oken a sotva vás mine, pípne vám na mobilním telefonu zpráva, že jste nebyli zastiženi 
a tedy je balíček umístěn na poště k vyzvednutí. Poštovní zásilky jsou doručovány jakýmsi 
kvantovým způsobem tj. v lepším případě 1x týdně. Pokud bydlíte na konci ulice, která 
je do kopce, můžete jen doufat, že soused který bydlí na začátku svahu, bude tak hodný 
a vaši poštu, která skončila v jeho poštovní schránce, vám předá. Takovýchto případů, z ne 
právě levných služeb poskytovaných Českou poštou, by bylo jistě víc. Slyšela jsem někde 
argument: „oni je málo, platí tak na to kašlou“. Kdyby se v důsledku nedostatečné finanční 
motivace takto chovaly i jiné profese, (zdravotní sestry, policisté, prodavačky, uklízečky, ři-
diči autobusů – omlouvám se všem neuvedeným a finančně zneuznaným profesím) moh-
lo by nám jít někdy i o život.

Při popisu historie tohoto úřadu jsem si ještě vzpomněla na jeden příklad, který se nás, 
doufám již nikdy nebude dotýkat: za první světové války se dopisy určené vojákům na 
frontu a odesílané z fronty nefrankovaly, byly hrazeny tzv. z eráru. Kdyby se nedej Bože 
v této situaci měla dnes ocitnout naše země, je skoro nepochybné, že by se poštovné neje-
nom zdražilo, protože každá válka sebou přináší finanční krizi, ale lze předpokládat, že by 
vojákům na frontě bylo společně s dopisy od blízkých Českou poštou nabízeno spoření, 
pojištění – nejlépe životní, případně jiné doplňkové služby, jejichž rozsah téměř překrývá 
skutečnou činnost pošty. Celá tahle závěrečná ironie je jen smutným povzdechem nad 
tím, že jsem se ocitla v situaci, kdy mi nezbude než do městské kroniky zapsat informaci 
o neutěšeném stavu České pošty, která se utápí ve vlastních nesmyslných a nelogických 
řádech, nařízeních a předpisech, které jsou hlavní překážkou řádného fungování a vstříc-
ného přístupu k zákazníkům.

Blíží se léto, doba dovolených a v současné době se opět stává trendem zasílání papí-
rových pohlednic z výletů a dovolených. Za současného stavu poštovních služeb tak bude 
pohlednice zaslaná z dětského letního tábora nejspíš hezkým vánočním dárkem.

JH

přišlO nám mailem
V noci bychom prý neměli jíst, ale kdo mi sakra vysvětlí, proč je 
tedy v lednici světlo?!

Nehubnu do plavek ....tloustnu do nafukovacího kruhu, aby mi nespadl.

Proč ženy vždy vědí, kde co je?
Protože to tam přendaly z místa, kde to bylo.
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Kardinál JOSef beran v praZe
Neměl jsem možnost sledovat v televizi převe-
zení ostatků kardinála Berana z Říma do Prahy, 
tak nevím, co o něm bylo řečeno a co nikoli. Ale 
když jsem o něm příští neděli vyprávěl v koste-
le, zpochybnil jeho kvality jeden z přítomných. 
„Když se teď tvrdí, že byl laskavý a hodný, jak je 
možné, že byl pronásledován nacisty a po něko-
lika letech i komunisty? Já jsem se za komunis-
tů měl dobře, naše rodina v ničem nestrádala, 
a o pronásledování lidí nevím.“

Dobrota nebo laskavost nebyla důvodem pronásledování. V roce 1942 byl, tehdy 
neznámý ředitel učitelského ústavu, dr. Josef Beran odvezen do Terezína a o rok poz-
ději do Dachau, protože němečtí nacisté považovali církev za svého nepřítele. Po-
stava Ježíše Krista nebyla v souladu s jejich touhami ovládnout svět. Kdokoli veřejně 
naznačil nebo projevil svůj vlastní názor, dostal se do většího nebo menšího konfliktu 
s vládnoucí mocí. Byl uvězněn a z koncentračního tábora se buď vrátil po osvoboze-
ní, jako Josef Beran, nebo tam zahynul jako Josef Čapek nebo Milena Jesenská nebo 
miliony dalších.

Když komunisté po válce postupně uchvátili vedení české společnosti, Josef Beran 
(od roku 1946 už arcibiskup) nebyl držen v internaci kvůli své laskavosti, ale protože 
i komunisté považovali církev za svého nepřítele. Postava Ježíše Krista nebyla v sou-
ladu ani s jejich touhami ovládnout svět. Jako pražský arcibiskup varoval před zneuží-
váním moci a křivdami, které začalo páchat tehdejší vedení KSČ. Ale nebyl popraven 
jako 250 jiných ani nebyl odsouzen a nestrávil dlouhá léta ve vězení jako 205 000 
Čechů. Ani nezemřel na útrapy vězení jako 4 500 jiných. Pouze byl od roku 1949 do 
roku 1963 spolu s několika dalšími biskupy držen na utajených místech v naprosté 
izolaci od světa. Neslyšel rozhlas ani nemohl číst noviny. Vycházet mohl pouze na 
dvůr obehnaný neprůhledným plotem. Až roku 1963 byla jeho internace zmírněna 
a další dva roky prožil pouze na místech nuceného pobytu.

Tehdy se proslechlo, že je umístěn v Mukařově u Prahy a tam jsem ho jako plzeň-
ský kaplan v roce 1964 navštívil. Protože se narodil v Plzni, chtěli jsme mu udělat 
radost a vezl jsem mu sádrový odlitek hlavy Plzeňské madony. To je opuková socha 
typu krásných Madon, která stojí od roku 1384 v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje.

Beran měl z dárku i mé návštěvy radost. Byl opravdu takový, jak se na něho vzpo-
míná. Vyprávěl jsem mu trochu o našem působení v jeho rodném městě. Mluvili jsme 
spolu sice o samotě, ale s vědomím stálého odposlechu, jak se později i potvrdilo.

O kardinálu Beranovi jsem mluvil na dalším kaplanském místě, na Vinohradech. 
Bylo to při jeho úmrtí v květnu 1969. Jeden truhlář nám tam vyprávěl o komunistic-
kém vedoucím své dílny. Ten vzpomínal vděčně, jak se s ním, ve chvíli ohrožení ži-
vota v koncentračním táboře Dachau, Josef Beran rozdělil o svůj denní příděl chleba.

Pavel Kuneš
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nOc KOStelů 2018
V pátek 25. května se koná v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Klecanech už po sedmé Noc kostelů. Je to akce 
celorepubliková a u nás proběhne dost podobně jako 
v minulých letech.

Velký zájem bývá o výstup na věž, kde návštěvníky 
provádějí naši skauti. Výstup začíná v 17.30 hodin. Ač-
koliv z jižního okna je dnes výhled spíš do korun stromů 
než do obce, mohou si návštěvníci připomenout dávnou 
historii této stavby: okenní oblouky na schodišti nesou dosud stopy gotického 
a barokního slohu. První zmínka o kostele je totiž z doby, kdy vládl císař Karel 
IV. Ve věži je možno vidět také barokní hodinový stroj, protože na věži bývaly 
kdysi hodiny.

V prostoru zvonice, kde kdysi visívalo až sedm zvonů, visí dnes zvon jediný, 
zasvěcený sv. Václavu. Je z roku 1999 a byl pořízen z veřejné sbírky. Přispěli na 
něj četní občané a přátelé kostela.

Po ukončení prohlídky věže a možnosti prohlédnout si kostel bude následovat 
malý varhanní koncert. Na varhany bude hrát Vojtěch Kouřil. Po něm klecanští 
přátelé, zvaní též literáti, uvedou pásmo o prvním čs. prezidentu T. G. Masaryko-
vi a jeho úctě k Pánu Ježíši. Pak už se těšíme na koncert klecanského pěveckého 
souboru Klenota se sbormistryní Marcelou Sládkovou. Soubor loni na podzim 
oslavil dvacet let svého trvání. Tradiční beseda a diskuze s farářem Pavlem Ku-
nešem a hosty se zaměří na kontroverzní výklad první kapitoly Bible. Podrobné 
časové rozložení Noci kostelů bude uvedeno na plakátcích.

zl

valná HrOmada tJ SOKOl,  
župa JungmannOva
Klecanská sokolská tělocvičná jednota České obce sokolské, začleněná v župě 
Jungmannově se sešla 12. března t. r. na valné hromadě. Ve zprávě o činnosti, 
kterou přednesla dosavadní hospodářka sestra Hana Janková, se uvádí, že ze 123 
členů evidovaných ke konci roku 2017, je 58 žen, 19 seniorek, sedm mužů, osm 
dorostenek a v oddílu volejbalu třicet žáků a žákyň. Kromě pravidelného týden-
ního cvičení žen a seniorek a tréninků volejbalistů je možno říci, že se členové 
a členky Sokola zúčastňují všech akcí pořádaných městem. Dvě sestry-sokolky 
předcvičují jednou týdně seniorům v Domě s pečovatelskou službou. Sokolské 



Klecanský zpravodaj • květen 2018

loutkové divadlo Klecánek sehraje každým rokem pět představení pohádek pro 
nejmenší, která se dětem líbí.

Novou starostkou TJ Sokol byla zvolena sestra Kateřina Hamouzová Holá, mís-
tostarostou bratr Marek Smýkal. Přítomní poděkovali za dosavadní činnost sestře 
starostce Jiřině Srbové, která se spolu se skupinou bývalých sokolů, bratry Václa-
vem Soukupem, Mirkem Melíškem, Vladimírem Novákem a jejich manželkami, 
zasloužila o obnovení klecanské tělocvičné jednoty v roce 1991.

Nové sestře starostce a novému výboru Sokola přejeme hodně zdaru!
zl

KlecáneK v patnácté SeZónĚ
Loutkové divadlo Klecánek má za sebou další sezónu, v Městské knihovně v Kle-
canech už patnáctou. Jsme rádi, že můžeme prostor knihovny takto využívat.

Soubor vedený Pavlem Kunešem tvoří Hana Janková, Jana Kunrtová, Jarka 
Kredbová, Jana Langová, Zdena Lomová a Milan Žalud.

Jako obvykle, i v sezóně 2017/2018 jsme uvedli pět pohádek. Tentokrát to byly 
Honza a dračice Krucajda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Perníková chaloupka, 
Jak draka bolely zuby, O zkamenělém rytíři. Pohádku Perníková chaloupka hraje-
me už tradičně v lednu, letos po jedenácté! V posledních letech v pohádce účin-
kuje také Jára Žemlička s básničkou Václava Renče, a děti si na závěr pochutnají 
na perníkové chaloupce upečené a ozdobené Lenkou Petřinovou.

Za výborný hudební doprovod jsme vděčni Aničce Červenkové a Michalu Rei-
serovi. Divadlo má už své věrné diváky, na které se těšíme. Těch menších přichází 
kolem dvacítky, ale těší nás i zájem starších diváků – tatínků, maminek a dalších 
příbuzných.

Část z dobrovolného vstupného jsme tentokrát poslali našim kolegům-loutká-
řům sdruženým ve spolku Loutky v nemocnici, kteří obětavě jezdí do nemocnic 
hrát nemocným dětem.

Těšíme se na začátek podzimní části divadelní sezóny. Začínáme hrát v říjnu.
zl

meZinárOdní den muZeí
Doba dovolených a prázdnin je tak říkajíc na dosah ruky a my se jako každý rok 
začneme přesouvat z místa A do míst B, C, D… Pokud zmíněná místa B, C, D… 
budou na území naší republiky, máme téměř nedozírné možnosti výletů. Do po-
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předí se dostávají pře-
devším zámky, hrady, 
zájímavé přírodní lo-
kality, zoologické za-
hrady, botanické za-
hrady a arboreta. Ale 
zkusili jste se někdy 
podívat na množství 
muzeí a muzeíček, 
ať již státních měst-
ských, obecních nebo 
soukromých, která 
můžeme navštívit? 
Přehled muzeí, který 
uveřejnila Asociace 
muzeí a galerií v ČR 
nalezneme na adrese 
www.cz-museums.cz/
adresar. Netroufám si odhadnout kolik muzeí v republice máme, ale myslím, že 
kdybychom je všechny chtěli navštívit, nestačily by nám na to dva životy. A další 
muzea stále přibývají. V horkých letních dnech je návštěva muzea příjemným 
osvěžením a odpočinkem, kde nejsme většinou vázáni na čas prohlídky ani na 
průvodce. Můžeme dlouze postávat u exponátů, které nás zajímají a jen letmo 
shlédnout ty, které nejsou právě středem našeho zájmu.

Nejstarším muzeem na území ČR je Slezské zemské muzeum v Opavě. Za-
loženo bylo 1. května 1814 jako Gymnazijní muzeum. Úroveň sbírek byla na 
takové úrovni, že návštěva tohoto muzea byla zařazena do programu císařské 
návštěvy Opavy v červnu 1817.

Muzea kromě stálých expozic nabízejí krátkodobé výstavy, komentované prohlíd-
ky nebo přednášky. Vstupné je, na současné poměry, téměř zanedbatelné, zato in-

formace a vědomosti, které 
získáme budou k nezaplace-
ní. Nezapomínejme proto při 
svých výletech na tyto, uni-
kátními exponáty naplněné, 
většinou historické budovy, 
které najdeme téměř v ka-
ždém větším městě. V ob-
cích a menších městech pak 
máme možnost navštívit řadu 
soukromých muzeí, která 
v poslední době rostou jako 
houby po děšti.
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Probouzející se příroda na zámecké zdi  
v Klecanech u skautského srubu – 21. 4. 2018
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mySlivOSt – 95. výrOčí OrganiZace
Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku samostatné Československé republiky se 
výrazně projevily snahy o vznik stavovské myslivecké organizace ve společném 
státě Čechů a Slováků. Napomohl k tomu zánik Svazu českých lovců během prv-
ní světové války a také to, že Československý lovecký a kynologický říšský svaz, 
založený již v roce 1919, neplnil své poslání k uspokojování aktuálních potřeb 
myslivců.

Bylo proto třeba, aby osobnosti z oblasti myslivosti a lesnictví, které měly přiroze-
nou autoritu, vysokou odbornost, zapálení pro věc a organizační schopnosti překo-
naly různorodé a roztříštěné zájmy profesních organizací a připravily půdu pro vznik 
jednotné celostátní organizace, která by zastupovala názory a zájmy myslivců na 
veřejnosti včetně přípravy příslušných právních norem. Tito lidé se rekrutovali z orga-
nizací, které vznikly ještě před rozpadem monarchie. Jednalo se například o Lovecký 
klub v Plzni založený roku 1898, Lovecký klub v Litovli (1904), pražský Klub pro 
kynologii a myslivost Hubertus (1910), Lovecký spolek pro Olomouc a okolí (1911) 
či Spolek pro ochranu myslivosti Markrabství moravského v Brně (1912). Největší 
zásluhu na vzniku nové organizace měli Josef Žalman a Karel Podhajský. Právě oni 
uskutečnili mnohá pracovní jednání s podobně smýšlejícími osobnostmi a to přede-
vším se zástupci pražského Ústředního spolku pro ochranu honby a chov loveckých 
psů v Čechách, brněnského Lovecko-kynologického spolku pro Moravu a Slezsko, 
bratislavského Poĺovníckeho ochranného spolku pre Slovensko, tišnovského Spolku 
přátel myslivosti pro Tišnov a okolí, Ústřední jednoty lesních a lovčích zřízenců, Spol-
ku posluchačů lesního inženýrství v Praze a Brně a jihočeského Loveckého klubu 
v Českých Budějovicích. Výsledkem těchto jednání byla schůze svolaná na 6. leden 
1923 do České Třebové.

Dalším krokem 
pak byla zakládající 
a zároveň ustavující 
schůze Českosloven-
ské myslivecké jed-
noty ze dne 22. dub-
na 1923 v Brně. Na 
ní byly schváleny 
stanovy, vznikla nová 
matrika pro zápis lo-
veckých psů, schvá-
leno bylo vydávání 
měsíčníku Stráž my-
slivosti (dnes vychá-
zí pod názvem My-
slivost) a provedena 
volba vedení. Před-
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sedou byl zvolen Zdenko Slanina, lesní rada v Židlochovicích, místopředsedou 
za Čechy Josef Bohuslav Martin, za Slovensko dr. Ján Moural, jednatelem Jan 
Začal, pokladníkem Richard Knoll, vedoucím redaktorem Stráže myslivosti Jaro-
slav Svoboda, vedoucím knihy Československý lovecký pes Karel Podhajský, od-
borným redaktorem Stráže myslivosti referentem pro nový honební zákon Josef 
Žalman a další funkcionáři.

Před 95 lety tak vznikla Československá myslivecká jednota, která po rozdě-
lení Československa nese v ČR název Českomoravská myslivecká jednota. Její 
úlohu pak vystihuje úvodník prvního čísla Stráže myslivosti z června 1923: „Do 
našeho programu vkládáme vedle šíření myslivecké, myslivecko-kynologické 
a myslivecko- zvěrolékařské vědy také co největší popularizaci myslivosti, lesa 
a věd přírodních. Slovem i písmem budeme pracovati k duševnímu povznesení 
československých myslivců a v nejširších vrstvách lidu probouzeti zájem o mys-
livost. K této spolupráci zveme všechny lidi dobré vůle.“

Ing. Jindřich Trpák

přítel báSníKů a milenců – SlavíK Obecný
Fauna Klecan 22.
Je malý a nenápadného vzhledu, avšak 
s vynikajícím hlasovým fondem. Proto-
že zpívá především v noci, stal se poe-
tickým symbolem jarních nocí, v nichž 
inspiruje jak básníky k tepání veršů, tak 
milence k lásce. Uhádli jste, že se jedná 
o slavíka obecného (Luscinia megarhyn-
chos) z čeledi drozdovitých. Vyskytuje 
se ve střední a jižní Evropě, v severní 
Africe (Maroko, Alžír, Tunis), v Malé 
Asii a na Kavkaze, a dále k východu až 
do střední Asie (Kazachstan, Kyrgyzie). 
U nás v Klecanech hnízdí na několika 
místech, například v těsné blízkosti lomu a v mokrém remízu u bývalé vodárny.

Slavík zimuje v tropické Africe, odkud přilétá v dubnu až květnu, a odlétá zpět 
již v srpnu, nejvýše v září. Lze tedy říci, že je spíše ptákem tropickým, protože 
v Africe tráví až osm měsíců v roce.

Je to ptáček skromného zjevu, svrchu světle hnědavý, se spodní stranou těla 
bělavou, na křídlech a ocásku se slabě rezavými skvrnami. Zdržuje se převážně 
v hustých křovinách, často vydatně vlhkých, jindy i sušších, kde si staví hnízdo. To 
je někdy nízko nad zemí ve větvích, jindy na zemi, například v kopřivách. Hnízdo 

Slavík obecný, autor snímku  
Tomáš Skorupka, 28. června 2016
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má tvar hluboké kotlinky, většinou vystlané travinami a dubovým či jiným listím, 
a staví je pouze samička (hezký příklad pro muže nejen v Klecanech ...).

Jako zvěstovatel lásky si slavík svou pověst opravdu zaslouží! Krásný zpěv 
slouží nejen k označení jeho malého teritoria, ale zejména k nalákání samiček, 
které jsou v okolí, případně ještě protahují ze zimovišť. I když je samečků obvyk-
le o něco více než samiček, tak přesto slavík dokáže hnízdit i se třemi samicemi, 
čili je schopen žít v polygamii (... druhý hezký příklad pro klecanské muže...). 
Samička snáší nejčastěji čtyři olivově zbarvená vejce, ale snůška může kolísat od 
dvou do šesti. Na nich pak sedí pouze samička od 12 do 14 dnů. Po vylíhnutí oba 
rodiče krmí dva týdny, a po vylétnutí mladých z hnízda ještě dalších cca 10 dnů. 
Poté jsou mladí již samostatní, a zcela dospělí jsou ve druhém roce života.

V přírodě se slavíci dožívají okolo sedmi let, ale v zajetí i mnohem déle, kolem 
20 roků, jeden samec dokonce 27 roků. Bylo to zřejmě tím, že mu celou dobu 
do klece nedali samičku. J

Slavičí zpěv je přírodním produktem, který bez přehánění mimořádně ovliv-
nil evropskou kulturu. Je zmiňován v desítkách lidových písní, ve vážné hudbě, 
v literatuře i výtvarných dílech. Každý pták se své pěvecké umění učí, není mu 
zcela vrozené, a tak to dělají i slavíci. Učí se tak, že poslouchají jak své rodiče, 
tak jiné slavíky. Můžete proto slyšet popěvky jednodušší, ale i mistry ve svém 
oboru. Ví to ten, kdo nepostrádá estetické vnímání a hudební sluch, a za tichého 
hvězdného večera naslouchá zpěvu Pana Mistra Slavíka. Nevyrovná se mu žádný 
lidský Zlatý slavík!

Kromě našeho slavíka obecného lze na východě Slovenska a dále ve východní 
Evropě až po Sibiř slyšet rovněž hezký zpěv slavíka tmavého (Luscinia luscinia). 
Jednotlivé sloky však jsou kratší, více podobné zpěvu drozda. Zjevem jsou si oba 
druhy velmi podobné, slavík tmavý má poněkud vlnkovanou hruď a je tmavší. 
Slavík tmavý v Kle-
canech ani ve střed-
ních Čechách ne-
hnízdí, ale mohou se 
zde objevit ptáci na 
tahu. V takovém pří-
padě je možno vidět 
je pouze u řek a po-
toků, pokud se tam 
nachází rákosí a křo-
viny. Třetím, u nás 
jen zcela výjimečně 
hnízdícím druhem, 
je barevně nápad-
ný slavík modráček 
(Luscinia svecica). 
Samci ve svatebním 
šatu mají vrchní stra-
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nu hnědavou s rezavým ocasem a spodek těla bělavý. Hruď je modrá s bílou 
skvrnou uprostřed, přičemž modrá je ještě černě a rezavě vroubená. Modráčci 
ze Skandinávie mají i střední skvrnu rezavou. Hnízdí v bažinatých křovinách, 
v často zatápěných luzích, ve vrbinách a při okrajích rašelinišť. I tohoto ptáčka 
můžeme vidět obvykle pouze na tahu, a to vždy v hustých porostech poblíž vody, 
v rákosinách, u rybníků a podobně.

Slavík obecný je zákonem chráněným druhem. Zdá se, že v posledních asi tři-
ceti letech se počty slavíků mírně zvyšují. Celkem určitě to bude tím, že někdejší 
pastviny, louky a sady zarůstají křovím, což slavíkům vyhovuje. Takže nyní již 
nezbývá nic jiného, než za vlahé noci pěvce vyhledat. Není to až tak těžké, jeho 
zpěv je slyšet na kilometry!

Jaromír Bratka

cHOrOby našicH ZaHrad – v.
Antraknóza fazolu

Příčinou antraknózy fazolu je 
houba Colletotrichum lindemu-
thianum. Napadení se projeví 
na kterékoliv nadzemní části 
rostliny, kde se vytvářejí nepra-
videlné okrouhlé skvrny. Na 
stoncích jsou podlouhlého tvaru, 
na luskách jsou hnědé a mírně 
propadlé, s vyvýšeným tmavším 
okrajem. Na těchto skvrnách 
můžeme často pozorovat kon-

centrické kruhy plodničky. Houba postupně prorůstá dovnitř lusku a napadá i se-
mena, na kterých způsobuje žlutohnědé až červenohnědé skvrny. Toto napadení 
se přenáší i na další generace a proto se nedoporučuje používat k setí napadená 
semena. Na napadených listech postupně hnědnou žilky a jejich bezprostřední 
okolí. Při silnější infekci listy odumírají a suché zůstávají viset na rostlinách. 
Jedná se o nejrozšířenější a nejzávažnější chorobu fazolu, která se vyskytuje ve 
všech oblastech jeho pěstování. Ošetření se provádí fungicidy (např. Dithane DG 
Neotec, Champion 50 WP, Korzar, Kuprikol 50) v době vytváření prvních listů. 
Postřik je nutné opakovat 1 – 2x za 10 – 14 dní.

JH
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Noc s Andersenem
Letos proběhl již 
18. ročník akce Noc 
s Andersenem a ten-
tokrát se zúčastnily 
i děti z naší ZŠ. Žáci 
tří tříd prvního stup-
ně (2.B, 3.B a 4.C) 
se sešli pozdě odpo-
ledne v pátek 23. 3. 
plni očekávání. Byl 
pro ně připraven 
nabitý program. 
Nejprve vyrazili na 
hvězdárnu v blíz-
kých Ďáblicích, kde 
se dozvěděli mnoho 
zajímavého nejen 
o kouzlech noční oblohy. Po návratu do školy se děti rozešly do svých tříd. Sa-
mozřejmě nemohlo chybět pohádkové čtení, které bylo proloženo společnou 
večeří a hrami. Kolem půlnoci se opět sešly všechny děti v tělocvičně, kde byla 
akce završena velmi vydařenou diskotékou. Na dobrou noc si děti ještě poslech-
ly pohádku a pak už se spokojeně vydaly do říše snů. Už teď se všichni těšíme 
na příští ročník…

Matematická soutěž Pangea
Žáci ze třídy 5. B se již druhým 
rokem zapojili do mezinárod-
ní matematické soutěže Pangea. 
Všichni řešitelé si i letos poradili 
s nelehkými příklady a „vypočíta-
li“ si velice pěkná umístění a za-
slouží si naši velkou pochvalu.

Nejlepší výsledky pak získa-
li: Rebeka Mayerová – 28. místo 
v ČR. Artur Smýkal – 97. místo 
v ČR. Rebeka postoupila do fi-
nálového kola, které se bude ko-
nat v Praze a my jí budeme dne 
11. 5. držet palce.

šKOlní Kurýr
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Zápis do ZŠ
Začátkem dubna proběhl 
v naší ZŠ zápis do prvních 
ročníků.

Se zápisem pomáhali žáci 
z 5.B. Převlečení za Bobíka, 
Fifinku, Myšpulína a Pinďu 
provázeli budoucí prvňáčky 
celým zápisem, kde paní uči-
telky zjišťovaly, co všechno se 
naučili v MŠ. 

Po stopách J. A. Komenského
Školství v průběhu staletí

Kluci a holky z 6.A a 6.B se vydali 
v pátek 13. dubna do Pedagogické-
ho muzea J. A. Komenského, které 
sídlí ve Valdštejnské ulici v Praze. 
Každá třída se zúčastnila interaktiv-
ní prohlídky muzea a absolvovala 
program zaměřený na život a my-
šlenky UČITELE NÁRODŮ. Expo-
zice nám ukázala, jak se vyvíjelo 
školství v českých zemích, jaké se 
používaly metody výuky, pomůcky, 

knihy, čím žáci psali a jak vypadaly třídy v období 1. republiky a ve 2. polovině 
20. století. V závěru si někteří oblékli kostýmy napodobující módu z počátku 20. stol. 
a na chvíli se převtělili do pana továrníka, paní továrníkové, letce, operní divy a pod. 
Exkurze se všem líbila.

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů v Čelákovicích
Velký úspěch
Stalo se na naší škole tradicí, že se 
zúčastňujeme okresního kola Do-
pravní soutěže v Čelákovicích. I le-
tos jsme 17. dubna na soutěž vyslali 
2 družstva. Za mladší závodili Kač-
ka Adderson, Eliška Kleinová, Tobi-
áš Doskočil, Tomáš Vacek (všichni 
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4.A) a za starší již po několikáté Nela Filingerová, Anička Petruchová, Filip Drahozal 
a Štěpán Kostrhún (9.A). Že zazáří starší žáci, se dalo očekávat, neboť už několikrát 
v Čelákovicích zvítězili. Letos ale uspěli i mladší, kteří byli na takové soutěži poprvé. 
Je pravda, že v letošním roce nebyla tak velká konkurence, protože do Čelákovic 
dorazilo méně škol, nicméně naši soutěžící zvítězili s velkým náskokem. Oběma 
družstvům proto děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a připojujeme velkou 
gratulaci. 

Zdroj: www.zsmsklecany.cz

ZprávičKy Z mateřSKé šKOličKy
Konečně je jaro v plném proudu, a tak se snažíme nejvíce času pobývat venku a uží-
vat si sluníčka a tepla a řádění na školkové zahradě. Také začala sezóna výletů, zvlád-
li jsme zápis do školky, zápis do školy a spoustu dalších zajímavých věcí.

IQ Park Liberec
10. 4. se vydaly třídy Beruška 
a Kobylka na celodenní vý-
let do IQ Parku v Liberci. Po 
nekončících dotazech „kdy 
už tam budem“ se děti ocitly 
v ráji her, pokusů a optických 
klamů. Mladá lektorka Len-
ka měla pro děti připravený 
program na téma „smysly“. 
Děti si vyzkoušely všech pět 
smyslů při různých pokusech. 
Po organizovaném programu 
začala volná zábava ve všech 
patrech zábavně naučného parku. Děti měly k dispozici na hraní lékařskou ordinaci, 
vodní park, hasičskou stanici, stavbu s jeřábem, pódium s hudebními nástroji, mo-
derátorský pult, prodejnu potravin, mnoho různých technických zajímavostí a také 
potápějící se Titanic. Výlet byl opravdu skvělý a většina rodičů slíbila dětem, že se 
zajedou do Liberce podívat ještě jednou.

Za zvířátky do Radonic
11. 4. se třídy Myška a Ježek vybavily dobrotami pro zvířátka (suché pečivo, 
jablka, mrkve) a vydaly se do ZOO parku Radonice. V ZOO parku byly děti vel-
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mi vlídně přivítány a dostaly další dáv-
ku krmení pro zvířátka. V Radonicích 
se smějí zvířátka hladit, mazlit a krmit, 
takže děti si výlet náramně užily.

Divadlo Kůzle
18. 4. nás navštívilo Divadlo Kůzle, kte-
ré nám zahrálo pohádku o lakomé Zorce 
„Potrestaná lakota“.

Školáci četli předškolákům
Od 18. 4. do 20. 4. chodily žákyně páté 
třídy klecanské základní školy číst před-
školákům ze tříd Beruška a Žabka pohád-
ky k odpolednímu odpočívání.
Děkujeme.

Čarodějnický slet
26. 4. proběhl tradiční čarodějnický slet na zahradě naší mateřské školy. Děti si v ča-
rodějných disciplínách, stejně jako každý rok, vysoutěžily „jagáty“, které pak v ob-
chodě u Baby Jagy proměnily za dobroty a různé jiné čarodějné drobnosti.
Kdo se mohl zdržet, opekl si ještě něco dobrého k snědku u čarodějného ohně.
Děkujeme všem čarodějům a čarodějnicím za účast.
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SKautSKé StřediSKO Havran Klecany
 

3. oddíl Kejklíři
První dubnovou schůzku jsme měli spolu se světluškami závod nanečisto. Kluci moh-
li vidět a zkusit si, jak to asi bude přibližně na Závodě vlčat a světlušek vypadat.

Druhou schůzku kluci pomocí hry hledali papírky, které jim napověděly, co má být 
obsaženo v lékárničce na závod. Lékárničku poté i správně vybavili. Během schůzky 
si ještě zkusili oloupat brambory, které se stihly ještě před koncem schůzky uvařit, tak 
si každý nesl domů i svačinku.

V sobotu 14. dubna probíhaly ony dlouho očekávané a všude zmiňované Závody 
vlčat a světlušek. Kluků se zúčastnilo 12, tedy dvě hlídky po 6. Hlídka „Jedniček“ 
skončila na 9. místě a hlídka „Áček“ se umístila na 2. místě a postupují tudíž do 
krajského kola.

„Rozšířil se nám ve školce takový nešvar“
Bohužel se kolem nás stále častěji mluví o vandalismu, který mají na svědomí děti. 
I v Klecanech je způsob „zábavy“ spočívající v ničení věcí kolem sebe velmi rozšíře-
ný. Jsme velmi smutní z toho, že už i ve školce dochází k takovému nešvaru.
Byli bychom rádi, kdyby si rodiče děti hlídali a nenechali je ničit výzdobu a výrobky
ostatních dětí. Děkujeme.

Kolektiv MŠ
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19. 4. jsme měli program celý zaměřený na slib. 
Pomocí her jsme si vysvětlovali všechny hodno-
ty obsažené ve vlčáckém slibu. O co jde, když 
vlče něco slíbí, co je to být poslušný, co je to 
hledat nejvyšší Pravdu a Lásku a co je to dělat 
dobré skutky. Příprava a pochopení slibu je dů-
ležitá pro blížící se tábor, kde by nováčci měli 
slib skládat.

13. oddíl skautů a skautek
Tento měsíc si 13. oddíl užil jako každý jiný. Uskutečnily se družinové výpravy, které si 
děti plánovaly samy a moc se jim povedly. Na schůzkách jsme se učili stavět Teepee a na 
další schůzce si připomeneme přípravu ohně. Také jsme se zúčastnili okresního kola zá-
vodu vlčat a světlušek, kde byl program i pro nás. V Zápech nás naložili se zavázanýma 
očima do auta a odvezli nás do Brandýsa nad Labem, kde pro nás měli připravené úkoly. 
Z Hiku jsme se vrátili celí utahaní a veselí právě na vyhlášení ZVaSu. Nejen, že postou-
pila družinka vlčat a světlušek do krajského kola a my jim srdečně gratulujeme a držíme 
palce, ale i my jsme dostali za odměnu dort. Tudíž jsme byli všichni spokojení.

Na závěr skautský kvíz:
1) Co nejvíce odpovídá poslání skautského hnutí?
 a) Sbírat odpadky v lese, b) Podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí,
 c) Hlídat kulturní památky
2) Ve kterém století skauting vznikl?
 a) 19. století, b) 20. století, c) 21. století
3) Kdo je považován za zakladatele skautského hnutí?
 a) Robert Baden-Powell, b) Rudyard Kypling, c) Samuel F. B. Morse
4) Jak skautky a skauti pojmenovávají svůj slavnostní oděv?
 a) Zbroj, b) Kroj, c) Žaket
5) Na kterém ostrově se konal histroricky první skautský tábor?
 a) Blacksea, b) Bluesea, c) Brownsea

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4b, 5c
Pavel Hurt – Mamut
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na zápasy

A mužstvo

12. 05. 2018 10.30 SK Nový Knín TJ Sokol Klecany

19. 05. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany Spolek FC Jílové

27. 05. 2018 17.00 FC Zavidov TJ Sokol Klecany

02. 06. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany TJ Kovohutě Podlesí

09. 06. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany TJ Viktoria Vestec

B mužstvo

08. 05. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany Čelákovice

12. 05. 2018 17.00 Přišimasy TJ Sokol Klecany

20. 05. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany Sokol Veltěž

27. 05. 2018 17.00 Škvorec TJ Sokol Klecany

03. 06. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany Sokol Větrušice

Dorost

12. 05. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany TJ Sokol Libiš

19. 05. 2018 14.00 Dolnobousovský SK TJ Sokol Klecany

26. 05. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany TJ Slovan Velvary

02. 06. 2018 10.30 FK Dobrovice TJ Sokol Klecany

10. 06. 2018 10.15 FK Pšovka Mělník TJ Sokol Klecany

Starší žáci

12. 05. 2018 10.15 Mirošovice TJ Sokol Klecany

27. 05. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Kunice

03. 06. 2018 10.15 Struhařov TJ Sokol Klecany
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Starší přípravka turnaj

06. 05. 2018 10.00 TJ Sokol Měšice

27. 05. 2018 09.00 TJ Liblice

02. 06. 2018 09.00 TJ Sokol Klecany

Mladší přípravka turnaj

12. 05. 2018 13.00 SK Světice 

26. 05. 2018 10.00 TJ Slavia Louňovice

09. 06. 2018 09.00 SK Zeleneč

tJ SOKOl Klecany – fOtbal dívKy 
Každé pondělí od 17:30 a čtvrtek od 16:30, probíhá nábor dívek ročníků narozených 
2008 – 2009, do dívčího fotbalu. Trénink se koná v areálu TJ Sokol Klecany na trav-
natém hřišti.

Těšíme se na Vás!
Trenérský tým
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