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výpiSy Z rady a ZaStupitelStva 
měSta Klecany Za ZÁří 2014
Rada 1. září
 – Schválila objednávku, dodání a montáž ochranných folií na okna do Mateřské 

školy Klecany od firmy Steinbauer s.r.o. za 73.026 korun s DPH.
 – Schválila dohodu o zapůjčení zasedací místnosti Městského úřadu místní organi-

zaci Českého rybářského svazu Klecánky. Rybářský svaz přispěje finanční částkou 
tisíc korun za rok na energie.

 – Vzala na vědomí oznámení ROP Střední Čechy o přerušení kontroly zadávacího 
řízení projektu Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní kasárna. Město Klecany 
zruší předchozí rozhodnutí a vrátí celé zadávací řízení do fáze posouzení a hod-
nocení nabídek podle doporučení ROP.

 – Projednala žádost o prodej pozemku paní Daně Kopčové a pověřila vedení města 
dalším jednáním.

 – Schválila proplacení faktury Ing. I. Rotheové ve výši 12.000 korun za aktualizaci 
projektové dokumentace na kruhový objezd na křižovatce silnic II/608 a III/083 
(stará teplická), a to  rozšíření objezdu o odbočovací pásy směrem na Klecany 
a Sedlec. 

 – Schválila ukončení nájemní smlouvy s panem Radovanem Mojžíšem na část bu-
dovy čp. 946 k 15. 9. 2014.

 – Schválila podpis nájemní smlouvy s firmou LBBJ s.r.o. na pronájem prostor v Dol-
ních kasárnách na část budovy čp. 944.

Rada 8. září
 – Vzala na vědomí informaci starosty města ze společného jednání komise stavební 

a životního prostředí a další informace a projednala situaci okolo kácení v Klecan-
ském háji. Jednomyslně podporuje stanovisko členů komisí, občanského sdružení 
Pod dubem a občanů města Klecany k odeslání dopisu na Lesy ČR a. s., ve kterém 
se staví za zrušení záměru kácení ve třetím čtvrtletí 2015 podle lesního hospodář-
ského plánu. Je potřeba najít jiný způsob těžby, při němž nevznikne holina, a to 
z důvodu blízkosti obytné zóny a její ochrany před prachem z obalovny a betonár-
ny. Zrušení Státní přírodní rezervace Klecanský háj v roce 1987 bylo provedeno 
v rozporu se zájmy obyvatel obce Klecany, a proto budeme usilovat o její obnovení.

 – Schválila podpis smlouvy o vytvoření společného školského obvodu mezi městem 
Klecany, obcí Větrušice a ZŠ a MŠ Klecany, s účinností od 9. září 2014.

 – Projednala snížení energetické náročnosti zdravotního střediska se získáním pod-
pory z fondu OPŽP a vypracování zadávací a prováděcí projektové dokumentace 
včetně všech náležitostí. Předá zastupitelstvu ke schválení.

 – Projednala návrh společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o odkupu pozemků pod třemi 
trafostanicemi. Jedná se o dvě trafostanice v Boleslavce a jednu na náměstí Třebíz-
ského. Předá zastupitelstvu.
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Rada 15. září
 – Vzala na vědomí informaci o počtu dětí  v uvažovaném školském obvodu v ZŠ 

Klecany podle matrik jednotlivých obcí k 1. 9. 2014. Předá zastupitelstvu.
 – Projednala vysvětlení námitky Impercomm s.r.o. k projektu rekonstrukce komu-

nikace k areálu Dolní kasárna, podle požadavku ROP Střední Čechy. Tím ruší své 
předchozí rozhodnutí o výběru uchazeče a rozhoduje o výběru nejvhodnější na-
bídky veřejné zakázky malého rozsahu, společnosti Impercomm s.r.o., Praha 8.

 – Schválila podpis nájemní smlouvy s FM Argo s.r.o. na pronájem části pozemku 
463/7 a objektu ESO přístřešku 88 v areálu Dolní kasárna.

 – Projednala žádost paní Balladové předsedkyně základní kynologické organizace 
Klecany kasárna o úpravu nájemní smlouvy na dobu určitou, z důvodu možnosti 
přihlášení se o dotaci Českého kynologického svazu.

 – Projednala se zástupci spolku Pravý Hradec žádost o finanční příspěvek na provoz 
Otevřeného klubu pro děti a mládež. Předá zastupitelstvu.

 – Schválila dvě cenové nabídky a podpisy smluv s  AAA Zakázky s.r.o. na zajištění 
veřejné zakázky malého rozsahu projektů snížení energetické náročnosti, a to: ZŠ 
Klecany a tělocvičny v areálu ZŠ Klecany za cenu 25.000 korun bez DPH a zdra-
votního střediska za 25.000 korun bez DPH.  

Zastupitelstvo 18. září
Dvanáct členů zastupitelstva se sešlo na řádném zasedání a schválilo mimo jiné:

 – pořízení a provedení výběrového řízení na nákup a umístění haly ve Víceúčelovém 
sportovním areálu Klecany, 

 – zadání studie na využití budov v majetku města (Městského úřadu, Rychty, Spol-
kového domu a Sportklubu) architektu V. Zůnovi v max. ceně 193.600,- Kč včetně 
DPH,

 – vydání změny č. 2 územního plánu Klecan (rozšíření skladové haly firmy North-
point), 

 – realizaci projektu Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska (včetně 
podmínek); cenovou nabídku na zpracování dokumentace k tomuto projektu (za 
89.700,- Kč bez DPH) a cenovou nabídku na administraci v průběhu stavby a po 
dobu udržitelnosti v dalších pěti letech u tohoto projektu (za 75 tis. Kč bez DPH) 
Čechák a spol. s. r. o.,

 – cenovou nabídku na administraci v průběhu stavby a v dalších pěti letech u pro-
jektu Snížení energetické náročnosti ZUŠ Klecany a tělocvičny v areálu ZŠ Klecany 
(za 150 tis. Kč bez DPH) společnosti Čechák a spol. s r. o.   

Zastupitelstvo vzalo na vědomí také písemné stanovisko města Klecany k vyjádření 
Lesů ČR ohledně plánovaného kácení v Klecanském háji a písemné stanovisko za-
slané k této problematice na Ministerstvo životního prostředí. Dále vzalo na vědomí 
střednědobý výhled vývoje počtu žáků v Základní škole Klecany zpracovaný podle 
dat z matrik obcí školského obvodu ředitelem školy Vladimírem Lacinou.
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Uložilo vedení města, aby připravilo podklady pro dořešení směn pozemků se zá-
jemci a aby se spojilo se stavbyvedoucím stavby Národního ústavu duševního zdraví, 
ve smyslu řešení  nepořádku a odpadu na pozemcích v okolí stavby. 

Rada 22. září
 – Schválila výsledek výběrového řízení na provozovatele kotelny v areálu Základní 

a mateřské školy Klecany a schválila podpis nájemní a kupní smlouvy mezi školou 
a vítěznou firmou Ekoenergy Moravia s.r.o. Dubňany. Smlouvy se podepisují na 
dobu určitou, do 31. 8. 2018. 

 – Schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Českým kynologickým svazem, základ-
ní organizací Klecany – kasárna na dobu určitou, tj. deset let, s možností výpovědi.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

výňateK Z činnOSti měSta Klecany  
v letecH 2010 – 2014
Přinášíme Vám přehled nejzajímavějších bodů, které byly v uplynulých letech reali-
zovány.

Přijaté dotace a příspěvky
Dokončené investiční akce
Dům s pečovatelskou službou – v roce 2010 byl dokončen Dům s pečovatelskou 
službou v areálu Dolních Kasárnách. Náklady v roce 2010 činily 2.993.014,90 Kč. 
Celkové náklady byly ve výši 4,5 mil. Kč.
Zateplení nájemního bytového domu č.p. 970 v Dolních Kasárnách – výda-
je na výměnu oken a zateplení fasády byly v letech 2010 až 2011 v celkové výši 
1.427.611,- Kč.
Veřejné osvětlení a chodníky Topolová – město vybudovalo veřejné osvětlení a chod-
níky v ulici Topolová za cenu 1.392.449,60 Kč.
Rekonstrukce silnic – v roce 2010 se provedla rekonstrukce části silnice V Mexiku, 
Pod Černou skálou, chodníků Na Skalkách v celkové výši 7.323.019,65 Kč, akce byla 
spolufinancována z Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 6.149.870,57 Kč.
Revitalizace přívozu – úpravy byly realizovány v letech 2010 – 2011. Celkové nákla-
dy za stavební práce činily 3 mil. Kč.
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Rozšíření kolumbária – v roce 2010 bylo rozšířeno kolumbárium na hřbitově v částce 
102.580,- Kč.
Vybavení kuchyně a úpravna vody v ZŠ – úprava byla provedena v celkové výši 
363.543,18 Kč.
Dětská hřiště na Sídlišti, v Pionýrské, na Vinici, v Klecánkách – v letech 2010 – 2013 
byla vybudována dětská hřiště za cenu 1.118.014,- Kč. 
Vánoční výzdoba na veřejné osvětlení – Vánoční výzdoba v Klecanech se pořídila 
v letech 2011 - 2013 celkem za 838.402,- Kč.
Schodišťový dopravník ve zdravotním středisku – město v roce 2012 pořídilo pro 
občany, kteří navštěvují lékaře a schody jsou pro ně nepřekonatelnou překážkou. 
Celkové náklady činily 310.008,-Kč, dopravník byl financován Letištěm Praha.
Rekonstrukce pavilonu D v ZŠ – rekonstrukce v pavilonu D na oddělení Myška pro 
MŠ, investice zahájena a dokončena v roce 2012 kvůli nedostatku stávající kapacity 
MŠ. Celkové náklady na tuto akci činily 2.110.101,- Kč.
Rychta – objekt byl získán v roce 2012 ve veřejné dražbě za cenu 8.920.000,- Kč. 
Úhrada byla kryta vlastními prostředky. Budova byla koupena za účelem přestěhová-
ní městského úřadu. Budova byla propůjčena Občanskému sdružení Pravý Hradec, 
který ji prozatímně využívá pro svou činnost.
Hasičské vozidlo – v roce 2013 město zakoupilo a nechalo opravit pro Sbor dob-
rovolných hasičů Klecany hasičské auto v částce 1.620.257,- Kč. Na jeho pořízení 
dostalo město finanční dar od Letiště Praha ve výši 150.000,- Kč.
Pozemek pod ČOV – v roce 2013 město koupilo pozemky pod ČOV od Ministerstva 
obrany v částce 425.929,- Kč.
Parkoviště u zdravotního střediska – pro klienty bylo vybudováno parkoviště v roce 
2013 v celkové výši 348.318,40 Kč.
Dětská hřiště v ZŠ a MŠ – město vybudovalo dětská hřiště s herními prvky v MŠ ve výši 
1.066.914,- Kč.
Kamerový systém v Dolních Kasárnách – město pořídilo z bezpečnostních důvodů. 
Náklady na pořízení činily 262.554,- Kč.

Nedokončené investiční akce
Kruhový objezd (Kruhový objezd na křižovatce silnic II/608 a III/0083) – v roce 2012 
byla akce zahájena. Nyní je ve fázi vypracované projektové dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí, zatím bylo investováno 40.000,- Kč.
Dům pro spolkový život v Dolních Kasárnách – rekonstrukce Domu pro spolkový 
život pro konání společenských akcí a zájmových aktivit. Celkové náklady od roku 
2011 činí 1.298.964,38 Kč.
Rekonstrukce objektů Dolních Kasáren – v rámci pasportizace a rekonstrukcí budov v are-
álu Dolních Kasáren a změn užívání staveb bylo investováno celkem 1.009.992,20 Kč.
Parkovací stání Na Vršku – v roce 2013 bylo vybudováno parkovací stání v ulici Na 
Vršku ve výši 204.626,35 Kč.
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Dopravní situace u ZŠ – od roku 2013 se řeší dopravní situace u ZŠ, v současné době 
probíhá příprava podkladů pro územní řízení, dosavadní náklady činí  132.011,- Kč.
Dětské hřiště v Astraparku – v roce 2014 město Klecany zřizuje dětské hřiště v Astra-
parku. Dopadové plochy uhradilo město, herní prvky bude hradit občanské sdružení 
v Astraparku. Město doposud zaplatilo 46.714,25,- Kč.
Chodník u nájemních bytů v Dolních Kasárnách – město Klecany započalo výstavbu 
chodníku v roce 2014. Akce bude financována z dotace od Letiště Praha. Dosavadní 
náklady činí 195.991,75 Kč.

Neinvestiční akce
Okna v budově č.p. 487 – město v roce 2010 vyměnilo okna v budově matriky, 
knihovny a pošty v ulici U Školky v celkové výši 266.010,- Kč.
Výměna oken v pavilonu A ZŠ Klecany a zdr. střediska – v roce 2011 a 2012 byla re-
alizována výměna oken pavilonu A a zdravotního střediska. Výdaje na výměnu oken 
pavilonu A činily 800.000,- Kč, výdaje na výměnu oken zdravotního střediska činily 
580.000,- Kč. 
Oprava silnic ve městě Klecany – město opravilo v roce 2013 ulice Mírová, Přemy-
šlenská a v roce 2014 chystá opravit ulice Dlouhá, Nová a Pionýrská. V roce 2013 
byly provedeny opravy za 4.816.446,35 Kč. V roce 2014 bylo investováno prozatím 
do oprav silnic 3.862.000,- Kč. 

Dotační projekty
Rekonstrukce zdravotního střediska – započato od roku 2010, úprava vnitřních pro-
stor střediska, dosavadní náklady jsou ve výši 240.000,- Kč, nebyla podána žádost 
o dotaci, protože proti původním předpokladům nebyla vypsána. 
„Víceúčelový sportovní areál Klecany“ – realizace byla započata v roce 2010, stavba 
byla realizována v areálu ZŠ v letech 2011-2012. Akce byla spolufinancována z pro-
středků EU – ROP Střední Čechy. Celkové náklady na akci činily 10.280.313,76 Kč 
a z toho byla dotace z ROP Střední Čechy 6.021.412,21 Kč.
Revitalizace náměstí („Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech“) - realiza-
ce byla zahájena v roce 2010. V roce 2012 – 2013 bylo profinancováno 24.877.840,- 
Kč. Tato akce je rozdělena na dvě etapy, kde 2. etapa byla hrazena z rozpočtu měs-
ta. 1. etapa byla spolufinancována z prostředků EU - ROP Střední Čechy – v částce 
12.265.426,96 Kč.
Zateplení ZŠ Klecany („Zateplení a výměna výplní otvorů Základní škola v Kle-
canech“) – tato akce byla realizována a dokončena v roce 2013 za spoluúčasti 
SFŽP a EU. Investice činila celkem 11.638 202,60 Kč, z toho bylo uhrazeno dotací 
5.123.513,34 Kč.
Úklidový vůz („Čistý vzduch v Klecanech“) – město dostalo v roce 2014 dotaci ze 
SFŽP na koupi úklidového vozu ve výši 2.687.997,50 Kč, celková cena vozu byla ve 
výši 3.522.282,10 Kč.
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Rekonstrukce, revitalizace a dostavba MŠ („Rekonstrukce MŠ Klecany“) – příprava 
projektu od roku 2010, stavební práce zahájeny v roce 2013 a dokončeny v roce 
2014. V rámci úprav bývalého hospodářského pavilonu, byly z rozpočtu města re-
alizovány úpravy spojovacích krčků. Akce byla spolufinancována z ROP Střed-
ní Čechy. Dosavadní náklady činí 29.958.953,76 Kč. Z toho bylo uhrazeno dotací 
14.101.502,80 Kč.
Sportoviště Sportklub („Revitalizace víceúčelového sportovního areálu Sportklub 
Klecany“) – od r. 2011 se pracuje na projektu zbudování sportovišť u fotbalového 
hřiště, dosavadní výdaje činí 1.120.262,- Kč na přeložení sítí elektrické energie, pro-
jektovou dokumentaci a zpracování žádostí o dotaci.
„Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“ – akce byla zahájena v roce 2011, staveb-
ní realizace proběhla v r. 2013-2014. Celkové výdaje činily 7.252.835,86 Kč. Akce 
byla spolufinancována z ROP Střední Čechy. Celková výše dotace byla na částku 
2.477.560,50 Kč.
Zateplení ubytovny Dolní Kasárna („Realizace energetických úspor na objektu 
„Městské ubytovny v Klecanech“) – od roku 2013, projekt je realizován z dotace, 
kterou poskytne SFŽP, předpokládané výdaje budou činit 2,7 mil. Kč.
Zateplení MŠ („Realizace energetických úspor v areálu „Mateřské školy v Kleca-
nech“) – akce běží od roku 2013, akce bude financována ze SFŽP, dosavadní náklady 
jsou ve výši 442.834,44 Kč. Celkové náklady by měly být ve výši 5,3 mil. Kč
Silnice U Obalovny („Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní Kasárna“) – město 
v roce 2013 zahájilo přípravu na akci. Akce bude spolufinancována z dotace z ROP 
Střední Čechy. Dosavadní výdaje činí 363.066,- Kč.
Zateplení tělocvičny a ZUŠ („Snížení energetické náročnosti Základní umělecké 
školy a Tělocvičny v areálu Základní školy v Klecanech“) – akce se řeší od roku 2013, 
dosavadní náklady činí 521.072,- Kč, akce bude spolufinancována ze SFŽP, předpo-
klad realizace zateplení pláště a střechy je v roce 2015. Dříve realizovaná výměna 
oken bude součástí uznatelných nákladů dotace.
Zateplení zdravotního střediska („Snížení energetické náročnosti zdravotního stře-
diska“) – od roku 2013, akce bude financována ze SFŽP, dosavadní výdaje jsou 
292.857,38 Kč, předpoklad realizace zateplení pláště a střechy je v roce 2015.

Přehled přijatých dotací a příspěvků za rok 2011

Účel Částka

Sbor dobrovolných hasičů Klecany 9.550,- Kč

Dotace na modernizaci knihovny 54.000,- Kč

Dotace na provoz přívozu 250.000,- Kč

Výkon státní správy 3.060.500,- Kč

Sčítání obyvatel 13.366,- Kč
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Účel Částka

Příspěvek na žáky 797.989,- Kč

Celkem 4.185.405,- Kč

Přehled přijatých dotací a příspěvků za rok 2012

Účel Částka

Sbor dobrovolných hasičů Klecany 8.010,00 Kč

Dotace na provoz přívozu 250.000,00 Kč

Výkon státní správy 3.242.400,00 Kč

Volby do zastupitelstva krajů 43.077,36 Kč

Příspěvky na žáky 692.075,00 Kč

Investiční dotace na „Víceúčelový sportovní areál Klecany“ 6.216.952,45 Kč

Neinvestiční dotace na „Víceúčelový sportovní areál Kleca-
ny“ 4.251,40 Kč

Investiční dotace na „Revitalizaci náměstí VBT v Klecanech“ 
- 1. platba 5.036.574,10 Kč

Neinvestiční dotace na „Revitalizaci náměstí VBT v Kleca-
nech“  - 1. platba

24.794,99 Kč

Celkem 15.518.135,30 Kč

Přehled přijatých dotací a příspěvků za rok 2013

Účel Částka

Volby prezidenta ČR 47.197,16 Kč

Volby do Parlamentu ČR 66.985,08 Kč

Příspěvek na přívoz 250.000,00 Kč

Dar na povodeň z kraje 160.000,00 Kč

Dotace na povodeň z kraje 9.177.348,19 Kč

Dotace hasiči (vybavení) 99.500,00 Kč

Dotace hasiči (povodeň) 148.456,00 Kč

Dotace hasiči (činnost) 31.799,00 Kč

Investiční dotace na „Revitalizace náměstí VBT  
v Klecanech“ – 2. platba 7.228.852,83 Kč
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Účel Částka

Investiční dotace na „Rekonstrukce MŠ Klecany„ 3.742.419,51 Kč

Neinvestiční dotace na „Rekonstrukce MŠ Klecany“ 26.116,80 Kč

Dotace na povodeň ze SFŽP 29.956,00 Kč

Zateplení ZŠ 5.123.513,34 Kč

Příspěvky od obcí na žáky (Zdiby, Husinec, Máslovice,  
Vodochody, Větrušice) 601.774,00 Kč

Příspěvky od obcí na povodeň (Hodslavice, Zdounky) 70.000,00 Kč

Příspěvky od obcí na kulturní akci (Husinec) 5.000,00 Kč

Příspěvky od obcí na Farní charitu Neratovice (Husinec) 50.527,00 Kč

Celkem 26.859.444,91 Kč

Příspěvky z rozpočtu města
Příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem

Příspěvková 
organizace

Rok
2011 2012 2013 2014

ZŠ a MŠ Klecany 4.000.000 Kč 4.000.000 Kč 4.300.000 Kč 3.700.000 Kč
ZUŠ Klecany 250.000 Kč 250.000 Kč 250.000 Kč 250.000 Kč

Město Klecany jako zřizovatel příspěvkových organizací uděluje příspěvek ZŠ 
a MŠ Klecany a ZUŠ Klecany. Příspěvek má příspěvková organizace ZŠ a MŠ využít 
na energie, služby a materiál. ZUŠ jej využívá na energie.

Příspěvky spolkům (dříve vedeny jako občanská sdružení)

Spolky
Rok

2011 2012 2013 2014

TJ Sokol Klecany 350.000 Kč 425.000 Kč 400.000 Kč 325.000 Kč

Pravý Hradec 120.000 Kč 221.604 Kč 320.000 Kč 295.000 Kč

Junák – svaz skautů  
a skautek ČR, středisko 
Havran

40.000 Kč 55.000 Kč 70.000 Kč 60.000 Kč

Humbuk 20.000 Kč 40.000 Kč 20.000 Kč 15.000 Kč
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Spolky
Rok

2011 2012 2013 2014

Samuraj Praha 20.000 Kč 25.000 Kč 25.000 Kč 25.000 Kč

Bike service Klecany 20.000 Kč 15.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč

Myslivecké sdružení 
Zdiby-Klecany 10.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč

Tělocvičná jednota 
Sokol  1907 20.000 Kč ─ 15.000 Kč 20.000 Kč

Nakladatelství Epocha 
(kniha archeolog. 
nálezy – PhDr. Naďa 
Profantová, CSc.)

─ ─ 60.000 Kč ─

TJ Sokol Veltěž ─ ─ 10.000 Kč 15.000 Kč

Klub důchodců 
Klecany

─ ─ ─ 5.000 Kč

Základní kynologická 
organizace Klecany

─ ─ ─ 5.000 Kč

Celkem 600.000 Kč 796.604 Kč 955.000 Kč 800.000 Kč

Každý rok město Klecany vyplácí příspěvky na činnost spolkům. V roce 2011 bylo 
vyplaceno 600.000,- Kč, v roce 2012 bylo vyplaceno 796.604,- Kč, v roce 2013 bylo 
vyplaceno 955.000,- Kč. V roce 2014 bylo schváleno na příspěvky celkem 900.000,- Kč. 
Z toho 800.000,- Kč bylo vyplaceno a částka 100.000,- Kč slouží na další neplánova-
né kulturní akce v průběhu roku. 

Mimo jiné z Fondu kultury, sportu a volného času byly čerpány prostředky na kul-
turní akce zejména na akce – Klecanská Veterán Rallye, Slavnosti pravého a levého 
břehu, masopust, Dětský den, Den kostelů, koncerty v kostele, velikonoční jarmark, 
vánoční jarmark, vánoční dílny, závody do vrchu atd.

Město podporuje spolky i následovně např.: příspěvek na dopravu na kulturní 
akce (např. zájezd do Třebíze za 2.000 Kč, příspěvek na výlet za Popelkou s Pravým 
Hradcem za 2.650,- Kč), bezplatný nájem objektu Rychty Pravému Hradci, vybu-
dování výběhu pro koně pro Pravý Hradec, místo pro ustájení koní pro Pravý Hra-
dec, možnost pořádání akcí ve Spolkovém domě (Pravý Hradec, Veterán rallye, For 
Culture) bez úhrady nájemného, prostor pro jízdu na šlapacích autech pro Pravý 
Hradec, místo pro pořádání příměstských táborů Pravým Hradcem v areálu Dolních 
Kasáren. 
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Ostatní příspěvky z rozpočtu města

Organizace

Rok

2011 2012 2013 Schváleno 
2014

Zatím 
vyplaceno 

2014

Farní charita 
Neratovice 350.000 Kč 355.000 Kč 410.000 Kč 430.000 Kč 339.945 Kč

Obecní policie Zdiby 200.425 Kč 481.200 Kč 441.100 Kč 481.200 Kč 360.900 Kč

Příspěvek na provoz 
přívozu 239.520 Kč 239.520 Kč 239.520 Kč 239.520 Kč 179.640 Kč

Klecansko, 
Větrušicko a okolí 15.000 Kč 15.000 Kč ─ ─ ─

Celkem 804.945 Kč 1.090.720 Kč 1.090.620 Kč 1.150.720 Kč 880.485 Kč

Povodeň 2013
Výdaje na povodeň červen 2013

Text Částka

Úklidové a dezinfekční prostředky, nářadí 96.204,38 Kč

Holinky, brodící kalhoty 18.722,00 Kč

Zdravotnický materiál, léky 6.711,08 Kč

Dlouhodobý drobný hmotný majetek 310.416,00 Kč

Stravování 82.228,60 Kč

Elektrocentrála pronájem 78.860,00 Kč

Odvoz odpadů 759.633,00 Kč

Pohonné hmoty 172.482,20 Kč

Vysoušeče  – pronájem 30.000,00 Kč

Posudky statika 3.509,00 Kč

Obnova dodávek elektřiny 47.322,79 Kč

Nákup a opravy poničeného zařízení 436.687,80 Kč

Odstranění náplav, demolice, zeleň 237.432,25 Kč

Znovu zprovoznění veřejného osvětlení 6.000,00 Kč

Kanalizace 1.153.900,00 Kč

Stavební a terénní úpravy 4.403.259,09 Kč
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Text Částka

Půjčení cisterny na vodu 8.688,00 Kč

Oprava přívozu 955.107,00 Kč

Oprava hřišť 765.564,00 Kč

Ošetření stromů 313.656,00 Kč

Refundace mzdy 433.663,00 Kč

Celkem 10.320.046,19 Kč

   Příjmy na povodeň červen 2013

Text Částka

Dar na povodeň z kraje 160.000,00 Kč

Dotace na povodeň z kraje 9.177.348,19 Kč

Dotace na povodeň ze SFŽP 29.956,00 Kč

Dar na povodeň od obce Hodslavice 20.000,00 Kč

Dar na povodeň od obce Zdounky 50.000,00 Kč

Dary od občanů a firem + výtěžek z Veterán rallye a koncertů 326.317,00 Kč

Celkem 9.763.621,19 Kč

V červnu roku 2013 postihla Klecánky povodeň, která měla velký vliv na hospoda-
ření města. Povodeň způsobila nemalé škody na majetku města a soukromých osob. 
Celkové výdaje na odstranění následků povodně činily 10.320.046,19 Kč. Celkové 
příjmy na povodně činily 9.763.621,19 Kč. Město Klecany z rozpočtu města vyplatilo 
celkem 500.000,- Kč obyvatelům Klecánek postižených povodní. 

Celé znění článku o hospodaření města Klecany je zveřejněno na oficiálních 
stránkách města Klecany www.mu-klecany.cz. Na stránkách města je rovněž zveřej-
něn článek o plnění Strategického plánu města Klecany.

vedení města Klecany

dSO čiStí břeHy pOdél vltavy
Kdo jezdí na kole podél řeky, ví, že stav stezek podél břehů není zrovna v dobrém 
stavu. Úsek od nás do Libčic je naprojektován již v několika variantách, původní 
z roku 2005 měla i stavební povolení, nepodařilo se ale najít finance a vše utichlo. 
Nyní leží na „Kraji“ další varianta, územní řízení se táhne už několik let a financo-
vání nikdo neřeší. Obce, které se sdružují ve svazku Údolí Vltavy by chtěly převzít 
iniciativu a na pozemcích, které jsou obecní nebo patří Povodí Vltavy, s.p. břehy 
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opravit, pokusit se úspěšně žádat v novém programovém období o dotace. Nyní se 
zpracovává studie – pasport stavu a majetkové poměry v trase Klecany – Máslovice 
a Libčice – Úholičky. Z ní bychom chtěli vybrat úseky, které jsou méně problematické 
a začít s jejich úpravou. 

Letos ovšem prostředky ani povolení k úpravám nemáme a začali jsme tedy s tím, 
co zvládneme vlastními silami. Respektive silami mladých brigádníků, které DSO na-
jalo na letní měsíce. Proklestil se břeh od vodárny k řežské lávce, pod lávkou se upra-
vil i terén pro snažší chůzi z podchodu k vodě. Prosíme tedy turisty, aby využili tuto 
pěšinu, byť úzkou a nechodili po drážním tělese, je to nebezpečné. Vysekala se také 
cesta z Podmoráně do Žalova, která se neustále zužovala, protože ji nikdo neudržuje. 
Nejvíce času jsme strávili na cestě z Řeže k máslovickému přívozu. Cesta je úzká 
a vede místy po vysokém břehu Vltavy, kde je každoročně zaznamenáno několik úra-
zů. Přispěli jsme, doufám, k tomu, aby byly břehy pro turisty i cyklisty bezpečnější. 
V práci budeme určitě po dobré zkušenosti pokračovat i příští léto. Předpokládala 
jsem, že se připojí obyvatelé přilehlých obcí u vody, ale přihlásili se studenti např. 
z Dejvic, což dokazuje, že informace o brigádě, byla veřejně dostupná.  Většinu ale 
tvořili studenti z Úholiček. 

Terezie Kořínková, předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy
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28. říJen – den vZniKu SamOStatnéHO 
čeSKOSlOvenSKéHO StÁtu
Připomeňme si tento zásadní den v dějinách naší země úryvkem z knihy Josefa Peka-
ře, Dějiny československé:

„DEN 28. ŘÍJNA V ČECHÁCH. Nótu Andrássyho, 
oznámenou v Praze 28. října dopoledne vývěska-
mi na redakcích deníků, pojala Praha jako úřed-
ní souhlas k prohlášení české samostatnosti. Lid 
pražský v davech vstoupil do ulic, aby za zrušení 
a nadšení nevylíčitelného oslavil prvý den své svo-
body a zbavil se všech vnějších symbolů rakouské-
ho panství. Národní výbor, jenž původně usnesl se 
nepodniknouti nic před návratem zástupců svých 
ze Ženevy, byl stržen nenadálým obratem a s po-
slanci Švehlou, Rašínem, Stříbrným, Soukupem 
(pak i Šrobárem) v čele ujal se hned vlády země. 
Vojsko i úřady vzdaly se celkem bez odporu. Do 
večera slavnost osvobození rozšířila se po celé 
české části země, dne následujícího pokračovala 
v ní česká Morava, dne 30. prohlásilo se i Sloven-
sko projevem Národní rady v Turč. Sv. Martině, 
předneseným Matúšem Dúlou, pro jednotu česko-
slovenskou. Stát československý byl založen.“

JH, obrázek zdroj Wikipedie
Leták vyzývající ke generální stávce

KlecanSKÁ výrOčí

Pomník věnovaný kaplanovi a spisovateli Václavu Beneši Třebízskému vznikl z inicia-
tivy sdružení českých literátů. Je zhotoven z jemného hořického pískovce v sochařské 
dílně bratranců Ducháčkových v Praze. Skládá se z kříže, který je vysoký 3,13 m 

Pomníku Václava 
Beneše Třebízského
bude letos 22. října 
120 let.
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a podstavce o výšce 3,87 m. Kříž pochází z dílny J. Myslbeka. Návrh podstavce s ka-
menným zábradlím ve stylu baroka provedl a daroval profesor architekt Jiří Stibral. 
Reliéf Václava Beneše Třebízského, umístěný v dolní části pomníku provedl Josef Ma-
řatka. Základy pomníku sahají do hloubky 5 metrů. Náklady na stavbu vč. pozemku 
o výměře 540 m2 poskytl zdarma tehdejší majitel zámku Jindřich Benies.

O soše Ukřižovaného se vypráví, že Myslbekovi byla k soše předlohou mrtvola 
z patologického ústavu a mistr byl patologem upozorněn, že klasické zobrazování 
Ukřižovaného je anatomicky naprosto nesprávné a že by Kristus měl být zobrazován 
spíše jako přivázaný. Myslbek prý neuposlechl a nechal mrtvolu přibít podle klasické 
předlohy na kříž. Když se ráno do ateliéru vrátil, byla mrtvola na zemi, neboť vazy ji 
neudržely. Socha Ukřižovaného byla původně určena pro hrobku Ringhofferů v Ka-
menici a zde v Klecanech je její kopie.

JH, zdroj fotografie detailu a části textu: www.prostor-ad.cz 
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vOlby 2014
Vážení klecanští sousedé, 

v minulém Zpravodaji jsme Vám představili naše nezávislé kandidáty do klecanského 
zastupitelstva – sdružení Žijeme v Klecanech. Ke kandidatuře nás přivedla chuť pozi-
tivně ovlivnit přístup města ke svým občanům. Kritizovat radnici je jednoduché, ale 
nic se tím neřeší. My však chceme přispět k řešení. Proto jsme se rozhodli kandidovat 
v komunálních volbách, abychom jej svou prací pomohli najít. Nejsme politici, jsme 
Vaši sousedé. Většina z nás vstup na radnici dříve neplánovala a kandiduje proto, že 
vnímá potřebu změny. Naše zastupitelstvo potřebuje nové tváře a lidi, kteří nejsou 
spjati s žádnými negativními kauzami  nebo proti nim dokonce na radnici bojovali. 
Neusilujeme o převzetí vedení města. Pokud nás však zvolíte, jsme připraveni při-
jmout veškerou zodpovědnost a tvrdě pracovat. Máme dostatek vzdělaných lidí se 
zkušenostmi z různých oborů. Jsme tu pro Vás. 

Náš volební program jsme již představili a uvádíme jej i zde. Dialog s Vámi jsme 
už zahájili osobně, na našem webu zijeme.klecany.net, na facebooku i na fóru ne-
oficiálních klecanských webových stránek. Tento dialog je pro nás cennou zpětnou 
vazbou, umožňuje nám soustředit se na problémy, které pálí více lidí. Moc nás těší, 
že se o naši koncepci zajímáte, a za Váš zájem Vám děkujeme. 

Z výsledků ankety i z Vašich příspěvků můžeme již nyní udělat několik závěrů. 
Naší radnici chybí otevřenost a komunikace s lidmi. Je třeba se soustředit na bez-
pečnost v našem městě, kterou hodně lidí vnímá jako největší problém v Klecanech. 
Pro nás překvapivě, si téměř nestěžujete na dopravu do a z Klecan, zato se ptáte, jak 
konkrétně budeme řešit jednotlivé body z našeho programu, co provedeme s bezpeč-
ností, co s kulturou, se školou či školkou, jak na transparentní hospodaření, jak na 
podporu rodin atd. Zaznamenali jsme dotazy na řešení veřejných zakázek, podpory 
sportu, otázku muslimských šátků,  psích exkrementů na ulicích... Všechny naše od-
povědi najdete na diskusních fórech našich webových stránek a neoficiálních kle-
canských stránek. Jsme připraveni Vám odpovídat i osobně nebo na e-mailové adrese 
zijeme@klecany.net. 

Předpokládali jsme, že budeme moci diskutovat i s dalšími subjekty, které do kle-
canského zastupitelstva kandidují. Do uzávěrky tohoto Zpravodaje jsme však neměli 
možnost seznámit se s jejich programy (s výjimkou stručného programu SNK-STAN), 
takže můžeme jen doufat, že nalezneme styčné body a budeme po volbách moci 
spolupracovat. 

Žádný z našich kandidátů neusiluje o změnu územního plánu na svém pozemku. 
Žádný z našich kandidátů není vlastníkem ani podílníkem firmy, která by se ucházela 
o městské zakázky. Každý náš kandidát, který bude zvolen do zastupitelstva, pode-
píše Etický kodex zastupitele, jenž bude podobné konání vylučovat i do budoucna.  

Děkujeme předem za Vaše hlasy a Vaši důvěru. Jsme tu pro Vás. 

Kandidáti do zastupitelstva ze sdružení Žijeme v Klecanech

V Klecanech 23. 9. 2014
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4. Ing. Tomáš Černý, 31 let, provozovatel pizza-pole.cz, nezávislý kandidát
5. Bc. Hana Zeinerová roz. Beránková, 37 let, státní zaměstnanec, nezávislý kandidát
6. Marek Kmenta, 40 let, obchodní zástupce, člen ODS
7. Radovan Mojžíš, 35 let, truhlář, nezávislý kandidát
8. Lukáš Tintěra, 36 let, obchodní manažer, nezávislý kandidát
9. Bc. Kamila Dvořáková, 38 let, zdravotní sestra, nezávislý kandidát
10. Ing. Vít Rabiňák, 27 let, konzultant digitálního marketingu, lektor, 

student postgraduálního studia, nezávislý kandidát
11. Josef Haken, 55 let, přepravní kontrolor, nezávislý kandidát
12. David Kolmer, 38 let, technik – laborant, nezávislý kandidát
13. Petr Bára, 41 let, soukromý podnikatel, nezávislý kandidát
14. Dagmar Horová, 44 let, účetní – ekonom, nezávislý kandidát
15. Ing. Ivan Pomykáček, 53 let, stavební inženýr, nezávislý kandidát

Volby 2014

Klecany, místo pro život...

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva města Klecany

Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti

2. Ing. Jiří Bendl
64 let, důchodce

člen ODS

1. Bc. Daniel Dvořák
41 let, soukromý podnikatel

člen ODS

3. Dušan Šebek 
43 let, finanční ředitel

nezávislý kandidát

www.ods.klecany.cz

...slušnost, komunikace, naslouchání, 
informovanost...

letak volby_Sestava 1  31.08.14  21:30  Stránka 1
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Volební program 
pro komunální volby Města Klecany 2014

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
A POLITICKÉHO HNUTÍ „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“

Cílem našeho sdružení je úspěšně dokončit zahájené projekty, koncepčně a profesionálně rozvíjet 
konkrétní nové projekty, se zapojením odborné veřejnosti a v otevřené komunikaci vůči občanům města:

ZŠ a MŠ – do školy a ze školy bezpečně, přizpůsobení kapacity školy aktuálním potřebám, zdravé stra-
vování, dokončení opravy teplovodu.
Zřízení Městské policie Klecany.

Dostavba budovy Rychty včetně společenského sálu, umístění pracovišť Městského úřadu samo-
správy a státní správy do budovy Rychty.
Ponechat osvobození poplatku za odvoz komunálního odpadu trvale hlášeným občanům města, 
rozšíření služeb a úprava sběrného dvora – pro občany Klecan zdarma nebo za zvýhodněné ceny.
Kompletní rekonstrukce a zvýšení nedostatečné kapacity klecanské čistírny odpadních vod pře-
vážně z dostupných dotací a její ponechání ve vlastnictví města.
Pokračování v postupných rekonstrukcích komunálních komunikací a chodníků, konečné řešení 
odvodu dešťových vod ve vybraných lokalitách města, celková oprava veřejného osvětlení.
Revitalizace parků, klidových zón a zeleně ve městě.

Zateplení a rekonstrukce zdravotního střediska, ZUŠ, tělocvičny, hasičské zbrojnice s využitím 
dotací EU.
Podpora rodiny a prorodinných aktivit (předškolní děti, senioři).

Podpora a rozvoj volnočasových aktivit, spolků a kulturních akcí.

Revitalizace Dolních Kasáren, začlenění Dolních Kasáren a Národního ústavu 
pro duševní zdraví do městského veřejného a společenského prostoru.
Dořešení  majetkoprávních vztahů a rozvoj sportovního areálu Sportklub.

Výstavba okružní křižovatky II/608 a III/0083 (Zdibsko)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SÍLA

TOLERANCE

AKCE

NEZÁVISLOST

Setkání s voliči bude 1. 10. 2014 od 18:00 

v zasedací síni Městského úřadu Klecany
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KANDIDÁTKA
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

1

Ivo KURHAJEC 

52 let, ženatý, 2 děti 

 

vyučený zedník, maturita

 
v uplynulých dvou volebních obdobích 

starosta města Klecany

 

člen Skautského střediska 

Havran Klecany

4

Mgr. Pavel KOTRBA

48 let, ženatý, 2 děti 

 

vystudoval Přírodovědeckou

 fakultu Univerzity Karlovy

 

jednatel obchodní společnosti

 

člen TJ Sokol Klecany

7

Mgr. Ondřej KNEBL

38 let, ženatý, 2 děti

 

vystudoval Právnickou 

fakultu Univerzity Karlovy

 

pracuje jako advokát

 

člen kontrolního výboru

10
Jan BUSCH

35 let, ženatý, 2 děti 

 

podniká jako truhlář

v uplynulých dvou volebních obdobích zastupitel, 

předseda kontrolního výboru, podporuje sport 

a kulturu v Klecanech, člen spolků 

HUMBUK a Pravý Hradec

13

Ing. arch. Vít ČERMÁK

37 let, ženatý, 3 děti 

 

vystudoval ČVUT, obor architektura

 

pracuje jako architekt

 
v uplynulých dvou volebních obdobích 

člen stavební komise

2

Ing. Kristýna HOLUBOVÁ 

36 let, vdaná, 2 děti 

 

vystudovala ČVUT, fakultu stavební 

zaměstnána jako projektová manažerka města

 
radní, zastupitelka, 3,5 roku předsedkyně 

fi nančního výboru

 
členka spolku HUMBUK

5

Ing. Miroslav FILINGER 

36 let, ženatý, 2 děti

 

vystudoval fi nanční management

 

bankovní manažer

 
zastupitel, předseda fi nančního výboru

 

člen SDH Klecany

8
Jiří FRÝZEK 

40 let, ženatý, 3 děti

 

vyučený automechanik

 

provozuje autoservis v Klecanech

 

člen ČRS MO Klecánky

11

Marcela MIKESKOVÁ 

48 let, rozvedená, 1 dítě

 

vystudovala střední školu obchodní

 

pracuje jako prodejní asistentka

14

Zuzana KUDLÁČKOVÁ 

56 let, vdaná, 1 dítě  

 
vystudovala gymnázium s ekonomickým 

zaměřením, zaměstnána jako 

administrativní pracovnice města

 

členka sociální komise

3
Jiří MEDEK 

56 let, ženatý, 2 děti 

 

vyučený automechanik

 

provozuje autoservis v Klecanech

 
v uplynulých dvou volebních obdobích 

radní, zastupitel

 
člen ČRS MO Klecánky

6

Martin HORA

46 let, ženatý, 2 děti

 

podniká v oblasti obchodu a služeb

 

zastupitel, člen kontrolního výboru

9
Jiří HAKEN

53 let, ženatý, 3 děti

 

vyučený lakýrník

 

zaměstnaný jako autolakýrník

12

Jan SUCHOMEL, DiS.

34 let, ženatý, 2 děti

 
vystudoval střední průmyslovou školu 

stavební, podniká ve stavebnictví

 

spolupracoval na rozpočtech 

a technickém dozoru 

v dotacích města

15

Miroslav KŘÍŽ

50 let, ženatý, 1 dítě 

 

vyučený 

 

provozuje obchody s potravinami 

v Klecanech a Veltěži, v předchozím volebním 

období radní, zastupitel

 
člen ČRS MO Klecánky

SÍLA

TOLERANCE

AKCE

NEZÁVISLOST
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 Volební program 
nezávislí kandidáti

Milí klecanští sousedé, 
život v našem městě nám není lhostejný. Vnímáme rezervy současné radnice v oblastech 
komunikace s občany, otevřenosti a péče o rodinu. Proto jsme se dali dohromady jako skupina 
nezávislých kandidátů do komunálních voleb 2014. Chceme být nositeli pozitivních změn 
v uvedených oblastech. Chceme na radnici prosadit otevřenou politiku, přátelskou k občanovi 
a jeho rodině. Nechceme pouze slibovat, ale uvážlivě a zodpovědně pracovat. Proto jsme sestavili 
program, který bude základem naší práce v zastupitelstvu. Je pro nás závazný a jsme odhodláni 
udělat maximum pro jeho plnění. Naší prioritou není získat vedoucí pozice na radnici, ale mít vliv 
na její fungování. Klademe důraz na transparentnost a dodržování pravidel. Naší vizí je dosažení 
spolupráce všech místních zastupitelů napříč politickými stranami ve službě svému městu. 

Více zde: http://zijeme.klecany.net 

Co budeme v zastupitelstvu prosazovat?

1. Průhledné hospodaření a zpřístupnění informací o fungování radnice:

• přehledný, transparentní a veřejností kontrolovaný rozpočet; 

• vytvoření a dodržování etického kodexu zastupitele, veškerá činnost zastupitelstva musí 
respektovat zákony i dobré mravy;

• občané musí mít možnost kontrolovat práci zvolených zástupců: zveřejňování smluv, 
výběrových řízení, zápisů z jednání i dalších dokumentů; 

• veřejné projednávání záležitostí dotýkajících se života obyvatel města, zavedení 
komunitního plánování (kulaté stoly odborníků, veřejné správy a veřejnosti); 

• obnovu internetového diskusního fóra, komunikaci zastupitelů s občany, seznam 
zastupitelů s e-mailovými adresami na webu. Kvalitní webové stránky města se všemi 
dostupnými informacemi; 

• vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců radnice ve veřejné správě a otevřené komunikaci;

• zodpovědnou péči o majetek města.

2. Podporu aktivit a služeb pro občany a jejich rodiny:

• zajištění míst ve školce a škole, podporu zakládání školiček nebo hlídacích koutků, 
fi nančně dostupné byty pro mladé v kasárnách, podporu volnočasových aktivit pro děti, pro 
celé rodiny apod. Důraz klademe i na aktivity pro starší děti a dospívající mládež (chráněný 
prostor a hřiště s atraktivními prvky pro teenagery, hřiště pro všechny generace apod.); 
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• zvýšení vlivu města jako zřizovatele na kvalitu školního vzdělávání, budování pozitivní 
pověsti školy; 

• zrušení nehospodárného a těžkopádného externího nákupu sociálních služeb pro občany 
Klecan. Vybudování vlastních obecních sociálních služeb na základě dialogu s občany 
(zjištění potřeb); 

• podporu seniorů (DPS, Klub seniorů, akce pro seniory, fi nančně dostupné bydlení pro 
seniory mimo DPS); 

• podporu kultury, sportu a veřejně prospěšné činnosti spolků i jednotlivců: fi nanční 
(granty), nefi nanční (výhodné pronájmy, technická pomoc apod.). Grantová řízení s rovně 
a jasně nastavenými podmínkami pro všechny uchazeče o podporu z obecních peněz;

• podporu podnikatelských záměrů, které jsou v zájmu města (např. zvýhodněný pronájem atd.).

3. Zvýšení bezpečnosti v Klecanech:

• podporu rozšíření spolupráce se zdibskou policií; 

• důraz zejména na bezpečný pohyb chodců po městě – chodníky schůdné a bez překážek;

• prevence vandalizmu a kriminality (např. podporou preventivních programů pro mládež apod.).

4. Rozvoj města:

• získávání fi nančních prostředků pro rozvoj města využitím dotačních a grantových titulů; 

• otevření veřejné diskuse o Územním plánu města, prosazení případných změn;

• řešení Čistírny odpadních vod;

• rekonstrukci Rychty, starého úřadu a budovy Sportklubu;

• řešení areálu Dolních kasáren, rekonstrukce výstrojního skladu a jeho přeměna na 
Spolkový dům;

• opravu drobných památek (např. hrobky na hřbitově);

• zahájení veřejného dialogu o možnostech zlepšení dopravy do Klecan (např. expresní 
linka během dopravní špičky, větší četnost spojů do Astraparku apod.);

• dodržování a průběžnou aktualizaci Strategického plánu rozvoje města (rezidenční 
a klidový charakter Klecan, „ne“ výstavbě průmyslových objektů apod.);

• respektování výsledků referenda o kalovém hospodářství a letišti Vodochody, 
prosazování referend na palčivá témata (např. obchvat).  

5. Začlenění Astraparku do města:  

• vybudování a údržba přístupové komunikace, autobusová doprava, zprovoznění veřejného 
osvětlení, zajištění místa pro kontejnery, koše a sáčky na psí exkrementy apod.
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Zdeňka Tomášová 
(62 let)

důchodkyně, vdaná, 
dvě děti, pět vnoučat

„Chtěla bych, aby radnice 
věnovala více pozornosti 
potřebám mladých rodin, 
dospívajících dětí i seniorů. 
Budu podporovat rozvoj 
města, zejména využití areálu 
Dolních kasáren.“

Mgr. Lenka Lisá, PhD. 
(38 let)

vědecká pracovnice – 
geoložka, vdaná, jedno dítě

„Budu se věnovat zlepšení 
dopravní obslužnosti, bezpeč-
nosti pohybu po obci, zlepšení 
komunikace radnice a obča-
nů. Zajímá mě dlouhodobý 
rozvoj naší obce ve vztahu 
k budoucnosti nás i našich 
dětí a udržitelnost kvality 
přírodního prostředí.“

Mgr. Tereza Binderová 
(35 let)

učitelka ZŠ (na rodičovské 
dovolené), vdaná, dvě děti

„Mojí motivací je posílit 
potenciál lidí se zájmem 
o společnou věc. O co nejlépe 
fungující a vstřícně nastavený 
veřejný prostor.“

Mgr. Alena Václavíková 
(52 let)

OSVČ, vdaná, dvě děti

„Budu se snažit, aby radnice 
mluvila s občany. Zajímá mne 
komunitní plánování jako 
nástroj spolupráce úředníků 
a veřejnosti. Věnuji se i pro-
blematice získávání dotací 
a grantů.“  

Ing. Martin Buršík 
(35 let)

vedoucí oddělení, 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj, ženatý, dvě děti

„Chtěl bych se věnovat proble-
matice strategického rozvoje 
města, zejména aktualizaci 
Strategického plánu města 
a jeho naplňování. S tím sou-
visí také fi nancování rozvojo-
vých priorit, kde bych se chtěl 
zaměřit na maximální využití 
dotačních možností.“

David Ledvinka 
(34 let)

obchodní manažer, ženatý, 
dcera Veronika (3 roky)

„Chtěl bych, aby město bylo 
dobrým hospodářem. Hlavním 
rozhodovacím kritériem musí 
být prospěšnost pro město, 
nikoliv provize a známosti.“

Martin Hejhal 
(39 let)

IT konzultant, ženatý, 
dvě děti

„Rád bych se podílel na 
zefektivnění a zjednodušení 
komunikace radnice s občany, 
zvláště s využitím nejnovějších 
technologií.“

Marie Brávníková
(36 let)

OSVČ, vdaná, jedna dcera

„Mým zájmem je zlepšení 
komunikace radnice s občany 
a podpora školství, služeb pro 
rodinu a mládež.“
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Oslovte nás. Zeptejte se nás. 
Podpořte nás. Děkujeme!

Kontaktní e–mail: zijeme@klecany.net

www.facebook.com/zijemevklecanech

http://zijeme.klecany.net

Mgr. Ludmila Hůrková
(41 let)

vědecká pracovnice, 
vdaná, dvě děti

„Mým hlavním zájmem je podpořit život rodin s dětmi v obci. 
Děti jsou budoucnost našeho regionu a je potřeba, aby proží-
valy harmonický život v  příjemném a klidném prostředí.“

Petr Kašník 
(45 let)

administrativní pracovník, 
ženatý, jedna dcera

„Vzhledem ke své předchozí 
praxi se mohu věnovat 
bezpečnosti a dopravě.

Mgr. Dana Šoltysová 
(35 let)

učitelka výtvarného oboru 
ZUŠ, vdaná, dvě dcery

„Usiluji o to, aby obyvatelé 
Klecan nemuseli dojíždět za 
tím, co jim zde chybí.“ 

Dagmar Braunová
(64 let)

pečovatelka Farní charity 
Neratovice, dvě dcery, 
pět vnoučat

„Několik let pečuji o seniory 
jak v Domě s pečovatelskou 
službou, tak v jejich domovech 
v Klecanech i okolí. Znám jejich 
potřeby a chtěla bych přispět ke 
zlepšení kvality jejich života.“

Robert Sklenařík 
(41 let)

soukromý podnikatel, 
ženatý, dvě děti

„Rád bych se zabýval sportem 
a bezpečností v Klecanech.“

Mgr. Bohumil Hrbáček 
(42 let)

fi nanční analytik, 
ženatý, dvě děti

„Líbí se mi moderní formy 
komunikace mezi úřadem 
a občany. Chtěl bych tyto 
změny pomoci prosadit.“

Mgr. Eva Stanislavová 
(50 let)

samostatná odborná 
referentka vzdělávání, 
svobodná, jedna dcera 

„Zajímá mě problematika 
otevřené komunikace úřad 
– občan, rozumím oblasti vzdě-
lávání a ráda bych se věnovala 
rozvoji kulturní činnosti.“
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SlavnOSti levéHO a pravéHO břeHu
Vážení, 

děkujeme celému týmu, který připravoval letošní 
4. ročník Slavností pravého a levého břehu. Dě-
kujeme všem návštěvníkům a příznivcům, spon-
zorům, počasí. 

Na fotodokumentaci se můžete podívat na na-
šich oficiálních stránkách www.mu-klecany.cz – 
kultura

Ivo Kurhajec a Blanka Laurychová
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mySlivOSt – KOrOptev
Koroptev polní (perdix perdix) je malý polní kur o váze 
35 – 45 dkg. Obě pohlaví jsou podobně šedohnědě zbarvena, 
samec má na prsou nápadnou hnědou podkovu. Křídla má 
zakulacená a krátký ocas (tatrček). Pohybuje se většinou pou-
ze po zemi, dobře běhá a létá nízkým prudkým letem jen na 
vzdálenost několika set metrů. Létá nerada, a to jen při vypla-
šení nebo při přetahování na jiné pole k pastvě.

Koroptev je monogamní, což je u našich kurů výjimka. Tok 
začíná po odchodu mrazů koncem února a začátkem března, 
kdy se koroptve párují. Koncem dubna nebo začátkem května 
klade koroptví slípka do mělkého hnízda v průměru 16 vajec. 
Na vejcích sedí pouze slípka, a to po dobu 23 – 25 dnů. Výji-
mečně ji může zastoupit i kohoutek, který se při úhynu slíp-
ky dokáže o kuřata postarat sám. Mláďata po vylíhnutí záhy 
opouštějí hnízdo a jsou schopna se sama živit. V prvních týdnech je to většinou živo-
čišná potrava, jako je různý hmyz, mravenci, jejich vajíčka a kukly apod. Později při-
bývá rostlinné potravy tvořené semeny obilovin, plevelů a zelenou listovou hmotou. 

koroptev polní – 
kohoutek
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Od vylíhnutí do dalšího toku žijí koroptve 
v hejnech, která tvoří rodičovský pár s mláďa-
ty, případně další pár bez kuřat či liší kohoutci. 
V době silných mrazů a vysoké sněhové po-
krývky se slabší rodiny srážejí do větších hejn 
až o dvaceti kusech. Koroptev je závislá na ce-
loroční zelené pastvě, a tak je pro ni zhoubné, 
když se kvůli vysokému sněhu či ledové krustě 
nemůže dostat k zemi. V dobách, kdy koroptví 
byla hojnost, se proto pomocí traktoru a hrab-
la protahovaly na polích ve sněhu pruhy, a tak 
se koroptvím pomáhalo. Stejně tak se stavěly 

boudy z větví jehličnatých stromů jako úkryty před nepřízní počasí a před dravci 
a zároveň jako krmelce.

Koroptev, jako stepní pták, se začala ve větší míře rozšiřovat od středověku tak, jak 
přibývalo orné půdy na úkor lesů a z divoké stepi se stávala kulturní krajina s rozsáh-
lými travními porosty, poli a remízky. Do roku 1939 byla koroptev naší nejrozšířenější 
lovnou zvěří, kdy např. v roce 1933 bylo uloveno téměř 2,5 milionu kusů. Po válce 
však nastal prudký pokles kmenových stavů až k současné situaci, kdy o koroptvi mů-
žeme mluvit jako o ohroženém živočišném druhu. Hledání příčin bylo předmětem 
mnoha odborných studií i diskuzí myslivců z praxe. Je jisté, že určitý vliv měly nepří-
znivé klimatické podmínky, kdy přišly chladnější a vlhčí roky, a dále hájení dravců. 
Hlavní příčinou však byla bezesporu změna v zemědělském hospodaření. Scelování 
lánů pro velkoplošné hospodaření, při kterém se rozorávaly meze, likvidovaly sady 
a dříve nevyužívané plochy, zásadním způsobem k horšímu změnily životní pod-
mínky koroptve. K tomu přistoupila také aplikace chemikálií s obsahem fungicidů, 
insekticidů, herbicidů a dalších jedovatých látek.

Otázkou je, co lze pro zlepšení situace udělat. Pod patronací Ministerstva země-
dělství byl organizován program na záchranu koroptve, při kterém jsou koroptve od-
chovány ve voliérách a pak vypouštěny do vhodných lokalit. Vhodnými lokalitami 

korptev polní – slípka

koroptev polní – slípka

koroptev polní – kohoutek
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se jeví rekultivované výsypky vytěžené 
zeminy z dolů např. na Příbramsku nebo 
Mostecku. Na těchto haldách jsou vysáze-
ny rychle rostoucí dřeviny, jako jsou břízy 
a také nízké patro různých křovin, mali-
níku a jiných rostlin. V tomto prostředí se 
koroptvím daří. I v naší honitbě pamatuje-
me lepší časy včetně koroptvích honů, ale 
také prudký úbytek a současný stav něko-
lika málo kusů koroptví, které zde může-
me vidět. Lze jen doufat, že tento velmi 
užitečný a pěkný pták z naší přírody úplně 
nezmizí.

 Ing. Jindřich Trpák

koroptev polní – kohoutek

SKautSKé StřediSKO Havran Klecany
Léto uteklo jako voda a oteže převzalo září. Proběhly první poprázd-
ninové schůzky, typické především příchodem nových členů. Ani toto 
září nebylo výjimkou. Hned první schůzku se celé zástupy nových 
světlušek a vlčat řinuly do srubu a s pochopitelným počátečním osty-
chem poznávaly, jak to v takovém skautském středisku vlastně vypadá. 

Dalším pozitivem je skutečnost, že všichni čerství roveři a rangers, jenž se k rover-
skému kmeni připojili na letním táboře, začali pomáhat s dětmi vedoucím v ostatních 
oddílech. Pro starší vedoucí je to vítaná pomoc, které si velmi cení.

V září proběhl jubilejní, již dvacátý, závod do vrchu, který naše středisko organizo-
valo. 13. září se v půl desáté před Městským úřadem v Klecanech sešel početný dav 
natěšených sportovců velmi širokého věkového rozmezí. Od malých předškolních 
závodníků a závodnic až po zkušené veterány. Mladší závodníci startovali pouze 
v zatáčce pod klecanským náměstím. Ti starší museli absolvovat celý kopec až z Kle-
cánek od řeky. Na každého, kdo úspěšně projel cílem, čekala sladká kobliha a osvě-
žující nápoj. Pro vítěze navíc také malý dárek a další sladké odměny. 

Zde jsou výsledky z jednotlivých soutěžních kategorií:

Prťata (2 roky a méně), chlapci:
Jméno Výsledný čas
Šimon Strakatý 0:30:22
Kryštof Rolinc 0:41:77

Prťata (2 roky a méně), dívky:
Jméno Výsledný čas
Sára Zimmermannová 0:43:70
Františka Šedivá 0:49:99
Mariana Brázdová 1:00:25
Elizabeth Teplá 1:13:83
Markéta Lisá 1:14:39
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Čudlíci (3 – 6 let), chlapci:
Jméno Výsledný čas
Jakub Hlaváček 0:44:23
Filip Novák 1:26:86
Jan Stanislav 1:59:73
Matyáš Brázda 2:04:76

Čudlíci (3 – 6 let), dívky:
Jméno Výsledný čas
Vendula Strakatá 0:45:02
Evelína Kuchařová 1:07:58

Školáci (7 – 11 let), chlapci:
Jméno Výsledný čas
Štěpán Moník 5:15:69
Filip Cingroš 5:20:60
Dan Fitzsimon 5:41:54
Jakub Slanař 5:53:19
Marek Špaček 6:31:20

Školáci (7 – 11 let), dívky:
Jméno Výsledný čas
Pavlína Kuchařová 5:42:21
Emma Šedivá 5:42:45

Junioři (12 – 18 let), chlapci:
Jméno Výsledný čas
Matěj Tvrz 2:52:13
Matěj Mišoň 3:34:20
Jakub Stanislav 3:56:45

Jméno Výsledný čas
Vojtěch Šedivý 4:19:29
Viktor Pudil 4:32:59
Vojtěch Žemlička 5:07:40

Staré páky (18 – 60 let), muži:
Jméno Výsledný čas
Přemek Kuchař 2:24:82
Jiří Svoboda 2:29:80
Martin Adam 2:35:87
Jiří Nosek 2:35:96
David Ducháč 2:38:58
Jakub Kalfař 2:50:38
Ondřej Basař 2:54:08
Jan Horváth 3:13:19
Tomáš Tintěra 3:13:83
Jaroslav Pína 3:35:93
Ivo Hlaváček 3:36:17
Viktor Harnach 4:08:08
Martin Landa 4:13:76

Jméno Výsledný čas
Martin Strakatý 4:21:65
Miloš Brunner 4:29:38
Zdeněk Klaus 4:54:79
Lukáš Rolinc 5:43:29

Staré páky (18 – 60 let), ženy:
Jméno Výsledný čas
Eva Zemanová 4:09:64
Martina Rolincová 5:14:41
Irena Křižeková 6:17:10

Veteráni (starší 60 let):
Karel Tintěra 4:06:75

Všechny informace o závodu do vrchu naleznete na: www.zavoddovrchu.klecany.cz
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Samozřejmě nesmíme zapomenout zmínit, co se dělo v jednotlivých oddílech. 
O činnosti prvního oddílu světlušek napsala Anča Sýkorová:

     „V září se první oddíl, zejména malé světlušky, věnoval příchodu podzimu. 
Povídaly jsme si o podzimních znacích a zvířátkách, která se připravují na zimu. 
Také máme v areálu srubu jírovec, takže jsme nemohly vynechat ani výrobu zvířátek 
z kaštanů. Tím jsme započaly dlouhodobější téma schůzek, kterým je „zvířata okolo 
nás“ a s ním bude i souviset návštěva zoo, která se nám povede snad už o nějaké říj-
nové schůzce. Skautky začaly pracovat s novými skautskými stezkami a pustily se do 
sportovních aktivit a přípravy sportovního víkendu. Během září nám také stále chodí 
nové světlušky, za které jsme rády a doufáme, že se jim u nás bude líbit!“ 

Podle toho, co napsala Janina, podílející se na vedení třetího oddílu, ani vlčata 
v září nelenila:

     „Klučičí oddíl vlčat začal s novým skautským rokem v plném obsazení, to zna-
mená, že jsme zcela naplnili kapacitu o nováčky, a to na 26 kluků. Na první schůzce 
jsme se s kluky seznámili, co vše nám následující půl rok až rok přinese. Ponese 
se v duchu Mauglího podle příběhu z Knihy džunglí. Vlčatům se představili hlavní 
hrdinové knížky, jako je starý a moudrý vlk Akéla, chytrý medvěd Balú, starostlivá 
vlčice Rakša, panter Bagíra a had Ká. Společně jsme si připomněli oddílovápravidla 
chování a každá ze 4 družin si vytvořila tabulku na roční bodování tématicky k názvu 
své družiny. Pro tento rok máme družiny: Orli, rádce je Plaváček, Supi, rádce je Hrá-
šek, Žraloci, rádce je Tom K. a Lvi, rádce 
je Číšník. 20. září také proběhla  první 
poprázdninová oddílová akce, a to sice 
herní den na srubu. Program byl roz-
dělen na dvě části. V té první se vlčata, 
doplněna o několik členů z 13. oddílu 
skautů, vžila do role malého Mauglího, 
který se s pomocí svých zvířecích rád-
ců a učitelů senznamoval se životem 
v džungli. Učil se obstarat si sám potra-
vu, překonávat spletitý terén atd. Druhá 
část programu měla podobu různých 
akčních her v areálu srubu. Celkově  se 
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začátek roku odehrávál v seznamovacím duchu, tudíž i na schůzkách se setkáváme 
s programem na seznámení se mezi sebou a mezi vedoucími, protože nám do vedení 
oddílu přibyla posila: Savče (Katka Savková) a Viki (Viktor Pudil). Doufáme, že je Jani-
na spolu s Mamutem a Pandou nechají tvořit a připravovat program pro vlčata a snad 
se jim bude u nás v oddíle natolik líbit, že jednou převezmou vedení oni. Budeme 
jim (si) držet palce.

Skautské interview:
Odpovídala Anča Sýkorová (18 let), 
zástupkyně vedoucí prvního oddílu 
světlušek:

Jak dlouho chodíš do klecanského 
střediska?
Přibližně 10 let.

Co je hlavním důvodem tvého sk-
autování?
Jsem skautkou, protože v jeho myš-
lence vidím smysl.

Skauty si většina lidí představí jako 
děti – co podle tebe skauting může 
nabídnout dospělým? Může se někdo stát skautem v tvém věku nebo se přihlašují 
pouze menší děti?

Každý se může stát skautem v jakémkoli věku. I když neprošel „skautským dětstvím“, 
skauting je zejména o myšlenkách, hodnotách a zlepšování světa právě pomocí vý-
chovy dětí. A myslím si, že i spousta „neskautů“ se nevědomky ztotožňuje s jeho 
myšlenkami. 
 
Byla jsi někdy na nějaké mezinárodní skautské akci?
Ne, bohužel nebyla, ale moc ráda bych se na nějakou podívala.

Co byl pro tebe nejsilnější zážitek spojený se skautingem?
Není jeden nejsilnější, je spousta silných a skvělý zážitků, které mi skauting dal.
 
Jsi skautingu za něco vděčná?
Jsem mu vděčná za to, jaká jsem - skauting mě rozvíjel a stále rozvíjí ve všech smě-
rech. 

To je vše. Děkuji za rozhovor.

Pavel Hurt – Mamut
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mireK perOutKa vyprÁví 
Lenka a Pavel Lisí
Autor fotografií Pavel Lisý

Rádi bychom vám představili našeho přítele 
pana Mirka Peroutku. Důvodů je hned několik. 
Jednak se letos o prázdninách dožil krásných 
devadesáti let, ale hlavně je to příjemný člověk, 
o kterém si myslíme, že žil a stále žije bohatý 
a smysluplný život, a že nám může tímto roz-
hovorem předat alespoň fragment svých zkuše-
ností a vzpomínek. S panem Mirkem Peroutkou 
se známe již řadu let, minimálně od roku 1989, 
kdy byl po sametové revoluci znovuobnoven 
skauting v Klecanech, a já jako náctiletá přišla poprvé do kontaktu se skauty. Jsem 
klecanská rodačka a přesto mne Mirkovy vzpomínky na léta strávená životem v Kle-
cánkách v mnohém překvapují. Můj muž Pavel poznal Mirka, řečeného „Perďa“ o ně-
jakých těch pár let později a snad proto mu Mirek říká pane Pavle. Dnešní rozhovor, 
který jsme připravili pro Klecanský zpravodaj jsme zároveň využili k tomu, abychom 
se dozvěděli něco víc o tom, jak se kdysi žilo lidem v Klecánkách a doufáme, že řadu 
čtenářů zaujme tak jak zaujal nás, ať již se jedná o starousedlíky či nově přistěhované.

Lenka L.: 
Mirku ty jsi sice půl života prožil v Klecánkách, ale vím o tobě, že jsi Domažličák, 
a to doslova srdcem i duší. Takže jsi zároveň Klecánecká náplava je tomu tak? Pověz 
nám, prosím něco o tom, jak ses vlastně do Klecánek dostal?

Mirek P.: 
Ále, to byla celkem náhoda, Lenko. Přišel jsem do Klecan 17. dubna 1959. Předtím 
jsme bydleli na Tehově na radiostanici, protože tam manželka měla služební byt, 
ale já tehdy pracoval ve Kbelích a na Žižkově. No a dozvěděl jsem se, že tu někdo 
prodává barák. On to byl spíš rekreační domek, který měl přízemí z tvárnic a vršek 
z dvojitého heraklitu. Byl postavený po válce, kdy pražská spalovna dělala panelové 
tvárnice, které se skládaly jako skládačka a byly z popílku. Střecha byla mansardová. 

Pavel L.:
Pane Mirku, to zní jako popis turistické chaty. U vody je často zima, jak jste to, prosím 
tě vytápěli?

Mirek P.:
Jak? Pane Pavle ze začátku skoro vůbec. Předchozí majitel to využíval jako letní byt 
a žádné topení tam samozřejmě nebylo. V přízemí byl starý sporák a my si do Vánoc 
pořídili plynový na propan butan. Byli jsme vždycky otužilí a spali při otevřených 
oknech. Pamatuji si, že když byla velká zima, roztopil jsem navečer dětem v lož-
nici kamínka a to teplo jim vydrželo až do rána protože byli zahrabaní v peřinách. 

bratr Mirek Peroutka, nestor skautingu 
v Klecanech, v letošním roce oslavuje 
90. narozeniny
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Dole jsme měli obývák a v prvním 
patře naší ložnici a dětský pokoj. 
V době, kdy jsme se do Klecánek 
přistěhovali, bylo dceři šest let a já 
jí hned druhý den šel přihlásit do 
školy k panu Bielovi. Se mnou šel 
i tchán, který nám pomáhal a já si 
dodnes pamatuji, jak jsme cestou 
obdivovali tu krásnou krajinu s roz-
kvetlými třešněmi na Hradisku a pa-
norama vltavského údolí. Tu krajinu 
jsem měl rád hned na první pohled.

Lenka L.:
Mirku, kde tenkrát byla vlastně škola? 

Mirek P.:
No přece tam, kde je teď zdravotní středisko a ještě jedna třída byla u Vinšů. Já mám 
vlastně dvě děti, ale mladšímu Vláďovi bylo tehdy tři a půl roku. Školka byla pro nás 
z ruky, až nahoře za MNV a tak manželka zůstala ze začátku doma, ale potom muse-
la do práce do Řeže a o našeho Vláďu se starala tvoje babička paní Melounová.  Do 
Klecánek tehdy nejezdily autobusy a děti chodily do školy pěšky Čertovkou. To je ta 
stezka, která začíná hned za Koktanovými na křižovatce a vede nahoru na Hradiště. 
Vznikla pravděpodobně ve středověku a byla místy doslova do skály vytesána, aby 
umožnila pohyb vojsk skrytých při pohledu od Vltavy. Ale víc ti asi o Čertovce neřek-
nu. Snad jen to, že se tam v šedesátých letech snažili udělat osvětlení už kvůli dětem 
na zimu, aby nechodily do školy potmě.  Kopal to tenkrát pan Břenda. Museli kopat 
do kamene, byla to těžká práce, ale do těch jam v tý skále nakonec nikdy nic nedali. 
Ty jámy tam byly dlouho. Nahoře nad Čertovkou muselo být nějaký opevnění, který 
je tam zřetelný dodnes.

Pavel L.:
Mirku vy jste tehdy už dělal někde na Podbabě. To jste, předpokládám, jezdil jako 
dnes já do práce přívozem, protože tu se asi přes vodu jinak dostat nedalo, ne?

Mirek P.:
Pane Pavle, já tehdy pracoval v Tesle Radiospoj v Podbabě. Jezdil jsem přívozem a dál 
někdy vlakem, někdy autobusem. Doprava cestujících byla tak mizerná, že jsme se 
tam třeba ani nevešli. Jeli jsme autobusem, ten nás vyložil u hydráku (Hydromete-
orologický ústav v Podbabě). No samozřejmě to na nás chtěli potom napracovávat.  
Doprava z Prahy byla taky mizerná, autobus přijel k fabrice a byl plnej.  Chodil jsem 
po tom klandru k penicilince a potom k přívozu. Tehdy byl přívoz zadarmo, poněvadž 
to bylo pokračování okresní cesty a okres ho platil. Kousek dál byl ještě jeden, horní 
přívoz, ten ale patřil Veltěži a moc stejně nevydělával, protože pan Sluníčko vozil lidi 
často zadarmo. U přívozu jsme se scházívali s panem Koktanem, panem profesorem 
Keilou nebo třeba s otcem starý paní Klingohrový - Klikou. Ten přívoz byla zpočátku, 

setkání u slavnostního ohně v Klecanech,  
zleva: bratr Navrátil, bratr Kid, bratr Peroutka
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co si pamatuju, loď jako dnes, ale potom se tam objevil prám, aby mohly jezdit i mo-
torky a auta. Když jsem v roce 63 přistavoval, tak tam byla nová pramice a ta převáže-
la i náklady na stavbu. Já si tenkrát dovezl tím přívozem suchou škváru z penicilínky.

On tu ten přívoz musí být už hodně dlouho, dá se říct, že se s ním asi jezdilo od-
jakživa, protože zájem dostat se na druhou stranu řeky tu je a vždycky byl. Už za sel-
ských bouří. Sedláci co povstali v březnu roku 1775 v broumovským výběžku, táhli 
až sem a nějak se museli dostat na druhou stranu do Roztok, kde to povstání vlastně 
skončilo. Dál než k Úněticům se už nedostali. Ten vesnickej chudej lid, kterýho tehdy 
bylo hodně, táhl někam sem ke Smiřicům, část šla podél Labe a část se dala směrem 
na Semily. Vždycky došli do vesnice a všechny vzbouřili. Ten, kdo ze sedláků nešel 
s nimi, tak těm rozbořili kamna. Oni postupovali dost rychle, celé to netrvalo snad ani 
týden. Tak se dostali až sem a pak na druhou stranu do Roztok, a to tady museli jedi-
ně přívozem.  No a v Roztokách to nakonec mělo smutnej konec. U kostela nějakej 
pacholek znectil hostii. To ho stálo život. Rakouský vládě trvalo tejden, než dostala 
povely, aby zakročili. Část těch povstalců potom exemplárně pověsili, mezi nima byl 
i sedlák z Roztok. Za tohle se rakouská vláda Josefa II. styděla a doklady zničila, proto 
se o tom vlastně ani tolik neví. 

Ono o Vltavě a o tom jak se lidi na druhý břeh dostávali, by se dalo povídat dlouho. 
Přívoz tenkrát jezdil asi do devíti večer, asi od šeti ráno, protože museli lidi do peni-
cilínky. Jezem se nechodilo, ten byl slupicovej, v řece byly takový trojhrany a když 
přišla zima, tak je lidi na jezu spustili na dno, aby přeplaval led a nepoškodili ten 
jez. Bylo jich asi devadesát a mezi nima byl položenej můstek a pod ním tekla voda. 
Občas se chodilo nad jezem, ale bylo to nebezpečný. Řeka tenkrát nosila ledy a ně-
kolikrát se stalo, že se tam utopili vojáci. Šli bez povolení do Roztok, vraceli se zpátky 
přes vrata roztockýho jezu, kterej je kousek dál po proudu a pak proti vodě a po jezu 
po lávce. No, a když se vožrali tak třeba plavali a utopili se. Jak vypadal bývalý jez 
můžete vidět v jednom dílu Majora Zemana, ten případ byl podle pravdy, ale tu kra-
bici s rozřezanou ženskou tenkrát našli na druhý straně.

Lenka L.:
Mirku jak to vlastně oproti dnešku tenkrát, když ses do Klecánek přistěhoval, vypa-
dalo?

Mirek P.:
Lenko, co se jakýkoli vybavenosti 
týče, to se nedá s dneškem vůbec 
srovnávat. Dneska je život v Kle-
cánkách úplně jinej. V době, kdy 
jsem se tam přistěhoval, tam třeba 
nebyl vodovod, o kanalizaci či ply-
nu ani nemluvě. Transformátor byl 
tehdá nahoře na Vinici a tak tam 
byl běžně nedostatek elektrický 
energie. Když jsem si pustil televizi 
měl jsem třeba místo 240ti jen 160 

zapalování slavnostního skautského ohně, při 
kterém se sešlo celé klecanské středisko Havran
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voltů, musel jsem si proto vyrobit re-
gulační transformátor abych si zvýšil 
napětí.  Veřejný osvětlení bylo, ale bylo 
ho dost málo a takový blikačky. Já měl 
studnu na zahradě. No, a když se roz-
vodnila pražská kanalizace a obyčejně 
jim prasklo potrubí, tak mi to teklo do 
studně a vojáci mi jí potom vždycky 
chlorovali. Kanalizace ta tam samo-
zřejmě nebyla. Já ze začátku neměl ani 
splachovací záchod, ale byla to první 
věc, kterou jsem si chtěl udělat. Opra-
voval jsem lidem televizory, a tak jsem 

se seznámil s panem Maříkem (Mahlerem) což byl strýc spisovatele Zdenka Mahlera. 
Ten tam jezdil i celkem často. Půjčoval jsem jim tenkrát hvězdářský dalekohled. 

Chtělas vědět, jaký byl tenkrát veřejný život. Tenkrát bylo v Klecánkách tak hádám 
20 obyvatel, zbytek samý chaty. My jsme byli obklopený zahrádkářema. Doprava 
z lomu šla kolem nás a všechno to prášilo, protože tam nebyla bezprašná silnice. Ve-
řejný život v Klecánkách ze začátku organizovali hlavně chataři. Chatař pan Homola 
přijížděl s manželkou na neděli a v hospodě U čeřenu, kde hospodařila paní Spil-
ková, se organizovaly sousedský sezení.  Ta hospoda byla tam, kde je teď ta výrobna 
proti Koktanům, to je dole na křižovatce. Hlavním organizátorem veřejného života 
byl později pan Bajer, kterej pracoval v lomu jako mistr. Třeba klukům v zimě sbil 
u přívozu prkna, nastříkal tam vodu a udělal tam tak kluziště. Náš Láďa na to tenkrát 
složil báseň – „pan Bajer, největší v Klecánkách je frajer“. 

Vlastně mám pocit, že až do tý velký vody se toho v Klecánkách moc nezměnilo, ta 
jim paradoxně pomohla.  Jeznej barák s těma vejškama povodní, kterej vidíš naproti 
jezu, byl stavěnej v 90. letech předminulýho století a byl pro jeznýho. A ty malý ba-
ráčky, kde bydlí pan Beran, ty byly pro tři zaměstnance. Jinak u jezu pomáhali místní 
dobrovolnicky.

Pavel L.: 
Mirku jak jste prožil okupaci v roce 1968?

Mirek P.:
Pane Pavel, to je takový smutný téma. Já příjezd Rusů neviděl, naše děti byly u babič-
ky v Rovensku a byla s nima Mirka Mošničková. Vraceli jsme se s mámou z Rumun-
ska z rekreace a podél trati vidíme vlaky s tankama. Vystoupili jsme na Wilsoňáku 
a šli jsme na Masaryčku, abychom se dopravili domů, a koukáme, že lidi mají rádia 
u ucha. Zabírají nás Rusové, říkal nám nějakej chlap, a my se nalodili na vlak a slyšeli 
jsme, jak se v Karlíně střílí a když jsme vystupovali v Roztokách tak jsme slyšeli, jak lí-
tají letadla. Doma jsme nic neměli, protože se před odjezdem na dovolenou všechno 
vyjedlo. Paní Maříková věděla, že se máme vracet, tak nám koupila v obchodě něja-
kou mouku a my si mohli s mámou upéct aspoň buchty. V obchodech zavedli hned 
válečnej režim, aby to nevykoupilo pár lidí, tak se prodávalo na příděly na osobu. Já 

slavnostní oheň s doprovodným programem
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jsem tenkrát druhej den vzal mopeda a jel do Měšic. Lidi byli strašně ochotní, paní na 
nádraží mi schovala mopeda a já nasedl na vlak do Rovenska. Babička v Rovensku 
byla prozíravá, šla nakoupit a dostala navíc jídlo i na děti. Jeli jsme pak na kolech do 
Turnova a přestoupili na vlak do Měšic. Babička nám dala bochník chleba, aby děti 
neměly hlad. Já vzal moped, a děti sedli na kola a jelo se domů. Ruský vojáky jsem 
neviděl, ale vím, že byli V kaštanech, protože chtěli na letiště. Plukovník Radhůzský 
je nepustil do kasáren a nedal jim ani vodu. Tu dostali nakonec od jednoho člověka, 
co dělal v obalovně. Lidi se na něj tenkrát hodně hněvali a vyčítali mu to a někdo mu 
říkal hele, ty to odneseš, prostě lidi drželi při sobě. Ten pán byl tady z Klecánek a měl 
doma ženu, která špatně viděla a slyšela. Ten člověk potom druhej den nepřišel do 
práce, a když ho hledali, našli ho doma, podřezal si žíly. Chtěl si vzít život a předtím 
uškrtil svou ženu. Jeho ale zachránili, byl potom nějaký čas v Bohnicích, ale jak ho 
pustili, stejně se cestou v sadě u Holíků oběsil. 
Lenka L.:
Mirku ty jsi celý život skautoval a teď k tvým narozeninám uspořádali skauti slavnost-
ní táborák. Spoustu klecanských na skautu odrostlo a nedá na ta léta dopustit. Pověz 
nám o tom, prosím něco.

Mirek P.:
Ke skautům v Klecanech jsem se dal už vlastně 31. března 1968, když jsem šel do 
Domoviny v Holešovicích na setkání skautů u příležitosti obnovení téhle organizace. 
O klecanských jsem nevěděl, ale brzy jsme se poznali, například s Velíškem, Štem-
prokem, Vibulkou a Berkmanem. Dali jsme si hned rande v Srdíčku. Tenkrát mi bylo 
44 a měl jsem spoustu let zkušeností z domažlickýho oddílu. Dali jsme to dohroma-
dy, za děvčata tam byla Anča Černá a Drahuška Tiňtěrová. Zdeněk Stanislav byl vůd-
ce a vzniklo hned několik oddílů. Dá se to dohledat ve starých kronikách. O skauting 
byl celkem zájem a lidi z Klecan byli ochotní a sháněli nám sami nedostatkový věci, 
šátky, opasky a my byli zanedlouho krojovaný. Jezdili jsme tábořit do Kaplice do již-
ních Čech. Holky musely být na druhý straně řeky, tenkrát to nemohlo být dohroma-
dy. První rok jsme tam dokonce měli půjčenýho vojenskýho kuchaře od plukovníka 
Radhůzského z klecanských kasáren. V červnu 1968 jsme se vydali do Roztok, kam 
jsme skautským okresem patřili. Jirka Bajer tam udělal skautskou výstavu, kde byl 
i náčelník skautingu Plainer. Udělal jsem tam tenkrát fotografie, ale nic nemám, voda 
nám to vzala. 

Pavel L.:
Mirku, vidíte a to je poslední téma, kterým bychom chtěli náš rozhovor trochu za-
končit. Velká povodeň v roce 2002 vám odnesla spoustu osobních věcí a vlastně vaše 
působení v Klecánkách ukončila. Jak to dnes s odstupem cítíte?

Mirek P.:
No ukončení mého působení v Klecánkách je pro mne pořád hodně smutný. Bylo 
to v roce 2002 při velké povodni, přišel jsem vlastně o celou knihovnu, spoustu ra-
dioamatérských věcí a o dům. Hrozně mne mrzí kronika Chodů z Domažlic, kterou 
za první republiky vydalo ministerstvo vnitra, tu odnesla taky voda. Bylo to hrozně 
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ZprÁvičKy Z mateřSKé šKOličKy
Provoz mateřské školy se s prvními zářijovými dny rozjel na plné obrátky. Částečně nás 
omezuje probíhající zateplování školky, ale doufáme, že bude vše ku prospěchu věci. 

Vzhledem k navýšení kapacity školky a vzhledem k odchodu našich předškolá-
ků do 1. tříd ZŠ jsme přijali 59 nových dětí. Ti nejmenší nastoupili do tříd „Ježek“ 
a „Ryba“ a nově nastoupivší předškoláci doplnili třídu „Liška“. Celý měsíc probíhala 
adaptace dětí na nové prostředí.

     
První divadlo v aule
30. září navštívili děti ve školce herci s představením „Na kole i přes pole“. Tentokrát 
bylo divadelní představení premiérově uvedeno v aule mateřské školy. 

Kolektiv MŠ

rychlý, nikdo nečekal takový zlom, že voda vystoupá tak vysoko. Já jsem byl, jak si 
zpětně vyčítám, hodně pasivní, ale moje žena dopředu domluvila odvoz základních 
věcí nahoru do Klecan. Nikdo nás k tomu nenutil, byla to její prozřetelnost. Dávali 
jsme to do skautský klubovny. Já se ještě za velký vody snažil dostat do domu, už bylo 
ale pozdě, sousední chata byla na ten dům navalená. Ihned nás očkovali, takže jsem 
se naštěstí ničím nenakazil. Skauti mi hodně pomohli, hlavně Janina Klausová, její 
sestra nebo Stopař. Jeden den jsem přišel na parcelu a barák nebyl. Statik ho označil 
na zrušení a barák nám prostě rozbourali a odvezli ho nahoru na letiště. Já jsem býval 
mohl v troskách něco najít, ale nešel jsem tam, já jsem brečel jak malý dítě, žena 
mne konejšila. Moje žena byla tenkrát prozíravá a my byli připojistěný, takže jsme 
si mohli později vybavit bydlení. Nějakou dobu jsme bydleli u Černých, kteří nám 
to nabídli. Město do půl roku postavilo bytovky v kasárnách, kde jsme teď a nabídli 
nám, abychom se sem nastěhovali. Takže jsem teď Klecaňák, ale v Klecánkách jsem 
prožil krásných 43 let a rád na ně vzpomínám i když jsme měli pokaždé, když voda 
lezla nahoru strach a nemohli v noci spát.
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reHabilitace v KlecanecH

Od února 2014 rozšířila ordinace Jach-Ta s.r.o. pro občany Kle-
can a okolních obcí svoje služby. Vždy v úterý a ve čtvrtek dopo-
ledne se v prostorách ordinace nachází fyzioterapeut, který Vám 
poskytne služby ať už při obtížných bolestí zad, poúrazové léč-
bě, nebo případně pouze konzultace Vašeho zdravotního stavu. 
Kromě lepší dostupnosti péče patří mezi další výhody možnost 
ošetření hrazeného zdravotní pojišťovnou, popřípadě domluvení 
individuálního času na rehabilitaci podle Vašich možností.

Další informace najdete na www.jach-ta.cz

Loutkové divadlo zahajuje podzimní sezónu
Loutkové divadlo Klecánek hraje v Městské knihovně v Klecanech

první podzimní představení  

„Kašpárek čarodějem“
Pohádka je určena dětem od tří let věku a jako vždycky se naši herci – 

loutky i lidé – na malé diváky už moc těší. 

Tak v sobotu 26. října v 15 hodin nashledanou!



Klecanský zpravodaj • říjen 2014

Městská knihovna Klecany 
Vás  zve na 

autorské čtení prózy a besedu se čtenáři
 známé české autorky   

Hany Marounkové 

Datum konání: 22. 10. 2014  
Čas: 18:00

Místo: klecanská knihovna (v budově pošty) 

Těšíme se na Vaši účast!  

KOncert HiStOricKýcH HudebnícH nÁStrOJů
Dva výborní hudebníci – Tomáš Najbrt a Jaroslav Konečný – nám při koncertu v kle-
canském kostele v úterý 28. října od 16 hodin předvedou, co všechno se dá zahrát na 
gemshorny (flétny z buvolího rohu), šalmaje, ukážou nám, co je to regál a co varhan-
ní positiv, jak vypadala renesanční loutna, teorba, jak barokní kytara, citera, co byly 
středověké a co jsou chodské dudy, moldánky, niněra, cistra a ještě k tomu zazpívají. 
Ojedinělý koncert s ukázkami historických hudebních nástrojů pořádá kulturní komi-
se a fara Klecany. Podívejte se na plakát!

zl
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čtyřicet devět Jmen padlýcH vOJÁKů  
první SvětOvé vÁlKy 

Každým rokem si připomínáme oběti obou světových válek z řad našich občanů. 
Na podzim v předvečer státního svátku 28. října se sejdeme u pomníku na náměstí 
V. B. Třebízského opět a vzpomeneme, že už je to letos sto let od začátku Velké (prv-
ní světové) války. Mezi příjmeními mužů, která jsou vytesaná do východní, severní 
a západní strany podstavce pomníku, jsou mnohá nám známá. To proto, že potomci 
a příbuzní zahynulých vojáků, stále v Klecanech a okolních obcích žijí: 

Jména padlých jsou tato: Václav Ubl (38 let), Antonín Tintěra (24), Antonín Strnad 
(42), Emil Volman (34), Jan Šerhant (45), Václav Šerhant (22), František Šerhant (19), 
Bohumil Tichý (24), Josef Vrba (27), Jan Šafařík (25), Jan Šesták (30), Josef Šesták (29), 
Antonín Vodička (40), Julius Veselý (37), Josef Šplíchal (22), Václav Čáp (22), Fran-
tišek Křížek (45), František Mach (21), Ludvík Mareš (30), Jan Novák (32), František 
Novák (33), Jindřich Richtr (33), Karel Soukup (33), Antonín Svítil (35), Otakar Novák 
(?), Bedřich Novák (?), František Novák (?), Josef Novák (21), František Merhout (20), 
František Novák (39), Antonín Reichl (32), Václav Smolík (41), Václav Suchý (26), Josef 
Stanislav (?), Antonín Kolmer (44), Václav Hořánek (34), Josef Horčic (22), Václav Hor-
čic (33), Josef Jandovský (22), Václav Kotrč (35), Josef Dvořák (35), Václav Bezouška 
(39), Josef Březskovský (24), Jan Kříž (28), Josef Kříž (39), Josef Jíša (23), Josef Kolmer 
(22), Josef Jandovský (21), Bedřich Jiránek (32).

Mějme v úctě jejich památku!
zl

prOč cHrÁnit StrOmy
Kladu si tuto otázku, padá z nich listí a já to musím uklízet a nevím kam s tím. Je to 
binec. No, ale v létě mi stromy dávají stín a možná i zvlhčují vzduch, když je horko, 
a mně se špatně dýchá. Možná taky zachytávají prach z dieslových motorů, prý je veli-
ce nebezpečný podle nových vědeckých objevů, jak říkají v televizi, u dětí způsobuje 
choroby mozku. Dokonce i náš prezident objímá stromy, aby měl dost energie na práci.
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Zdraví Z přírOdy 
Vždy 2. čtvrtek v říjnu si připomínáme světový den zraku. 
Cílem tohoto dne je zvýšení všeobecného povědomí o sle-
potě a poruchách zraku a zároveň připomínka důležitosti 
péče o zdravý zrak. 

Reklamy jsou plné zaručených přípravků, po jejichž 
pokud možno co nejdelším užívání, uvidíme až za roh. Je 
pravda, že někomu se rozbřeskne hned někomu se, ale na-
opak zatmí před očima, když se v lékárně pak dozví cenu 

takového zázračného preparátu.
A přitom nám příroda nabízí několik svých plodů, které sice neinzeruje a nebalí 

do pestrých lákavých krabiček, ale zato je má již po staletí vyzkoušené jako vhodný 
podpůrný prostředek pro posílení zraku. 

Pro zdravé oči je naprosto nezbytný vitamin A, který si tělo vyrábí z beta-karote-
nu, který je obsažen ve žluté a oranžové zelenině a ovoci. Např. jedna středně velká 
mrkev obsahuje dvojnásobek doporučené denní dávky vitaminu A. Ten se rovněž 
nachází v potravinách živočišného původu (játrech, másle, mléčných výrobcích, žloutku 
a tuku mořských ryb). 

Tak zvanou superpotravinou pro posílení zraku jsou borůvky. Během 2. světové války 
bylo zjištěno u britských pilotů, že se jejich noční vidění zlepšilo, když jedli borůvkový 
džem. Můžeme je jíst samotné nebo v podobě džemu či kompotu, případně z nich 
udělat dort, knedlíky, buchty nebo koláče. Obsahují třísloviny, antioxidanty, karote-
noidy, provitamín A, vitamín C, vitamíny skupiny B, ovocné cukry a v menším množ-
ství hořčík, draslík, mangan, železo, měď, zinek a chrom. Kromě toho, že zlepšují 
noční vidění a působí podpůrně při léčbě šerosleposti, posilují imunitu, chrání před 

Někde jsem četla, že rozdíl mezi živým a mrtvým člověkem je v tom, že ten živý 
má bioenergii. Kde ji ale  bere, asi z přírody, možná i z těch stromů, nakonec jídlo 
je taky z přírody. No nevím, asi bychom si ty stromy měli nechat,  pro  sichr,  kdyby 
to tak bylo.

Když vidím ty teroristy v arabských zemích co dělají, mají vodu, jídlo, naftu i pe-
níze, ale těch stromů asi mají málo, je to tam samá poušť. Asi mají problém s ne-
dostatkem bioenergie. No nechtěla bych se toho dožít, abychom tohle museli řešit. 
A co ty naše děti, kde si budou hrát. Jako děti jsme si hrály pod stromy, sbíraly houby 
a borůvky, šermovaly klackama a vyprávěly si pohádky. Nakonec i Ježibaba měla 
chaloupku uprostřed lesa.

 Založím si na zahrádce kompost, listí tam dám, ono to shnije a příští rok z toho 
bude kompost na muškáty. Zase tolik práce to není a pohyb je zdravý. Vždyť je ten 
život docela dobrý, hlavně aby to vydrželo.

Jarmila Bratková
Klecany
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výrOK měSíce
Zemědělcům se blíží konec hospodářského roku a nejmenovanému čtenáři denního 
tisku a zároveň televiznímu divákovi se podařilo vytvořit přehled, pro zemědělce, 
významných událostí, které sestavil podle data a zveřejnil na Internetu:

Vše se týká ČR, obsahu celostátních deníků a TV. Od začátku roku lze dohledat tyto 
články a reportáže: 

 3. 1. Teplo způsobuje problémy zemědělcům
 6. 2. Jestli přijdou holomrazy, bude zle, říkají zemědělci
24. 2. Teplo přinese lepší úrodu
 8. 3. Zemědělce trápí teplo a sucho
11. 3. Zemědělci využívají teplého počasí
16. 3. Hrozí nedostatek pitné vody a katastrofální neúroda
17. 3. Přes teplou zimu neúroda nehrozí
 1. 4. Položí české zemědělce sucho?
17. 5.  Zemědělec: Vody je třeba, ale tohle je už příliš
26. 6.  Zemědělci očekávají podprůměrnou úrodu. Klasy jsou malé a mají málo semen
27. 6. Čeká se jen průměrná sklizeň
 8. 7. Žně začínají. Úroda je nižší, ceny také
12. 7. Hrozí extrémní sucha, pomohou jen silné deště
23. 7. „Ať už neprší,“ modlí se zemědělci
25. 7. Pršelo, ale málo. Zemědělci už počítají ztráty na polích
30. 7. Zemědělci se obávají současného deštivého počasí
22. 8. Zemědělcům škodí kroupy
27. 8.  Rekordní úroda českých zemědělců. Letos sklidí nejvíc řepky v historii 

a rekordní čísla lze očekávat taky u obilí

Důležité je, že víme, jak to s těmi zemědělci doopravdy je! Dodává autor. 

Možná se jednou dočteme, že je třeba dalších peněz daňových poplatníků na dotace 
pro zemědělce, protože jim v jižních Čechách přemnožení tučňáci zlikvidovali úro-
du kakaových bobů.

stařeckou demencí, pomáhají při průjmech a jiných střevních onemocněních, po-
užívají se pro odvodňování organismu a při léčbě některých otoků a při zánětech 
močových cest, snižují hladinu cholesterolu v krvi.

Z bylin pomůže našemu vidění světlík lékařský, o kterém už Mattioli napsal: „Jest 
zvláštní a principální na mdlé neduživé a nejasné oči, jakkoli by ho člověk používal.“ 
Světlíkový čaj se doporučuje při očních chorobách, na pálení očí, slzení, opuchlá 
víčka. Z iridoidních glykosidů obsahuje aucubin nebo catalpol.

Při zánětu spojivek se také doporučuje užívat 2 – 3krát denně čaj z heřmánku. 

JH
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cO muSí ObSaHOvat petice
Také se vám stává, že vás někdo třeba na zastávce autobusu osloví se žádostí o po-
depsání petice? Zpravidla je nám bez bližšího vysvětlení strčen pod nos list papíru 
obsahující již řadu jmen a podpisů a není v první chvíli vůbec zřejmé, čemu a hlavně 
komu má přesně náš názor vyjádřený připojeným podpisem posloužit. Než se bez-
hlavě vrhneme do podepisování, je třeba si uvědomit a spolehlivě zjistit, co vlastně 
podepisujeme.

Právní řád České republiky s peticemi počítá jako s jednou ze zákonných možností 
jak se obracet na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného 
nebo společného zájmu. K tomu, aby byl zajištěn správný postup při podávání petice, 
slouží zákon č. 85/1990 Sb., o petičním právu.  

Zákon stanoví, co petice musí obsahovat a za jakých podmínek. Základní podmínkou 
je, že petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování 
osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, politic-
ké nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování 
nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. 

Zákonem je stanoveno:

§  občan nebo petiční výbor mohou každým způsobem, který neodporuje zákonu, 
vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili 

§  k podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště (pozn. red.: 
zákon nevyžaduje uvedení data narození, rodného čísla ani čísla telefonu nebo 
e-mailovou adresu)

§  každému musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně 
seznámil

§  neobsahují-li podpisové archy text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřej-
mé, o jakou petici se jedná

§  na petici i podpisových arších musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště 
toho, kdo petici  sestavil,  případně  toho,  kdo  je oprávněn   zastupovat členy  
petičního výboru, byl -li zřízen

§  shromažďovat podpisy pod petici může osoba, která dosáhla věku 16 let

Podání a vyřízení petice

§  petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště 
toho, kdo ji podává nebo všech členů petičního výboru a označení osoby, která 
členy petičního výboru zastupuje

§  státní orgán, kterému je petice adresována je povinen ji přijmout a do 30 dnů na 
ni písemně odpovědět tomu, kdo jim podal.

JH
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SOKOlíci ZÁvOdí na pOdZim JaKO O živOt
 V září se rozjela naplno podzimní sezóna 
a s ní se snad skoro všichni naši sokolíci 
rozjeli poměřit si síly na různé závody po 
vlastech českých. O úspěších těch zkuše-
nějších píšeme na jiném místě, ale jsme 
moc rádi, že na menších závodech se ne-
ztrácí ani ti menší či služebně mladší no-
váčkové. Prostě ti, kteří tento druh pohy-
bu objevili teprve nedávno a soudě podle 
jejich aktivity je neuvěřitelně začal bavit. 

A tak naše barvy byly vidět v Čerčanech, Mladé Boleslavi, Bakově, v Kralupech, 
na tradičním závodě v Řeži a v neposlední řadě také na domácím Kralupském kopci. 
Opravdu nelze vyjmenovat všechny, i množství fotek by vydalo na několik Klecan-
ských zpravodajů. Přikládáme proto jen několik momentek jako malou ochutnávku. 

Je krásné, že to mlaďochy baví, což je pro nás nejdůležitější. A jako bonus nám to 
jezdí i výsledkově, jak je vidět například na pořadí v Řežském Cross Country. 

Děkujeme všem partnerům, kteří nás dlouhodobě podporují, a jedním z důleži-
tých partnerů je také Město Klecany.

-pm-
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ZlatÁ tečKa Za čeSKým pOHÁrem  
v crOSS cOuntry mtb 
Poslední závod seriálu Českého poháru v Cross Country zavál závodníky po 7 letech 
do lyžařského areálu Zadov na Šumavě. Zdejší náročná kopcovitá, kořenatá a ka-
menitá trať v minulosti prověřila spoustu jezdců a nejinak tomu bylo letos. Navíc se 
k tomu přidalo i typicky podzimní sychravé šumavské počasí. Žádné krásné babí léto, 
ale zima, mlha a mrholení střídané deštěm. 

Hned v 9 hodin ráno se na start postavily Magdalena s Anetou. Obě dvě skvěle 
odstartovaly, Madla se při nájezdu do terénu udržela blízko čela závodu a jela kolem 
5. místa, Aneta asi uprostřed startovního pole. Už po prvních technických sjezdech 
a prvním výjezdu sjezdovky bylo vidět, jak je trať spravedlivá a startovní pole pěkně 
rozdělila. Naše holky jely skvěle a držely si své pozice. 
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Druhý výjezd sjezdovky se náramně povedl Madle, která přijela na stadion na 
2. místě a bezprostředně za ní jen 2 závodnice. V posledním, druhém kole jedna ze 
soupeřek odpadla, takže už v polovině okruhu bylo jasné, že pokud se nic nestane 
s kolem, tak si jede pro další medaili. 

Ještě 500 m před cílem to vypadalo na boj o stříbrnou medaili, neboť Madla jela 
se svou soupeřkou bok po boku celé druhé kolo, zatímco vedoucí závodnice si vezla 
docela velký náskok asi 20 vteřin. Madla však předvedla naprosto drtivý závěr, kdy 
nejenže odjela své soupeřce, ale dokázala sjet 20 vteřin na první a dostat se před 
závěrečnou technickou pasáží i před ní. Malý náskok 3 vteřin si dokázala přivézt do 
cílové brány a získat tak své první vítězství v závodě Českého poháru XCO. Opravdu 
nečekané a fakt bomba výsledek! 

Po Matěji Bedrníkovi (XCE v Bedřichově) je to letošní druhé vítězství na Českém 
poháru. 

V záři zlatého lesku je potřeba ocenit také vynikající 13. místo Anetky! „Velká 
Verča“ se v odpoledním závodě kadetek přimíchala do hromadného pádu hned po 
startu. Sice nespadla nejvíce, ale doplatila na něj nejvíce z hlediska času. I to se ně-
kdy stává a patří to k tomuto nádhernému sportu.

-pm-

ÚSpěšné tažení SpinFit  
dětSKým mtb pOHÁrem 
V roce 2014 si jako „hlavního zajíce“ zvolilo mnoho našich členů tento největší 
a nejkvalitnější dětský seriál. Těsně před uzávěrkou tohoto čísla Klecanského zpravo-
daje jsme bojovali na posledním závodu seriálu o dvojnásobný počet bodů. 
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Tento rok se na startu sešla 
konkurence ještě o něco větší 
než v loňském roce, nicméně 
naše barvy byly opět vidět. 
Letos jsme získali tři celková 
pódiová umístění. A kdo se 
o ně postaral?

Kryštof „Kýťa“ Král z Kle-
can , který ovládl nabitou ka-
tegorii Žáci 1.

Magdalena „Majda“ Mišo-
ňová obsadila 2. místo v kate-
gorii Starších žákyň 

Veronika Mišoňová si 
i přes neúčast v posledním 
závodě udržela 3. místo v ka-
tegorii Žákyně 2. 

A když k tomu připočteme pátá místa Matyáše Böhma a Anety Novotné a spoustu 
dalších hezkých umístění, ať už dílčích nebo celkových, tak nám nezbývá, než kon-
statovat, že to byl úspěšný rok. Gratulujeme všem k předvedeným výkonům a děku-
jeme za vzornou reprezentaci. 

-pm-
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Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Výsledky odehraných zápasů
Muži A:

TATRAN SEDLČANY - TJ SOKOL KLECANY  3:0

TJ SOKOL KLECANY - TJ SOKOL DRUŽBA SUCHDOL 0:2

TJ SOKOL VRANÝ - TJ SOKOL KLECANY    0:3
Góly: 2 Lukáš Rybecký, Aleš Čáp Pfeifer

TJ SOKOL KLECANY - TJ JÍLOVIŠTĚ  1:1
Gól: Petr Mandík

Pozvánka na zápasy A mužstva 
Hostouň   – Klecany 12. 10. 2014 16:00 hodin neděle 
Klecany  – Beroun 18. 10. 2014 15:30 hodin sobota
Nymburk  – Klecany 26. 10. 2014 14:30 hodin neděle
Klecany  – Semice 01. 11. 2014 14:00 hodin sobota
Klecany  – Dobříš 08. 11. 2014 14:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy B mužstva 
Klecany  – Škvorec 12.10. 2014 16:00 hodin neděle
Předboj  – Klecany 18.10. 2014  15:30 hodin sobota
Klecany    – Radonice 26.10. 2014 15:30 hodin neděle
Nehvizdy  – Klecany 01.11. 2014 14:00 hodin sobota
Klecany    – Veleň 09.11. 2014 14:00 hodin neděle

Pozvánka na zápasy dorostu
Klecany  – Klíčany 12.10. 2014 10:15 hodin neděle
Kostelec u Kř.  – Klecany 18.10. 2014 10:15 hodin sobota
Klecany  – Radošovice 26.10. 2014 10:15 hodin neděle
Mukařov   – Klecany 09.11. 2014 10:15 hodin neděle

Pozvánka na zápasy starších žáků
Struhařov – Klecany 11.10. 2014  10:15 hodin  sobota
Klecany  – V. Popovice 18.10. 2014 10:15 hodin sobota
Líbeznice  – Klecany 25.10. 2014  10:15 hodin sobota
Klecany  – Stř. Skalice 01.11. 2014  10:15 hodin sobota
Klecany    – Veltěž 08.11. 2014  10:15 hodin sobota
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Pozvánka na turnaje starší přípravky
TJ Sokol Klecany                    19.10. 2014 09:00 hod neděle
TJ Slavia Radonice 01.11.2014 09:00 hod sobota

 
Aktuální termíny zápasů naleznete na www.sokol.klecany.cz, na nástěnce TJ Sokol 
Klecany u kabin, v restauraci Sportklub a v obchodě u p. Kříže na sídlišti.

-dh-

dívKy Z ac Sparta praHa předvedly Své 
FOtbalOvé umění v KlecanecH
Ve čtvrtek 18. 9. jsme na našem hři-
šti přivítali vzácné hosty – tým fot-
balových mistryň České republiky, 
dívky AC Sparta Praha. Sparťanky 
nastoupily pod vedením trenérky 
Evy Haniakové, bývalé čs. repre-
zentantky, v současnosti také tre-
nérky dívčí reprezentace do 17 let. 
Soupeřem jim byli naši starší žáci, 
loňští vítězové okresního přeboru 
mladších žáků.

Věděli jsme, že soupeřky jsou v průměru o rok starší než naši hráči a jsou výborně 
fyzicky, technicky i takticky připravené. Přesto jsme si před zápasem věřili a byli pře-
svědčeni, že zvítězíme. Holky ze Sparty nám však ukázaly, jak jsme se mýlili! I když 
naši kluci přistoupili k zápasu velmi zodpovědně a hráli na sto procent, museli jsme 
se sklonit před fotbalovým umem a připraveností našich soupeřek. Ve velmi pěkném 
utkání hraném ve vysokém tempu jsme nakonec podlehli 1:4, když náš jediný gól 
vstřelil Dominik Žolták. Utkání mělo výbornou atmosféru, ke které svým komentářem 
přispěl i moderátor Patrik Rokl. Jako hlavní rozhodčí s přehledem odřídil zápas pan 
Jiří Valtera. 

Podle ohlasu z obou kabin – jak té klecanské, tak i sparťanské – bylo utkání zážit-
kem pro všechny zúčastněné hráče i hráčky. Nastoupit před plným hledištěm a vy-
slechnout si pozápasový potlesk je nejlepší odměnou za hodiny dřiny při trénincích. 
A pokud si někdo myslel, že je fotbal čistě mužský sport, jistě změnil názor…

Soupiska – AC Sparta Praha (dívky U-14) 
Klára Zelená, Eliška Sonntágová, Kristýna Siváková, Kateřina Kotrčová, Anna Pučová, 
Marieta Grešová, Nikola Charouzová, Dudová Lucie, Tereza Prokůpková, Adéla Ma-
chutková, Natálie Kodadová, Michaela Khýrová, Cvrčková Klára, Barbora Flídrová, 
Kateřina Šrámková, Denisa Kulhánková.
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Soupiska – starší žáci TJ Sokol Klecany 
(zleva zadní řada  na společné fotografii)
Roman Pomykáček, Jiří Holan, Petr Rudy, David Klinka, Dominik Žolták, Jakub 
Dvořák, Matěj Bára, Jan Novák, Ondřej Krpálek, Tomáš Pospíšil
(zleva přední  řada  na společné fotografii)
Lukáš Žolták, Tomáš Žolták, David Václavík, Martin Hora, Tawan Pluskal, Tereza 
Dvořáková

ZITKY LETÁKY KATALO

REZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PLAK

ÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALENDÁ

OŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALK

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOG

PUBLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁ

PLAKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLN

POŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KAL

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALO

LETÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZEN

ĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALEN

DOPISNÍ PAPÍRY KA
ATALO

E-shop tisku
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III

Ing. Luděk Pech
daňový poradce č. 000198

DANĚ, ÚČETNICTVÍ
• Komplexní daňové poradenství včetně zpracování a 

předložení daňových přiznání.
• Zastupování před finančním úřadem v daňovém řízení 

na základě plné moci.
• Zajištění standardní daňové agendy.
• Řešení nestandardních operací.
• Implementace daňových a účetních pravidel do firemních 

procesů.
• Příprava a revize podkladů pro kontroly daňových úřadů.
• Kontrola odpisů, klasifikace majetku a zařazení do 

odpisových skupin.
• Finanční leasing, úvěr a jiné formy financování majetku.
• Hledání možností daňové optimalizace.
• Daňový audit za účelem identifikace rizik a příležitostí.
• Odklad daňového přiznání.
• Vedení daňové evidence.
• Vedení kompletního účetnictví.

Kontakt:
Ing. Luděk Pech, tel.: 737 809 774
Povltavská 55, e-mail: ludek.pech@email.cz
25067 Klecany-Klecánky



MÁSLOVICKÉ  
DÝŇOVÁNÍ

v sobotu 18. října 2014 
od 13ti hodin

Program:
Zdobení a vyřezávání dýní

Výroba dýňových strašidýlek a skřítků
Výroba lampiónů a světýlek

Malování na obličej 
Hudební produkce

Soutěže a hry pro děti (15-16 h)
Vyhlášení výsledků soutěže o nejzajímavější dýni (16-16.30 h)

Pohádkově strašidelný les pro malé děti (od 16.45 h)
Strašidelný les (po setmění, pro děti od 8 let)

Pro labužníky: 
Dýňové pochoutky a občerstvení

A navíc: 
Dýňové suvenýry, prodej dýní 

S sebou vzít:
 Ostrý nůž na vyřezávání dýní a lžíci!

Vstupné: 50 Kč
Informace o spojení do Máslovic na www.maslovice.cz
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