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CENA VÝTISKU 7KČ.             ROČNÍK XXIX, DUBEN 2010 / ČÍSLO 4.

Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.

Josef Vlk – znovuobjevený  klecanský rodák (1835 – 1910)

V únoru letošního roku přišel Zastupitelstvu města Klecany dopis od společnosti 
s názvem Domovem české hudby, která chce připomínat šíři hudební kultury 
v Čechách. Napsali nám, že letos uplyne sto let od úmrtí hudebního pedagoga Josefa
Vlka, který se narodil – a je také pohřben – v Klecanech. O jeho vychovatelské činnosti
jsme neměli do té chvíle ani tušení.

Pravděpodobně všichni známe z doslechu nebo vyprávění rodinu Vlků, významnou pro
naši školu. Prvním z rodiny byl Josef Vlk (1800 – 1869). Ten přišel do  Klecan  jako 
podučitel a oženil se s Kateřinou, dcerou svého principála Františka Kazatele. Stal se po
něm učitelem a pak byl 32 let řídícím učitelem. Manželé Josef a Kateřina měli tři syny:
Josefa (nar. 1835), Jiřího a Jana. Prostřední syn Jiří byl v Klecanech řídícím učitelem 
také, a to 30 let. Nejmladší Jan se stal knězem a působil při kostele v Praze Podolí.
Poslední z rodu, Antonín, syn Jiřího, nastoupil jako učitel na klecanské škole v roce
1946, ale po dvou letech odešel na Hlučínsko.

Vraťme se ale k Josefu Vlkovi, učiteli hudby: Studoval v Praze na gymnáziu 
a na Pražském ústavu učitelském. Byl pak vychovatelem a podučitelem na německé 
škole v Ústí nad Labem, kde založil Českou besedu a aktivně prosazoval českou kulturu
v poněmčeném prostředí. Roku 1869 se opět vrátil do Prahy již jako pedagog a učil 
na vzorné škole při Pražském ústavu učitelském. Později byl inspektorem okresu 
mělnického a karlínského a nakonec  působil osmnáct let na učitelském ústavu v Praze.
Zemřel v Praze roku 1910. 

Proč se o hudebníku Josefu Vlkovi dnes zmiňovat? V Čs. hudebním slovníku je o něm
mimo jiné napsáno, že „se zasloužil o dobrou úroveň školní písně“.  Je autorem 
několika zpěvníků, které byly rozšířený po celých Čechách a v nichž prosazoval texty
předních českých básníků (Františka Ladislava Čelakovského, Vítězslava Hálka, Jana
Nerudy a dalších).  V Českém muzeu hudby v Praze je uložen jeho Zpěvník pro žáky



škol obecných a měšťanských, který sestavil a vydal. Je v něm
125 umělých jedno až trojhlasých písní. 

Melodie mnohých z nich, například písně na Hálkův text
Kdo v zlaté struny zahrát zná,  Josef Vlk sám napsal. Tuto 
píseň a některé jiné se naučil klecanský sbor Klenota. A kdy
je uslyšíme? Tak například při podvečeru O Vítězslavu
Hálkovi ve čtvrtek 8. dubna v 18.30 hodin v Obřadní síni
V.B.T. Hálek se totiž narodil téhož roku jako Josef Vlk.

Zdena Lomová

NOVINKA PŘED KLECANSKOU FAROU

V sobotu 20. 3. byl před vstupem do fary slavnostně odhalen panel s popisem života 
a díla Václava Beneše Třebízského. Byl sem umístěn z podnětu Matice české 
při Společnosti Národního muzea, která jej také nechala zhotovit. Krátkou slavnost 
zahájil zpěvem písně Kdo v zlaté struny zahrát zná (báseň Vítězslava Hálka zhudebnil
Josef Vlk z Klecan) sbor Klenota. Přítomné přivítal starosta Ivo Kurhajec, správce 
farnosti Odolena Voda Jan Pata a dr. Magdaléna Pokorná, předsedkyně Matice české.
Význam osobnosti klecanského kaplana-spisovatele vyložila dr. Věra Brožová 
z Pedagogické fakulty. Velké množství návštěvníků, členů Matice i klecanských občanů,
si pak prohlédlo pamětní místnost-kaplanku a kostel. Poté se vydali po místní naučné
stezce kolem obou pomníků a dalších zajímavostí, jejímž autorem je člen Matice, 
Jiří Böhm. 
Několik týdnů před slavností se péčí vedení Městského úřadu a dobrovolníků podařilo
kaplanku a předsíň před ní - po 35 letech - rekonstruovat. Znamenalo to zednickou 
opravu, malování, vyklizení a opětné nastěhování nábytku a knih, úklid, opravu vitriny,
stolu a dveří, nový koberec, ušití závěsu do předsíně, zhotovení nové kopie obrazu
Karlštejnský havran od Mikoláše Alše. Patřila k tomu i úprava zahrady před farou 
a konečně zhotovení podstavce pro informační panel a jeho instalace. Na návštěvníky
slavnosti čekalo také malé občerstvení. Prací se zúčastnilo dvacet našich občanů. 
Všem velmi děkujeme. 

V červnu t. r. bychom rádi k 126. výročí úmrtí V. B. T. uspořádali vycházku 
do kaplanky a po naučné stezce. Přesné datum oznámíme ve Zpravodaji.

Zdena Lomová
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8. března - Rada města:
1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Č.j.  382/2010 schválila udělení  
souhlasu  ZUŠ Klecany s vedením účet-
nictví ve zjednodušeném rozsahu zpětně
od 1.1. 2010 dle § 9 odst. 3 zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

3. Č.j. 381/2010 schválila žádost ZŠ a MŠ
Klecany  o rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2009 na fond odměn 
a rezervní fond.

4. Č.j. 305/2010 projednala  dopis Obce
Zdiby o možnosti změny katastrální 
hranice mezi městem Klecany a obcí Zdiby.
Obec Zdiby byla vyzvána ke specifikaci
požadovaných pozemků.

5. Byla seznámena s jednáním se společ-
ností Ropid, ohledně autobusové zastávky
v Astra parku. Dalším jednáním s Ropidem
a Astra parkem byl pověřen p. Němeček.

6. Schválila uzavření nájemní smlouvy 
s p. Radimem Slepánkem na nebytové 
prostory a pozemek  v areálu Dolních
Kasáren.

7. Č.j. 380/2010 vzala na vědomí ukončení
nájemní smlouvy na nebytové prostory 
v Dolních Kasárnách dohodou k 31.3. 2010
s p. Fírkem Petrem. 

22. března - Rada města:
Prověřila plnění úkolů z minulé Rady -
bod č. 5 – Ropid zaslal návrh na zkrácenou
verzi zajížďky k Astra parku ve třech 
variantách.

Č.j. 359/2010 schválila na základě výběro-
vého řízení pronájem souboru zařízení
(kotelna) za účelem jeho provozování  v ZŠ
a MŠ Klecany firmu Kros spol.s.r.o. – 
tepelná technika Kralupy n. Vlt. Pověřuje
p. Lacinu ředitele ředitele školy  uzavřením
smlouvy.

Č.j. 429/2010 schválila udělení souhlasu 
ZŠ a MŠ Klecany s vedením účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu zpětně od 
1.1. 2010 dle §9, §13 a §13a zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů.

Č.j. 404/2010 vzala na vědomí výzvu
Magistrátu hlavního města Prahy, odbor 
ochrany prostředí k odstranění nedostatků
pro Pražskou vodohospodářskou společ-
nost a.s., Praha 1 ve věci prodloužení doby
platnosti k vypouštění vyčištěných měst-
ských odpadních vod z Ústřední čistírny
odpadních vod hl. m. Prahy do toku Vltavy
v říčním  43,3 km.

Č.j. 324/2010 projednala žádost p. Mgr.
Ondřeje Knebla o přijetí paní Šákrové 
do DPS Klecany a předá sociální komisi
města.

Č.j. 341/2010 projednala a neschválila 
žádost p. Tomáše Ledviny o odkoupení
části pozemku par. č. 62/10 v k.ú. Klecany.
Schválila uzavření smlouvy s firmou  
TOR-IN spol.s.r.o. Bohutín na dodávku 
a montáž podlah do  tělocvičny ZŠ a MŠ
Klecany na základě škodní události 
č. 4103012935.
Schválila umístění zrcadla na náměstí
V.B.Třebízského při výjezdu na komunika-
ci Do Klecánek.
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Č.j. 433/2010 projednala žádost  o odkou-
pení pozemku p. Elstnera  Pavla a vyzvala
ho k doplnění žádosti .

Č.j. 442/2010 projednala žádost p. Ivany
Vojtěchovské o pokácení akátu a předá
komisi životního prostředí.

Č.j. 422/2010 vzala na vědomí sdělení
Městského úřadu Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav  o rozšíření čerpací stanice
pohonných hmot Autodoprava Hrubý
Klecany.

Č.j. 460/2010 schválila smlouvu o smlou-
vě budoucí o zřízení věcných břemen 
mezi městem Klecany (budoucí povinný)
a Psychiatrické centrum, příspěvková 
organizace (budoucí oprávněný), a to na
pozemky, kde budou umístěny sítě 
technického vybavení dle projektové 
dokumentace.

Č.j. 432/2010 Astra Park Klecany – projed-
nala stavební dokumentaci k objektu SO
03 v zahájeném stavebním řízení a předá 
k projednání komisi stavební a životního
prostředí.

Č.j. 394/2010 projednala žádost o vyjádře-
ní k projektové dokumentaci ke stavební-
mu povolení k situaci Zásady organizace

výstavby na  akci NÚDZ – Mezinárodní
centrum klinického výzkumu v neuropsy-
chiatrii a předá k projednání komisi 
stavební a životního prostředí.

Č.j. 389/2010 projednala žádost o vyjádře-
ní k projektové dokumentaci ke stavební-
mu povolení na sadové a terénní úpravy
na akci NÚDZ – Mezinárodní centrum
klinického výzkumu v neuropsychiatrii 
a předá k projednání komisi stavební 
a životního prostředí.

Č.j. 420/2010 projednala žádost o vyjádře-
ní k projektové dokumentaci k povolení
stavby: „NÚDZ – Mezinárodní centrum
klinického výzkumu v neuropsychiatrii“ 
v Klecanech  a předá k projednání komisi
stavební a životního prostředí.
Projednala organizační opatření k zabez-
pečení usnesení Zastupitelstva města, 
které se konalo 11. března 2010.
Zastupitelstvo uložilo vedení města 
předložit konkrétní postup nápravy stavu
účetnictví, včetně personálního auditu,
podat písemné vysvětlení k inventurním
rozdílům zjištěným dne 28. 1. 2010 při 
dokladové inventuře a zdůvodnit, proč
není dodržován zákon č. 185/2001 Sb., §
10 b, odst. 3 a, proč není dodržována 
obecně závazná vyhláška č. 3/2007, čl. 5.
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Zápis do Mateřské školy Klecany
pro školní rok 2010/2011

se uskuteční dne  21. 4. 2010 v 17:00 hod v prostorách MŠ.

Zápis proběhne formou informativní schůzky s rodiči 
(bez přítomnosti dětí).

Program schůzky :
- kritéria přijetí do MŠ  – adaptační režim nově přijatých dětí – 

dny otevřených dveří – vyplnění přihlášek a žádostí k přijetí do MŠ.



NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉMU HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Motto:……na odbornou práci mají být odborníci.
Jan Werich

Na posledním zasedání Zastupitelstva města byli zastupitelé seznámeni a vzali 
na vědomí zprávu o dílčí kontrole účetnictví. Ta vycházela ze Zápisu z dílčího 
přezkoumání hospodaření města za rok 2009.
Z následných citací je patrné, že město od roku 2007 nedodržuje základní normy 
a zákony o účetnictví.
Na straně 6 Zprávy se konstatuje: Nastala situace k 20. 1. 2010, že nejsou odstraněny 
nedostatky v účetním období za rok 2007 a 2008 a nově vznikly další závažné 
nedostatky včetně opakujících se chyb, na které bylo poukázáno již při předchozích 
přezkoumáních.
Dále se v zápisu konstatuje: Při kontrole plnění nápravných opatření bylo zjištěno, 
že z celkového počtu 32 chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2008 bylo dosud napraveno pouze 
7 nedostatků, které se z větší části týkaly zákona o obcích a zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.
A ještě poslední „perlička“ z uvedeného dokumentu, který má 19 stran: Dle evidence
poplatků je vykázáno k 11. 11. 2009 zaplacení poplatků za TKO ve výši 1,298.647.- Kč,
ale ve výkaze FIN2 – 12M k 11. 11. 2009 jsou na příjmové položce 1337 Poplatek 
za likvidaci komunálního odpadu vykázány platby pouze ve výši 1,245.020.- Kč.
Poslední bezchybný audit hospodaření města, provedený auditorskou firmou, byl za
rok 2006. Od té doby se ve funkci hlavní účetní vystřídali tři lidé a jedna firma, vedená
Radkem Skřivánkem. Této firmě byla dána výpověď za nedodržení podmínek smlouvy
a město požaduje za neprovedenou rekonstrukci účetnictví částku 184.636.- Kč. 
Od 2. března pracuje na úřadu nová účetní.
V červnu 2008 jsem v otevřeném dopise žádal starostu města o nápravu chyb 
v účetnictví za rok 2007 – tehdy se jednalo o pochybení v 15 případech. Jak je vidět, stav
nebyl napraven a situace se podstatně zhoršila.

Za současný stav hospodaření města nesou plnou zodpovědnost uvolnění funkcionáři
města – starosta a místostarosta. Nedodržují ani vnitřní směrnice o kontrole, 
ale bohužel ani platnou legislativu. Po každé kontrole jsou přijímána další a další 
nápravná opatření, vypracovaná vedením města a radou města, která nejsou plněna.
Kritika je odmítána a zastupitelstvo nemá pravdivé informace o současné situaci. Zápis
o kontrole hospodaření z listopadu 2009 byl  zastupitelstvu utajen přesto,  že upozor-
ňuje na řadu dalších nedostatků a pochybení v dané oblasti. Městu tak vznikají další
škody, které nejsou následně nikde vyčísleny. 
Neznalost platných vyhlášek přiznala na posledním zasedání i předsedkyně Finančního
výboru, paní Zuzana Kudláčková, kritizovaná za nedůslednou kontrolu hospodaření
městem zřízených příspěvkových organizací (škol).
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Návrh závěrečného účtu za rok 2008, ke kterému se mohli občané vyjadřovat, nebyl
vhodným způsobem zveřejněn v zákonném rozsahu. Jak dopadne projednávání 
závěrečného účtu za loňský rok bychom měli znát do 30. června.

Na závěr bych popřál nové paní účetní pevné nervy a mnoho úspěchů v její snaze 
zachránit do voleb vše, co se ještě zachránit dá. Přál bych si, aby příští zastupitelstvo 
i vedení města převzalo finance alespoň  v takovém stavu, v jakém byly předány 
současnému vedení v roce 2006.

Zdenek Šebek
člen zastupitelstva města

POZVÁNKA ZA KULTUROU
Přijďte  Na pohárek vína s Vítězslavem Hálkem ve čtvrtek 8. dubna v 18.30 hodin do
Obřadní síně V. Beneše Třebízského. Bude se zpívat, recitovat a číst. Co? Hálkovy básně
a texty. Kdo? Klenota. Hálkovu báseň „Kdo v zlaté struny zahrát zná“ zhudebnil Josef
Vlk, klecanský rodák.

V sobotu 10. dubna pořádá kulturní komise RM zájezd do Dolínku u Odolena Vody,
kde navštívíme Hálkovnu-rodný domek Vítězslava Hálka. Zajedeme také ještě 
do Panenských Břežan a prohlédneme si barokní kapli sv. Anny od Jana Blažeje
Santiniho, která je vyhledávanou památkou. Odjezd z Náměstí V. B. T. v 9 hodin, návrat
v poledních hodinách.

Rabiňák Jiří (72), Roušar Milan (72), Bureš Zdeněk (79) Vyšín
Bořivoj (76), Srbová Jiřina (81), Višňovský Albert (80),
Dušková Olga (76), Matějka Jiří (75), Smolík Václav (80),
Bezouška Ivan (73), Srpová Eva (71), Böhm Jiří (74), Novotný
Jan(83), Plicka František (76), Velíšek Jaroslav (85), Jandovská
Irena (79), Hoosová Jindřiška (77), 

Vděčně vzpomínáme...
na paní Milušku Haragovou (84 let), s níž jsme se rozloučili 19. 3. na klecanském 
hřbitově. Pracovala kdysi ve sboru pro občanské záležitosti a také mnoho let obětavě 
pořádala zájezdy na divadelní představení apod. Chodili jsme kolem jejího hezkého 
domku ozdobeného květinami. Byla ke všem vlídná. Setkávala se s přáteli a sousedy 
a měla ráda děti.

Naši
dubnoví
jubilanti:



Co se šustlo v naší škole
DOMÁCÍ ZVÍŘATA A ŽÁCI 9.A
Kůzlata a jehňata jsou bezesporu ideálními symboly jara. Právě v jejich společnosti 
a v teple konečně odvážnějšího sluníčka se ocitli žáci 9.A, kteří v pátek 19. března 
zavítali do hostivařského střediska ekologické výchovy v Toulcově dvoře. Čekala je zde
sympatická lektorka, aby jim pomohla najít odpověď na otázku, která dala název 
i dnešnímu setkání: Kde se vzala domácí zvířata? 
Žáci si nejprve ujasnili proces zdomácnění a sami se pokusili odhadnout, kam až 
sahají historické počátky domestikace nejznámějších domácích zvířat a jakou roli
sehrála tato zvířata ve vývoji lidstva. Cílem úvodní teoretické části bylo správné
pochopení pojmů živočišný druh a plemeno. 
Nejcennější chvíle dnešního dopoledne však žáci prožili mezi ohradami s ovcemi, 
kozami, husami, slepicemi, králíky, s krávou Jitkou a prasnicí Blaženkou, které si mohl
každý pohladit, a králíčka, jehně nebo kůzle i pochovat. Jednalo se samozřejmě 
o zástupce našich původních českých plemen např. česká červinka, valašská ovce, bílá
krátkosrstá koza, přeštické prase, česká zlatá kropenka, česká husa nebo český strakáč.
Právě na propagaci a záchranu těchto plemen se v Toulcově dvoře zaměřují. 
Logickým vyústěním dnešního programu bylo téma ekologického zemědělství a etiky
chovu zvířat, k jejímž zásadám došli žáci pod vedením zkušené lektorky víceméně
samostatně. Bylo příjemné od ní slyšet chválu na skvělou atmosféru, kterou naši žáci 
z devítky po celou dobu udrželi. Ostatně to není poprvé. Už více lektorů 
v podobném smyslu chválilo i jiné žáky naší školy.    

Ivan Rychlý 

EXKURZE DO TEREZÍNA
V lednu a únoru si žáci deváté třídy v hodinách dějepisu samostatně připravovali různá
témata týkající se II. světové války. Získané informace pak prezentovali před svými
spolužáky. Protože jedna hodina byla věnována holokaustu, dohodli jsme se, že
navštívíme město Terezín.
Po příjezdu do Terezína jsme nejprve absolvovali prohlídku Malé pevnosti, která za
války sloužila jako věznice gestapa. Díky paní průvodkyni jsme se dozvěděli mnoho 
informací o historii pevnosti. K našemu překvapení nám ukázala také nutrie, které
oživují toto jinak velmi smutné místo. Po prohlídce jsme odešli do města, kde se nachází
Muzeum ghetta. Samostatně jsme si prošli výstavu věnovanou umění a kultuře v ghet-
tu, prohlédli si hřbitov a krematorium a poté se vydali autobusem zpět do Klecan. 
O této exkurzi nelze říci, že byla „ pěkná“ , ale každého z nás určitě donutila přemýšlet
o tom, co jsme viděli a slyšeli 4. března 2010 v Terezíně.

Eva Staňková a žáci 9.A
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JEDEN SVĚT
12. března se vydali žáci 6.-8. ročníku do kina Atlas na festival Jeden svět. Tento festival
pořádá tradičně organizace Člověk v tísni a přináší každoročně dokumentární filmy
přibližující aktuální problémy současného světa. Letos jsme spolu s žáky dalších škol 
zhlédli norský film, jenž mapoval osudy tří dívek, které si nemohly ve škole najít 
kamarádky. Druhý film  byl osobní zpovědí 14 letého českého chlapce, který žije ve 
velmi špatných materiálních podmínkách a pomáhá své rodině vydělávat peníze. 
Po projekci následovala diskuse o obou filmech  s jednou z organizátorek festivalu.

Eva Staňková
SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce tradičně organizovalo Gymnázium 
v Čelákovicích. Kategorie I A (žáci 6. a 7. tříd) byla velmi vyrovnaná, na výborném 
4. až 6. místě se umístil Lukáš Pospíšil ze 7. třídy. 
V kategorii II A nejlepší žáci výrazně převyšují úroveň jazyka, která se očekává od žáků
základní školy. Tito žáci si své znalosti a komunikační schopnosti doplňují četbou 
a poslechem filmů v anglickém jazyce, o letních prázdninách jezdí na kurzy angličtiny
do zahraničí nebo navštěvují jazykové školy. V této konkurenci se na pěkném 8. místě
okresního kola umístila Markéta Knorová z osmé třídy.

Věra Štembergová
NETRADIČNÍ HODINY ANGLICKÉHO JAZYKA
Žáci 4. ročníku se učí anglicky již druhým rokem, tudíž mají již docela slušnou
jazykovou zásobu. Protože tématem několika lekcí bylo oblékání, neváhali ani minutu
a přišli s nápadem uspořádat módní přehlídku. Rozdělili se na dvě poloviny, jedna
tvořila odbornou porotu a druhá se změnila v modely a modelky. Zatímco jeden 
model se procházel po “přehlídkovém molu“, druhý model musel anglicky komentovat
vše, co měl jeho kolega na sobě, a poté si role vyměnili. A že se kolikrát bylo na co 
dívat! Čím víc vrstev, tím větší šance na úspěch a nechyběly ani paruky a sluneční brýle.
Někteří odvážnější manekýni odhazovali své svršky přímo porotě na stůl, a dokonce
došlo i na promenádu v plavkách, přesněji řečeno ve slipech. Zkrátka bylo se na co 
dívat a vlastně ještě bude, protože příště se z modelů stane odborná porota a porotci si
vyzkouší přehlídkové molo ve školní knihovně. Já tam taky byla a moc se mi líbilo. Dík
a pochvala patří jak dětem, tak paní učitelce Šiklové a Novákové za realizaci zajímavého
projektu.

DÍKY PÁŤÁKŮM MÁME JARO…..
„Ta letošní zima je už nějak moc dlouhá“, řekli si žáci 5.A, „musíme jaru trochu 
pomoci.“ S paní učitelkou Rychlou vyrobili tedy smrtku Moranu a vydali se v pátek 19.
března k Vltavě do Klecánek. Kromě Moreny, která „šla“ v čele průvodu, nechyběly ani
jarně ozdobené větvičky a samozřejmě jarní nálada. A vidíte, jak to pomohlo? 
S Morenou uplavala po Vltavě i zima a my se můžeme těšit z příjemného jarního 
sluníčka.                                                                                             

Dagmar Rauschová
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Měsíc březen nám přinesl teplejší počasí a tak zpod sněhové pokrývky konečně 
po dlouhé době vykoukla tráva a sluníčko začalo hřát. Ve školkových třídách začaly
naplno přípravy na jaro. Na nástěnkách se místo zimní přírody objevily jarní motivy 
a sáňkování a bobování jsme vyměnily za houpačky a kolotoč na zahradě školky. Třídu
malých Berušek během celého března trápily neštovice a vítání jara si tak užila pouze
třetina třídy.

VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MORANY
Ve středu 31. 3. 2010 se děti z MŠ definitivně rozloučily s paní zimou. Vydaly se spolu 
s p. učitelkami na procházku do Klecánek, kde pustily po vodě Moranu, kterou společně
vyrobily v MŠ.

VELIKONOČNÍ JARMARK
Ve čtvrtek 25. 3. 2010 se v prostorách MŠ uskutečnil velikonoční jarmark s výtvarnou
dílnou. Děti si mohly samy nebo se svými rodiči vyrobit velikonoční dekorace, 
ochutnat velikonoční dobroty. Ke koupi pak byly různé velikonoční květináčky, věnce 
a jiné dekorace vyrobené dětmi z MŠ a p. učitelkami. Veškeré finanční prostředky
získané na tomto jarmarku budou použity na nákup výtvarných potřeb pro MŠ.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.

TOULCŮV DVŮR
V prvním dubnovém týdnu  6. 4. a 8. 4. 2010 se chystáme na výlet do Toulcova Dvora.
Výlet se uskuteční ve dvou dnech. Nejdřív se vydají za malými zvířátky ti nejmenší 
a o dva dny později je budou následovat ti starší, kteří budou mít program ušitý na míru
ke svému věku. Na výlet pojedeme autobusem přímo na místo a během celého
dopoledne budeme mít k dispozici průvodce, který se bude dětem věnovat. 

ČARODĚJNICKÁ VÝSTAVA
Na měsíc duben připravujeme výstavu výtvarných děl rodičů a dětí z MŠ na téma 
„Čarodějnice“, těšíme se na to, jak která rodina toto téma uchopí. Velmi nás potěšilo 
a  zároveň překvapilo, kolik krásných exponátů se sešlo při podzimní výstavě. Všechna
díla budou vystavena v hlavní chodbě MŠ. Upřesňující informace vyvěsíme 
v jednotlivých třídách. 

Koletiv MŠ

Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na

www.klecany.cz
Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, 

práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogaleir, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu...
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DUBEN VE ZNAMENÍ TRADIC

Netroufám si tvrdit, že 1. duben, v našich zemích známý pod označením „apríl“, je
tradicí. Z historického hlediska jde spíše o vyjádření vrtkavosti a nestálosti počasí
v tomto měsíci, který je ve světě nazýván různými modifikacemi slova April. Chvíli prší,
než se rozkoukáme svítí sluníčko, zkrátka apríl. A tato vrtkavost se postupně přenesla 
na vyvádění různých vtípků a žertíků přátelům a známým, které chceme v dobrém 
pozlobit. Vždyť i tady platí staré dobré „co se škádlívá, to se rádo mívá“.

Mezi tradice jara jednoznačně patří Velikonoce. Jejich původ musíme, jako mnoho
tradic našich předků, hledat v náboženství. Poslední nedělí před Velikonocemi začíná
Pašijový týden. Kristovo ukřižování se událo roku 33 (odtud Kristova léta) okolo 
židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů z egyptského
otroctví. Květná neděle – je pojmenována podle květů palmových ratolestí, kterými byl
vítán Ježíš Kristus při svém vjezdu do Jeruzaléma. U nás funkci palmových listů
převzaly větvičky jívy - kočičky. 

Další náboženské výklady ponechme stranou a připomeňme si tradice a rituály tohoto
období. Modré pondělí – dětem v tento den začínaly vakace (jarní prázdniny). 
O Šedivém úterý hospodyně čistily příbytky a vymetaly kouty od pavučin. Následuje
Škaredá středa někdy zvaná také Černá, Smutná nebo Sazometná. Vymetaly se saze
z komína (i tato tradice byla velmi praktická, protože na jaře se přestávalo intenzivně
topit a bylo třeba provádět údržbu) a podle pověsti, kdo se v tento den škaredil, 
zůstalo mu to po celý rok. Zelený čtvrtek sloužil k posílení zdraví a to si každý měl 
zajistit snědením něčeho zeleného. Maso je zakázáno jíst na Velký pátek, kdy země 
na krátký čas otvírá své poklady. Oheň byl svěcen před vchodem do kostela na Bílou
sobotu. O Velikonoční neděli nosili lidé do kostelů k posvěcení velikonoční pečivo.
Velikonoce vrcholí Velikonočním pondělím, které je dnem uvolnění a veselí, oslavou
nového života. Chlapci v tento den vyšlehají děvčata pomlázkami, aby byla po celý rok
zdravá. Ty jim za odměnu dají malované kraslice. 

K Velikonocům neodmyslitelně patří beránek. Zde se opět musíme vrátit k náboženství,
neboť v křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, obětovaného za spásu
světa. Dalším symbolem Velikonoc je kříž jako připomenutí, že Ježíš Kristus byl
odsouzen k trestu smrti ukřižováním. Vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí 
symbolizuje zapálení velikonočního ohně, od kterého se zapalují velikonoční svíce
(paškály). A hlavně nesmíme zapomenout na vajíčka, tento typický symbol nového 
života, plodnosti a vzkříšení. V křesťanství je vejce vykládáno jako symbol zavřeného
hrobu, z něhož vstal Kristus.  

V noci z 30. dubna na 1. května nás čeká magická filipojakubská noc. Lidé věřili, 
že tuto noc vzduchem poletují čarodějnice, které se slétají na sabat. A jako ochrana před
nečistými silami se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Dějiny lidstva jsou 



protkány čarodějnicemi zlými, které dokázaly uhranout, zničit úrodu, omámit dobytek,
ale i těmi dobrými, které dokázaly bylinkami vyléčit nejednu nemoc a moudrostí 
odpomoci od trápení duše. Tyto dvě skupiny čarodějnic, snad pro zjednodušení, snad
pro zisk, zásadně nerozlišovala svatá inkvizice. Původně totiž lidstvo provázeli zlí
duchové, démoni a temné síly. Čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů.
Z čehož je zřejmé, že i ta nejsilnější víra, je-li zneužita lidmi, může napáchat hodně 
nenapravitelného zla. V dnešní době naštěstí hon na čarodějnice občas pořádají jen 
bulvární listy a politici v době předvolební kampaně. Není se tedy čeho bát a proto milé
dámy s nadšením a bez ostychu vylétněme 30. dubna za svými reji.

JH 

Maškarní zábava

Dne 13. 3. 2010 se veltěžská sokolovna opět roztančila, tentokrát za doprovodu rockové
kapely Vitamín a společenské oblečení vystřídaly masky. I přesto, že zábava začínala až
v osm hodin večer, první hosté přicházeli již po sedmé hodině a postupně zaplnili celou
sokolovnu.  
Na parketu hýřilo tancem a zpěvem téměř 200 více či méně zamaskovaných hostů. Moc
nás všechny potěšilo, že se lidi rádi baví a umějí si ze sebe dělat legraci. K vidění byly
jednak tradiční karnevalové masky, ale i neuvěřitelně kreativní modely. Po sokolovně se
proháněli čarodějnice, námořníci, mexičani, čerti a čertice, pepřenka a slánka, piráti, 
indiáni, fotbalisti, maska Slunce, mlynář s mlynářkou, královny, hraběnky a další. Skvělé
byly masky „Jaro“ a „Biskup“. Hlasující hosté vybrali jako vítězné masky „Peggy
Bundová s  bezdomovcem“.  
K dobré náladě jistě přispěla i skvělá hudba kapely Vitamín. Chlapi hráli jednu „pecku“
za druhou. Součástí večera bylo i očekávané losování tomboly. Tombola byla stejně jako
vloni bohatá a snad nikdo neodešel s prázdnou.  Zábavu zorganizovaly fotbalové 
oddíly TJ Sokol Veltěž a TJ Sokol Klecany. Největší organizátorskou práci odvedl Mirek
Musílek, který zvládnul manažersky veškeré přípravy a ještě po celý večer obsluhoval
pivní sekci. Se zajištěním občerstvení nám pomohl Dan Dvořák, vynikající gulášek 
uvařil p. kuchař Toníček z restaurace Sportklub,  dobrovolníci z obou fotbalových klubů
se postarali o obsluhu a doprovodný servis a s přípravou sokolovny nám pomáhal 
i p. správce – všem tedy patří poděkování, děkujeme všem sponzorům a dárcům za dary
do tomboly a zároveň děkujeme všem hostům maskovaným i nemaskovaným 
za skvělou zábavu. 

Fotky ze zábavy a další informace jsou k dispozici na webkách TJ.
-dh-
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY SPORTOVNÍHO AREÁLU
Upozorňujeme návštěvníky sportovního areálu, že probíhá jarní údržba travnatých
ploch včetně hnojení. Prosíme Vás, abyste nevstupovali na hrací plochu a zároveň 
prosíme, abyste si hlídali malé děti a čtyřnohé kamarády, kterým hrozí požití chem. 
látky použité při hnojení. Zároveň připomínám všem páníčkům, aby po svých pejscích
sbírali psí exkrementy a házeli je do koše, který je za hlavní bránou areálu. Nevhazujte
prosím sáčky s exkrementy do košů u střídaček a kabin mužstev. 

Děkujeme za pochopení.

JARNÍ KOLO FOTBALOVÉ SEZÓNY 2009/2010 V PLNÉM PROUDU  
Jarní kolo fotbalové sezóny je v plném proudu. Všechna mužstva už odehrála svoje 
první mistrovské zápasy, jejichž výsledky bohužel do uzávěrky tohoto vydání 
zpravodaje nebyly známy. Aktuální výsledky a rozpisy jsou k dispozici na nástěnce 
umístěné na kabinách mužstev. 

-dh-

Klecanské střípky
●� 4. dubna 1886 Obec Klecany vzala na vědomí zákon ze dne 7. 2. 1886, podle kterého

se Obec Drasty spojuje s Obcí Klecany
●� 20. dubna 1911 – poprvé zaznamenána úvaha o využití vodní síly Vltavy k výrobě 

síly elektrické
●� 17. dubna 1924 – rada řešila přestupek vozky: nedostatečná tabulka na povozu = 

pokuta 20,- Kč, neb vězení 24 hodin!
●� 21. dubna 1925 – obec bude činit kroky v záležitosti zřízení lávky přes Vltavu 
●� 27. dubna 1929 – detailní plány mostu budou v nejbližší době schváleny (Okresní 

úřad povolil na stavbu ze svého rozpočtu 200 000,- Kč)
●� 29. dubna 1930 - doporučeno povolení koncese p. Vyhnálkovi k provozování perio-

dické dopravy osob autobusy na trati Praha – Klecany
●� 2. dubna 1938 – vyhlášena částečná mobilizace
●� 4. dubna 1963 – předseda MNV seznamuje s jednáním o výstavbě mostu, dalším 

jednáním byl pověřen Ing. J. Stelzig (následkem výstavby bude nutné zbourat domy
čp. 32 a 47. Se zbouráním čp. 57 rada nesouhlasí a navrhuje vybudování ochranného
valu, vzhledem k tíživé bytové situaci v Klecanech ke zbourání domů nedošlo).

●� 7. dubna 1965 – p. Srbem a Tichým byl předložen návrh na úpravu náměstí

JH
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KLECANSKÁ ŠKOLA V ZÁZNAMECH KRONIKÁŘŮ (IV)

V zimě 1941 – 1942 byly kruté mrazy. Bylo nutno šetřit uhlím. Vánoční prázdniny 
trvaly až do 4. března 1942 a na vyučování se děti scházely jednou týdně – ve středu. 
Ve škole odevzdaly domácí úkoly a dostaly nové.  Práce s úkoly nesměla dlouho trvat,
protože místnosti se nevytápěly. Učitelé museli absolvovat kurz protiletecké obrany. 

Nakonec školu zavřeli!
V květnu 1944 byla budova měšťanské školy zabrána německým vojskem. Měšťanka
přesídlila do Veltěže, kde se vyučovalo ve škole a v hostinci U Řeháků. Veškerý inventář
školy byl přenesen k uskladnění na klecanskou faru. Svůj pokoj pan farář František
Herold vystěhoval, aby se v něm učila jedna třída. Mateřská škola šla do soukromí 
k truhláři panu Antonínu Stanislavovi a její prostory obsadila obecná škola. Koncem
školního roku 1943/44 německá posádka Klecany opustila a škola se vrátila. Ve šk. roce
1944/45 bylo vyučování zase velmi komplikované: Koncem října došlo k novému 
zabrání školy, takže žáci se různě střídali ve zbývajících prostorách Na Skalkách, 
na faře, v soukromí. Pak padly i třídy Na Skalkách. Žákům ze Drast bylo dovoleno, aby
navštěvovali školu ve Vodochodech a vyhnuli se tak dlouhé cestě do Klecany, 
nebezpečné v době častých náletů hloubkových letců. Vánoční prázdniny v r. 1944 byly
pro nedostatek uhlí prodlouženy na neurčito a děti si opět chodily jednou týdně pro 
úkoly. Dne 19. dubna 1945 byly z nařízení zemského úřadu uzavřeny pro bezpečnost
všechny školy. 

Osvobození v květnu 1945
Kronikář vypráví o odchodu německého vojska a o dalších událostech: Rudá armáda
přišla do Klecan 11. května a za měsíc uvolnila hlavní školní budovu. Bylo zahájeno 
vyučování ve svobodné republice! Školní rok byl zakončen 19. července 1945 školní 
besídkou. V roce 1946 konstatuje zapisovatel kroniky řidicí učitel Karel Srba ohromnou
spotřebu benzínu a papíru při volební agitaci, zatímco děti ve škole nemají pořádně na
co psát. Ve školním roce 1946/47 nastoupil do školy další z učitelské generace rodiny
Vlků, Antonín Vlk, rodák z Klecan, ale už 1. 1. 1948 odešel na Hlučínsko. Začátek 
školního roku 1948/49 musel být odložen o dva týdny kvůli epidemii obrny. Vyučování
už probíhalo v duchu nově ustanovené jednotné školy: 1. stupeň – škola národní, 
2. st. – škola střední, 3. st. – gymnázia a odborné školy, 4. st. – vysoké školy. Ve šk. roce
1949/50 byly děti ze Drast zařazeny do vodochodské školy. 

(Příště o tom, jak Klecany získaly novou školní budovu.) 

Jiřina Koktanová
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Plnění projektů Strategického plánu města Klecany

Strategický plán města Klecany byl zveřejněn v listopadu 2008, proto je vhodné 
pozastavit se nad tím, jakým způsobem jsou plněny projekty krátkodobého termínu let
2008-2011. Projekty byly sestaveny na jednáních pracovní skupiny Strategického plánu
a po sobě zařazeny s ohledem na jejich význam a přínos pro město s respektem 
na finanční a logickou posloupnost (zohledněny byly především výsledky ankety 
obyvatel města). Strategický plán představuje vize, které by bylo vhodné splnit proto,
aby byly Klecany krásnější a přívětivější město a jistě odráží i řadu snů, které není 
snadné realizovat. Narážíme na to, že rozpočet malého města je omezený a získat 
prostředky pomocí dotací není nijak jednoduché. Již zpracování studií a projektových
dokumentací představuje značné finanční náklady a časovou náročnost, ale od toho sny
jsou, aby stálo za to přemýšlet nad tím, jak je realizovat.

Kristýna Holubová
Kurzívou psaný text obsahuje vysvětlení pana starosty a ředitele ZŠ a MŠ, jakým způso-
bem byly či nebyly projekty realizovány:

Číslo Projekt

1 Rekonstrukce školy a školky:
1. Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyziky – Proběhla na 

jaře 2009.
2. Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu, kde je učebna 

chemie a fyziky – Proběhla na jaře 2009.
3. Výstavba víceúčelového školního hřiště – Žádost o dotaci z ROP

SČ finanční prostředky nezískala (nedostatečná alokace), 
ale  aktualizovaný projekt byl podán znovu v prosinci 2009 
a výsledky budou známy koncem dubna 2010.

4. Vybudování informačních center pro žáky i veřejnost, rozvede-
ní internetu po všech pavilonech, vybavení moderní didaktickou
technikou – Internet byl do všech pavilónů rozveden v roce 2009 
z rozpočtu města. Žádost o dotaci z ROP SČ finanční prostředky
nezískala (nedostatečná alokace), ale  aktualizovaný projekt byl
podán znovu v prosinci 2009 a výsledky budou známy koncem
dubna 2010.

5. Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny - Rekonstrukce
proběhla v létě 2009.

6. Kompletní rekonstrukce pavilonů – zateplení, výměna oken 
a oprava rozvodů i rekonstrukce elektrických rozvodů, odpadů,
podlah, osvětlení – Kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2009 
v tělocvičně. Proběhla výměna vchodových a protipožárních dveří
u všech pavilonů v roce 2009. V letošním roce je vypsána výzva na
zeteplení budov v majetku města na ROP SČ. 

Náklady
(mil. Kč)
20,75



Termín podání žádosti je 15.6.2010. Probíhala a probíhají jednání
o možnostech a variantách rekonstrukce, projekt zatím není 
zpracován.

7. Obnova pozemku školy – Rekultivace zeleně proběhla v roce 2008.
K opravě plotu ZŠ došlo v roce 2009 a k opravě plotu MŠ by mělo
dojít v roce 2010. Budou řešeny opravy chodníků a jejich zastřeše-
ní.

8. Dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkami v areálu MŠ - 
S výstavbou dalšího dětského hřiště v MŠ se počítá v souvislosti 
s otevřením nového pavilonu a navýšením kapacity od září 2010.

9. Úprava pavilonu s Domovem pro seniory pro potřeby MŠ -
Rekonstrukce proběhne na jaře 2010, zřizovatel (město) žádá na
krajském úřadě o navýšení kapacity MŠ od září 2010.

10. Postupná obnova vybavení – nábytek, pomůcky- Obnova 
nábytku probíhá průběžně. Každý rok jsou nově vybaveny dvě 
učebny. Hrazeno částečně z rozpočtu školy a částečně z účelové 
dotace od zřizovatele (města).

11. Nástavby na zbývajících pavilonech – učebny, aula, byty-
Nástavby se zatím neřeší, momentálně kapacita školy dostačuje.

2 Rekonstrukce a výstavba komunikací a chodníků - V roce 2009
získalo město dotaci ve výši cca 7,5 mil. z programu FROM na 
výstavbu komunikací V Mexiku a U Černé skály, ulice U lékárny 
a chodníků ulice na Skalkách. 
Koncem roku 2009 podalo město žádost o dotaci do stejného progra-
mu na rekonstrukci povrchu komunikace, jednostranného chodníku
a dopravního značení pro komunikaci Do Klecánek (část od mlýna 
k pekárně). Žádost je podána ve výši 6 mil. Kč.

3 Sportoviště v obci – rekonstrukce a nová – Město připravuje 
rekonstrukci hřiště Na Vinici a v Mírové ulici. Jednalo by se 
o úpravu povrchu hřiště a případně zbudování pár prvků pro 
dětské hřiště.
V úvahu přichází i možnost zbudování sportoviště u fotbalového hřiš-
tě, ale až v roce 2011. (multifunčního hřiště a hřiště na beachvolej-
bal). Existuje návrh, ale zatím nebyl dále řešen.
Dobudování Skate parku připadá v úvahu pouze pokud bude řešeno
vhodnou dotací.

4 Rekonstrukce zdravotnického zařízení – V roce 2010 bude řešena
parkovací plocha před střediskem. O kompletní rekonstrukci město 
uvažuje až v pozdějším období. V současné době byla zaměřena okna
a dveře všech městských budov (nejen zdrav. zařízení) a je řešena
možnost podání žádosti o dotaci na ROP SČ.

5 Dětská hřiště v obci – V loňském roce došlo k rekonstrukci a dovy-
bavení dětského hřiště na sídlišti a zároveň bylo zbudováno nové 
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hřiště v Pionýrské ulici - uskutečněno za 600 tis. Kč z daru od Letiště
Praha. 
Vzhledem k rozlehlosti obce i velkému počtu malých dětí je vhodné 
uvažovat o budování dalších hřišť - např. v areálu fotbalového 
hřiště,  v MŠ, u náměstí místo požární nádrže v rámci revitalizace
náměstí. Město proto připravuje rekonstrukci hřiště Na Vinici 
a dětského hřiště v Klecánkách – z daru od letiště Praha pro rok 2010,
opět ve výši 600 tisíc Kč.

6 Revitalizace náměstí – Díky účasti města v soutěži o Cenu Petra
Parléře 2009 má město 3 studie revitalizace náměstí a přilehlých 
parků, ze kterých může vycházet při zpracování projektů dílčích 
částí.
V letošním roce byla dle Strategického plánu z rozpočtu vyčleněna
částka 2,1 mil. Město pracuje na tom, aby zadalo zpracování studie
na revitalizaci náměstí a požární nádrže a poté zpracování I. etapy
revitalizace náměstí, jelikož do 15.6.2010 je možné podat žádost 
o dotaci do výše 25 mil. Kč na ROP Střední Čechy a není jisté, zda 
v příštím roce budou na revitalizace vyčleněny finanční prostředky.

7 Revitalizace okolí přívozu – Projektová dokumentace na revitaliza-
ci je již téměř hotová a představuje výměnu zázemí přívozu, 
zbudování soc. zařízení a úpravy okolí – parkovací stání, hřiště, zeleň,
mobiliář. V letošním roce byly na revitalizaci z rozpočtu vyčleněny
prostředky, projekt je již připraven, proto doufáme, že brzy bude 
realizováno.

8 Odpadové hospodářství, sběrný dvůr – Je bolavým místem města.
Mělo by být provedeno komplexní přebudování sběrného dvora, 
otázka je však v možnostech získání finančních prostředků z dotač-
ních titulů. Úpravy a provoz sběrného dvora budou řešeny v jarních
měsících 2010.

9 Zřízení služebny městské policie – Jelikož zřízení vlastní služebny
je poměrně nákladné, dochází ke spolupráci s Policií Zdiby na zákla-
dě smlouvy mezi obcemi. Nyní je projednáván finanční dar, je 
předloženo  Zastupitelstvu města ke schválení.

10 Rekonstrukce ulic – Do Klecánek, Čsl. Armády – Na konci roku
2009 podalo město žádost o dotaci z programu FROM na rekon-
strukci povrchu komunikace Do Klecánek a zároveň zbudování 
chodníku a dopravního značení.
V ulici Čsl. Armády byl v roce 2006 proveden nový povrch na začát-
ku obce od Přemyšlení a poté v roce 2008 zbudovány příčné prahy. 
V roce 2008 byly provedeny opravy v části od hřbitova po křižovatku
u betonárny. Zároveň byly v letech 2008 – 2009 vysázeny nové 
jírovce a u stávajících stromů byl proveden kompletní zdravotní 
a redukční řez odbornou firmou. Na konci roku 2009 bylo po ničení
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vandalů vysázeno 13 nových jírovců, jeden z nich byl uhrazen 
ze zaměstnaneckého grantu firmy Skanska.

11 Pasportizace zeleně, ozelenění komunikací - V letech 2007 – 2008
došlo k revizi zeleně a dochází k postupnému ošetřování perspektiv-
ních stromů. K ozelenění komunikací došlo podél ulice Topolová 
až na státní komunikaci ulice V honech. V letech 2008 – 2009 byly
dosázeny jírovce v ulici Čsl. Armády a vysázeno stromořádí dubů 
u Vltavy v Klecánkách.
V listopadu 2008 bylo vysazeno 10 dubů díky dotaci nadace
Partnertství - Strom života, také u Vltavy v Klecánkách. Ze zaměst-
naneckého grantu Skansky (opět přes Nadaci Partnertsví) došlo 
v říjnu 2009 k vysázení keřů a stromů u dětských hřišť na sídlišti 
a v Pionýrské ulici. Obojí proběhlo za účasti veřejnosti.

12 Dům s pečovatelskou službou – Rekonstrukce budovy v kasárnách
na DPS bude provedena v roce 2010. Náklady jsou odhadnuty na cca
2,5 - 3 mil. Kč.

13 Infrastruktura v Klecánkách - Došlo k nezbytným úpravám 
kanalizace za 3,5 mil. Kč, ke kolaudaci kanalizace a v říjnu 2009 
byla předána do provozování vodárnám Kladno. 

14 Revitalizace parků (u fary, pod kostelem, Třebízského) parkové
plochy, využití plochy požární nádrže – Došlo ke kompletnímu
zdravotnímu a redukčnímu řezu perspektivních stromů a postupně
dochází k odstraňování suchých a nebezpečně poškozených stromů.
Díky účasti města v soutěži o Cenu Petra Parléře 2009 má město 
3 studie revitalizace náměstí i parků a požární nádrže, ze kterých
může vycházet při zpracování projektů dílčích částí. Realizace není
možná bez finanční prostředků z dotačních titulů, proto k ní dojde 
až po roce 2011.

15 Revitalizace potoka nad ČOV – V letech 2007-2008 byla provede-
na úprava zábradlí za cca 2,5 mil. Kč. V roce 2008 došlo k úklidu, 
opravě koryta a kácení stromů okolo potoka ve spodní části pod ČOV. 
V roce 2009 byl proveden úklid a čištění potoka od náměstí až po
ČOV. Byl zjištěn skutečný stav poškození koryta a je již prováděno
čištění. Nyní se odbagrovalo bahno a vyhloubilo koryto, odváží se 
nečistoty. Vše bude hotovo na jaře 2010.
Úpravami prošel i potok Ve struhách od ulice Pod Černou skálou 
k ČOV. Dojde k čištění části Přemyšlenského potoka od Dubských 
k ústí Vltavy.

16 Rekonstrukce klecanské fary a přestavba na komunitní centrum
- Vzhledem k omezeným finančním možnostem města nebyla 
rekonstrukce fary dále řešena.
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