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VÝPISY Z RADY A ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA KLECANY ZA ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2014
Rada 29. září
 – Schválila nabídkovou cenu na měření koncentrace azbestových vláken ve čtyřech 

pavilónech mateřské školy, kterou provede Zdravotní ústav Ostrava, pracoviště Jih-
lava za 70.850 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí informaci místostarosty L. Němečka o jednání se zástupci Lesy 
ČR, s. p. zastoupenými Ing. Žárou a Ing. Vaňhou, ohledně kácení v Klecanském 
háji. Firma souhlasí se zachováním dětského hřiště u háje a se zachováním ně-
kterých stromů u hřiště, které nejsou nebezpečné. Zástupci Lesů ČR, s. p. budou 
pozváni na zasedání zastupitelstva.

 – Schválila Pražskému spolku ochránců zvířat možnost uhradit doplatek energií za 
1. pololetí 2014 ve výši 27.204 korun ve formě tříměsíčních splátek po 9.068 Kč.

 – Schválila přípravu a organizační zajištění průběhu veřejné zakázky malého roz-
sahu a podpis příkazní smlouvy na dodávku přetlakové haly pro město Klecany 
s AAA Zakázky s.r.o. za 25 tis. korun bez DPH.

 – Na základě usnesení zastupitelstva projednala podklady pro dořešení směnné 
a darovací smlouvy mezi městem Klecany, J. Petříčkem, L. Kvítkovou, P. Kvítkem, 
P. Lisým a L. Lisou, týkající se vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. 
Klecany. Jmenovaní byli pozváni na jednání rady 20. 10. 2014

 – Na základě usnesení zastupitelstva projednala podklady pro dořešení odkupu části 
pozemku 626/26 v ulici Konečná mezi městem Klecany a vlastníky sousedního 
pozemku I. Hakenovou, J. Šimonem, P. Šimonem a Z. Šimonovou a vyzve je k do-
plnění žádosti, s následným projednáním v radě města.

Rada 6. října
 – Projednala a schválila dodatečné stavební práce, které provedou Zlínské stavby, a. 

s. k projektu Realizace energetických úspor v areálu MŠ Klecany, za cenu 96.502 
korun bez DPH.

 – Projednala nabídku společnosti Zlínské stavby, a. s. na stavební práce v MŠ na 
dešťové kanalizaci včetně vsakovacích jímek, za cenu 305.305 bez DPH. Předá 
zastupitelstvu.

 – Vzala na vědomí informaci ředitele školy o úpravě regulace v kotelně v MŠ za 
cenu 41.309 korun bez DPH.

 – Projednala společně s paní Hradeckou a ředitelem školy V. Lacinou podmínky pro 
přijímání dětí do mateřské školy. V současné době je možno přihlásit pouze dítě 
k trvalému pobytu v Klecanech, i když rodiče mají jiné trvalé bydliště. Školka má 
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povinnost přijmout dítě s trvalým bydlištěm. Rada podpořila snahu pana ředitele 
a některých rodičů obrátit se v tomto případě na kancelář ombudsmana. Jednání 
bude probíhat pod vedením ředitele školy. 

 – Schválila dohodu o započtení vzájemných pohledávek mezi městem Klecany 
a Truhlářstvím M. Bacha, které budou uhrazeny na účet města do 31. 12. 2014.

Rada 13. října
 – Schválila cenovou nabídku grafických návrhů obrázků zvířat pro jednotlivé pavi-

lóny MŠ v počtu sedmi kusů za 10.500 korun včetně DPH od grafičky Marcely 
Vorlíčkové.

 – Schválila žádost S. K. Trading s.r.o. o převod uhrazených plateb za nájem za duben 
a květen 2014 na měsíce září, říjen 2014 na základě usnesení rady z 9. 6. 2014. 
Platby budou obnoveny v listopadu 2014 podle splátkového kalendáře.

Rada 15. října
 – Vzala na vědomí oznámení Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Střední 

Čechy o výsledku kontroly postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky na 
stavební práce při rekonstrukci komunikace a areálu Dolních kasáren v rámci stej-
nojmenného projektu. Postup zadavatele při zadání zakázky byl schválen. Dále 
rada města schvaluje podpis smlouvy o dílo mezi městem Klecany a společností 
Impercomm s.r.o. na stavební práce daného projektu.

 – Schválila termín ustavujícího zasedání zastupitelstva města Klecany na 30. října 
2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

          
Zdena Lomová
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NOVĚ ZVOLENÉ VEDENÍ MĚSTA KLECANY 
Dne  30. 10. 2014 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města Klecany, které 
vzešlo z podzimních komunálních voleb. Pro následující čtyři roky bylo zvoleno 
nové vedení města: 

Starosta: Ivo Kurhajec 
Místostarosta: Bc. Daniel Dvořák 
Rada města:  Ivo Kurhajec, Bc. Daniel Dvořák, Ing. Jiří Bendl, Jiří Medek,  

Mgr. Pavel Kotrba 

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PODZIMNÍCH  
KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014 
Celkový počet osob v seznamech voličů 2275
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 1208

Zvolení zastupitelé Preferenční hlasy

Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí
6 mandátů – 39,92 % hlasů

Ivo Kurhajec 52 let, starosta, Klecánky 686
Ing. Miroslav Filinger 37 let, bankovní manažer, Klecany 513
Ing. Kristýna Holubová 37 let, projektová manažerka, Klecany 501
Jiří Medek 56 let, podnikatel, Klecany 499
Mgr. Pavel Kotrba 48 let, jednatel obch. společnosti, Klecany 417
Martin Hora 47 let, podnikatel, Klecany 407

Sdružení nezávislých kandidátů – Žijeme v Klecanech 4 mandáty – 25,14 % hlasů

Zdeňka Tomášová 62 let, důchodkyně, Klecany 404
Mgr. Dana Šoltysová 35 let, učitelka výtv. oboru ZUŠ, Klecany 310
Mgr. Alena Václavíková 52 let, OSVČ, Klecany 309
Eva Stanislavová 50 let, sam. odb. ref. vzdělávání, Klecany 304

Občanská demokratická strana 4 mandáty  – 24,6 % hlasů

Bc. Daniel Dvořák 41 let, podnikatel, Klecany 450
Ing. Tomáš Černý 31 let, provozovatel pizza-pole.cz, Klecany 365
Ing. Jiří Bendl 64 let, technik, Klecany 359
Dušan Šebek 43 let, finanční ředitel, Klecany 321

Komunistická strana Čech a Moravy 1 mandát  – 10,34 % hlasů

Jarmila Brožová 71 let, technik, Klecany 177
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MÁME PO VOLBÁCH
Vážení spoluobčané,

máme za sebou volby do zastupitelstva města Klecany a zvolili jsme si 15 zastupitelů. 
Věřím, že budou pracovat v zastupitelstvu i radě města tak, jak slibovali a zároveň tak, 
aby si zasloužili Vaši důvěru.

 Touto cestou bych chtěla poděkovat těm občanům, kteří svým hlasem podpořili kandi-
dátku KSČM a mé osobě vložili důvěru prostřednictvím svých hlasů.

Chci se s mladými kolegy zastupiteli podílet na dobré práci. Osobně se chci angažovat 
v sociálních oblastech, jako je starost o sociálně slabé rodiny a seniory.

 To co mne však trápí ode dne zveřejněných výsledků voleb je malá účast občanů na 
volbách. Každý občan by si měl uvědomit, že se nejedná o státní politiku, ale že svým 
hlasem jsme rozhodovali o našem městě a do jisté míry tím tvořili budoucnost města 
stejně jako budoucnost vlastní. Svou neúčastí jste dali na vědomí, že je Vám jedno, jak to 
v Klecanech vypadá a bude vypadat dál. V demokracii není povinnost volit, ale také v ní 
není prostor pro lhostejnost.

 Přesto doufám a pevně věřím, že my, nově zvolení zastupitelé, budeme táhnout za 
jeden provaz a nebudeme ztrácet čas politickou nebo dokonce osobní rivalitou.

 Přeji městu do nových čtyř let hodně dobrých a potřebných investic, bohatý společen-
ský život a hlavně úspěšnou komunikaci mezi radou, zastupiteli a občany.

 Brožová Jarmila

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za hlasy, které jste 
se rozhodli dát kandidátům naší politické strany a nezávislým kandidátům v podzim-
ních komunálních volbách. Velice si vážíme této podpory a věříme, že Vaši důvěru 
nezklameme. Naší snahou bude plnit úkoly, které jsme si předsevzali v našem voleb-
ním programu. Jsme připraveni v nadcházejícím čtyřletém období korektně pracovat 
na dalším rozvoji Klecan.

 Přejeme všem nově zvoleným zastupitelům a budoucím členům rady města mno-
ho úspěchů a sil do nového volebního období. Věříme, že společně vytvoříme komu-
nikativní a spolupracující tým. 

 Zároveň bychom rádi poděkovali dosavadním členům zastupitelstva a rady města 
ze jejich nelehkou práci a realizaci mnoha důležitých projektů. 

 Zastupitelé a kandidáti ODS

Finanční výbor:   Ing. Miroslav Filinger (předseda), Ing. Jiří Bendl, Petr Mervart,  
Ing. Jitka Holoubková, Václav Kuchta

Kontrolní výbor:  Mgr. Alena Václavíková (předsedkyně), Dušan Šebek, Martin Hora, 
Zdeňka Tomášová, Ing. Jiří Valtera
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PODĚKOVÁNÍ
Jménem Sdružení nezávislých kandidátů Klecany a po-
litického hnutí „Starostové a nezávislí“ děkujeme našim 
voličům za projevenou důvěru. 

Cílem a mottem našeho sdružení pro toto volební období je: 
„Úspěšně dokončit zahájené projekty, koncepčně a profesionál-
ně rozvíjet projekty nové, a to se zapojením odborné veřejnosti 
a v otevřené komunikaci vůči občanům města Klecany.“

V minulém období se nám dařilo naplňovat Strategický plán rozvoje města Kle-
cany. Povedlo se také čerpat dotace na významné projekty, které oživily Klecany 
a usnadnily občanům každodenní život. Máme ale i své rezervy, např. v komunikaci 
na sociálních sítích a veřejné prezentaci, a jsme si toho vědomi. V daném volebním 
období bychom chtěli i nadále měnit naše město k lepšímu.

Všem dalším nově zvoleným zastupitelům přejeme mnoho štěstí a pracovních 
úspěchů v tomto volebním období.

Sdružení nezávislých kandidátů Klecany

Děkujeme všem našim voličům za 
důvěru, kterou nám projevili. Slibu-
jeme, že se budeme velmi snažit, 
abychom ji nezklamali. Opakujeme 
nejdůležitější body našeho volební-
ho programu, na které se chceme 
zaměřit: 

1.  Průhledné hospodaření a zpřístupnění informací o fungování radnice všem obča-
nům.

2. Podpora aktivit a služeb pro občany a jejich rodiny. 
3. Zvýšení bezpečnosti. 
4. Rozvoj města (včetně Astraparku) s důrazem na potřeby jeho obyvatel. 

Na radnici budou naše voliče i ostatní klecanské občany zastupovat za naše sdru-
žení čtyři ženy. Rádi bychom vám blíže představili Zdenu Tomášovou, Mgr. Danu 
Šoltysovou, Mgr. Alenu Václavíkovou a Mgr. Evu Stanislavovou. 

Zdena vystudovala střední průmyslovou školu. Devatenáct let praco-
vala jako programátorka, dvanáct let ve vydavatelství časopisů pro 
ženy a devět let ve firmě, která prodává počítačový software. Jedenáct 
let byla předsedkyní kulturní komise Rady města a od roku 2007 je 
předsedkyní klecanského spolku Pravý Hradec. V uplynulém voleb-
ním období byla členkou zastupitelstva. “Chtěla bych, aby radnice 
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věnovala více pozornosti potřebám mladých rodin, dospívajících dětí i seniorů. Budu 
podporovat rozvoj města, zejména využití areálu Dolních kasáren,” říká Zdena.

 Dana je vyučenou malířkou skla a porcelánu a absolventkou Střední 
průmyslové školy keramické v Bechyni. Po střední škole vystudovala 
obor Učitelství výtvarné výchovy a pedagogiku na Pedagogické fakul-
tě UK v Praze. Je učitelkou na klecanské ZUŠ a s manželem Dušanem 
pořádají výtvarné kurzy pro děti i dospělé ve svém ateliéru v Kleca-
nech. „Usiluji o to, aby obyvatelé Klecan nemuseli dojíždět za tím, co 
jim zde chybí,“ říká Dana.

Alena vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor 
mikrobiologie. Dlouho pracovala ve zdravotnictví. Posledních dva-
náct let se věnuje neziskovému sektoru, vozíčkářům, postiženým dě-
tem, zdravým dětem… V klecanském spolku Pravý Hradec se stará 
o přípravu a koordinaci projektů. Má zkušenosti s managementem 
evropských projektů. 

„Budu se snažit, aby radnice mluvila s občany. Zajímá mne komu-
nitní plánování jako nástroj spolupráce úředníků a veřejnosti. Věnuji se i problemati-
ce získávání dotací a grantů,“ říká Alena.

Eva vystudovala Akademii múzických umění, fakultu divadelní, obor 
herectví. Účinkovala v řadě divadelních her v několika divadlech, 
včetně pražského divadla Na zábradlí. Je zakládající členkou popu-
lární klecanské ženské skupiny Lakomé Barky, s nimiž získala cenu 
hudebních akademiků Anděl. Neobejde se bez ní takřka žádná kul-
turní akce v Klecanech. Eva učí, režíruje a také se věnuje organizační 
práci ve vzdělávání ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografic-

kém a kartografickém. „ Zajímá mě problematika otevřené komunikace úřad – občan, 
rozumím oblasti vzdělávání a vím, že právě cestou vzdělávání lze předejít mnoha 
konfliktům a nedorozuměním. Ráda bych se také dále věnovala rozvoji kulturní čin-
nosti v Klecanech,“ říká Eva.

Diskutovat se svými zastupitelkami i dalšími členy našeho sdružení můžete na  
našich webových stránkách www.zijeme.klecany.net, facebookových stránkách  
https://www.facebook.com/zijemevklecanech, na diskusním fóru neoficiálních kle-
canských stránek i prostřednictvím naší e-mailové adresy zijeme@klecany.net. Uvítá-
me vaše názory, podněty i otázky.

Žijeme v Klecanech Říjen 2014
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Městský úřad Klecany 

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 pro 

Občanské sdružení Diakonie Broumov, což je nezisková 
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje 

společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 
ubytování i pracovní příležitost.

 Více na www: diakoniebroumov.org

q Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
q Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
q Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
q Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
q Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
q Obuv – veškerou nepoškozenou
q Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
q  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,  

koberce – z ekologických důvodů
q nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
q znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 
22. listopadu 2014

od 8.00 do 12.00 hod 
na Městském úřadu Klecany 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
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„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE K AREÁLU  
DOLNÍ KASÁRNA“
Náplní projektu je rekonstrukce místní komunikace U Obalovny. Jedná se o místní 
komunikaci napojující výrobní a obchodní areál Dolní Kasárna. Rekonstruovaná ko-
munikace v délce 460 m je v současné době využívána pro běžný provoz a obsluhu 
přilehlého areálu Dolní Kasárna. Rekonstruovaná komunikace se napojuje na komu-
nikaci vyšší třídy č. 24219. 

Po kontrole výběrového řízení na stavební práce poskytovatelem dotace ROP 
Střední Čechy byla dne 16. 10. 2014 podepsána smlouva o dílo se společností IM-
PERCOMM s.r.o. a ihned byly zahájeny stavební práce, které by měly být dle smlouvy 
ukončeny 5. 1. 2014. Pokud to dovolí vhodné klimatické podmínky, předpokládá se 
ukončení prací do konce listopadu 2014. V případě, že by pokládka živičného povr-
chu nebyla v listopadu možná, bude nutné práce na komunikaci přerušit a dokončit 
stavbu na jaře 2015.

Ing. Kristýna Holubová

Rozloučili jsme se…
V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás dne 18. října 2014 
navždy opustila paní Milena Sýkorová. Poslední rozloučení se konalo 
v kruhu rodiny.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí společně s námi tichou 
vzpomínku.

Děkujeme za projevy soustrasti.
Miloslav a Věra Sýkorovi
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ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA 
V KLECANECH
Pondělí zavřeno
Úterý 12.00 hod – 15.30 hod
Středa zavřeno
Čtvrtek 12.00 hod – 15.30 hod
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle 08.00 hod – 12.00 hod

V případě potřeby volejte na tel.: 737 723 562

Zimní pracovní doba je platná od 1. 11. 2014 do 29. 3. 2015

Číslo Projekt
Předpokládané 
náklady dle SP

(mil. Kč)

1 Rekonstrukce školy a školky:
1. Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyziky – Proběhla na jaře 2009.
2. Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu D, kde je učebna chemie 
a fyziky – Proběhla na jaře 2009.

20,75

PLNĚNÍ PROJEKTŮ STRATEGICKÉHO 
PLÁNU MĚSTA KLECANY

Strategický plán města Klecany byl finalizován v listopadu 2008, proto byl v roce 
2010 ve zpravodaji zveřejněn článek o tom, jakým způsobem byly plněny projekty 
krátkodobého termínu let 2008-2011. Nyní doplňujeme text o informace o plnění 
projektů Strategického plánu i střednědobého termínu let 2012 – 2015.

Projekty Strategického plánu byly sestaveny na jednáních pracovní skupiny a po 
sobě zařazeny s ohledem na jejich význam a přínos pro město s respektem na finanční 
a logickou posloupnost (zohledněny byly především výsledky ankety obyvatel města). 
Strategický plán představuje vize, které by bylo vhodné splnit proto, aby byly Klecany 
krásnější a přívětivější město. Naráží na to, že rozpočet malého města je omezený 
a získat prostředky pomocí dotací a dotace realizovat není nijak jednoduché. 

Ing. Kristýna Holubová 
projektová manažerka města Klecany

Kurzívou psaný text obsahuje vysvětlení pana starosty, ředitele ZŠ a MŠ a projektové 
manažerky města, jakým způsobem byly či nebyly projekty realizovány:

Krátkodobý termín (2008 – 2011)
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Číslo Projekt
Předpokládané 
náklady dle SP

(mil. Kč)

1 3. Výstavba víceúčelového školního hřiště – Žádost o dotaci z ROP SČ 
finanční prostředky nezískala (nedostatečná alokace), ale aktualizovaný 
projekt byl podán znovu v prosinci 2009, dotace byla získána v roce 2010 
a stavebně realizována v letech 2011- 2012.
4. Vybudování informačních center pro žáky i veřejnost, rozvedení in-
ternetu po všech pavilonech, vybavení moderní didaktickou technikou – 
Internet byl do všech pavilónů rozveden v roce 2009 z rozpočtu města. 
Žádost o dotaci z ROP SČ finanční prostředky nezískala (nedostatečná alo-
kace), aktualizovaný projekt neprošel ani v dubnu 2010.
5. Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny – Rekonstrukce proběhla 
v létě 2009.
6. Kompletní rekonstrukce pavilonů – zateplení, výměna oken a oprava 
rozvodů i rekonstrukce elektrických rozvodů, odpadů, podlah, osvětlení – 
V roce 2009 proběhla kompletní rekonstrukce v tělocvičně. V roce 2009 
proběhla rovněž výměna vchodových a protipožárních dveří u všech pa-
vilonů. 
7. Obnova pozemku školy – Rekultivace zeleně proběhla v roce 2008. 
K opravě plotu ZŠ došlo v roce 2009 a k opravě plotu MŠ došlo v roce 2010. 
8. Dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkami v areálu MŠ – S výstavbou 
dalšího dětského hřiště v MŠ se počítalo v souvislosti s otevřením nového 
pavilonu a navýšením kapacity.
9. Úprava pavilonu s Domovem pro seniory pro potřeby MŠ – Rekonstruk-
ce proběhla v roce 2010.
10. Postupná obnova vybavení – nábytek, pomůcky – Obnova nábytku pro-
bíhala a probíhá průběžně. Hrazeno částečně z rozpočtu školy a částečně 
z účelové dotace od zřizovatele (města).
11. Nástavby na zbývajících pavilonech – učebny, aula, byty – Nástavby se 
zatím neřeší, momentálně kapacita školy dostačuje.

20,75

2 Rekonstrukce a výstavba komunikací a chodníků – V roce 2009 získalo 
město dotaci ve výši 7,3 mil. Kč z programu FROM na výstavbu komunikací 
V Mexiku a U Černé skály, ulice U lékárny a chodníků ulice Na Skalkách. 
Koncem roku 2009 podalo město žádost o dotaci do stejného programu 
na rekonstrukci povrchu komunikace, jednostranného chodníku a doprav-
ního značení pro komunikaci Do Klecánek (část od mlýna k pekárně). Do-
tace nebyla získána, proto byl projekt realizován z rozpočtu města. V tém-
že roce byla realizována oprava ulic Konečná, U Vodárny a části ulice Na 
Vršku.
Krajský úřad Středočeského kraje realizoval opravu povrchu ulice Topolová 
od křižovatky u hřbitova až ke křižovatce s ulicí V Honech.

9,0

3 Sportoviště v obci – rekonstrukce a nová – Město provedlo rekonstrukci 
hřiště Na Vinici. Jednalo by se o úpravu povrchu hřiště a zbudování prvků 
dětského hřiště. 

4,0

4 Rekonst ého zařízení – V roce 2010 i 2013 byla řešena parkovací plocha 
před střediskem. O kompletní rekonstrukci město uvažovalo až v pozdějším 
období. Byla zaměřena okna a dveře všech městských budov (nejen zdrav. 
zařízení) a řešena možnost podání žádosti o dotaci na ROP SČ či SFŽP.

10,0
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Číslo Projekt
Předpokládané 
náklady dle SP

(mil. Kč)

5 Dětská hřiště v obci – V roce 2009 došlo k rekonstrukci a dovybavení dět-
ského hřiště na sídlišti a zároveň bylo zbudováno nové hřiště v Pionýrské 
ulici – uskutečněno za 600 tis. Kč z daru od Letiště Praha. 
Město proto připravilo rekonstrukci hřiště Na Vinici a dětského hřiště v Kle-
cánkách – z daru od letiště Praha pro rok 2010, opět ve výši 600 tisíc Kč.
Vzhledem k rozlehlosti obce i velkému počtu malých dětí bylo účelné uva-
žovat o budování dalších hřišť – např. v MŠ, u náměstí místo požární nádrže 
v rámci revitalizace náměstí, která byla řešena v následném období v roce 
2012 – 2014. V roce 2014 byla řešena výstavba dětského hřiště V Honech 
na základě smlouvy s SVJ okolních domů v oblasti Astraparku.

4,5

6 Revitalizace náměstí – Díky účasti města v soutěži o Cenu Petra Parléře 
2009 mělo město 3 studie revitalizace náměstí a přilehlých parků, ze kte-
rých mohlo vycházet při zpracování projektů dílčích částí.
V roce 2010 zadalo zpracování studie a projektové dokumentace na revita-
lizaci náměstí a přilehlé požární nádrže a poté zpracovalo I. etapu revitali-
zace náměstí a podalo žádost o dotaci na ROP Střední Čechy. Dotace byla 
získána a v roce 2012 stavebně realizována.

5,3

7 Revitalizace okolí přívozu – Projektová dokumentace na revitalizaci řešila 
výměnu zázemí přívozu, zbudování soc. zařízení a úpravy okolí – parko-
vací stání, hřiště, zeleň, mobiliář. V roce 2010 a 2011 bylo realizováno ve 
výši 3 mil. Kč. 
V roce 2012 byly k okolí přívozu umístěny cvičící prvky pro seniory, které 
jsou hojně využívány napříč generacemi. Bylo upraveno sportoviště včet-
ně demontovatelných zábran a byla instalována U-rampa, kterou bohužel 
v roce 2013 odnesla povodeň.

2,5

8 Odpadové hospodářství, sběrný dvůr – Mělo být provedeno komplexní pře-
budování sběrného dvora, otázka je však v možnostech získání finančních 
prostředků z dotačních titulů, jelikož většina dotací je vypisována pro obce, 
které na svém území dosud sběrný dvůr nemají. Úpravy a provoz sběrného 
dvora byly řešeny v rámci stávající plochy za hřbitovem.

2,5

9 Zřízení služebny městské policie – Zřízení vlastní služebny je poměrně ná-
kladné, proto prozatím došlo ke spolupráci s Obecní policií Zdiby na zá-
kladě smlouvy mezi obcemi. 

5,0

10 Rekonstrukce ulic – Do Klecánek, Čsl. Armády – Na konci roku 2009 poda-
lo město žádost o dotaci z programu FROM na rekonstrukci povrchu komu-
nikace Do Klecánek a zároveň zbudování chodníku a dopravního značení. 
Dotace nebyla získána, proto bylo realizováno z vlastních prostředků v dol-
ní části od mlýna k bývalé pekárně. 
V ulici Čsl. Armády byl v roce 2006 proveden nový povrch na začátku 
obce od Přemyšlení a poté v roce 2008 zbudovány příčné prahy. V roce 
2008 byly provedeny opravy v části od hřbitova po křižovatku u betonárny. 
Zároveň byly v letech 2008 – 2009 vysázeny nové jírovce a u stávajících 
stromů byl proveden kompletní zdravotní a redukční řez odbornou firmou. 
Na konci roku 2009 bylo po ničení vandalů vysázeno 13 nových jírovců, 
jeden z nich byl uhrazen ze zaměstnaneckého grantu firmy Skanska.

6,0
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Číslo Projekt
Předpokládané 
náklady dle SP

(mil. Kč)

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

0,4

12 Dům s pečovatelskou službou – Rekonstrukce budovy v kasárnách na DPS 
byla dokončena v roce 2010. Náklady byly ve výši cca 4,5 mil. Kč. 6,0

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

6,0

14 Revitalizace parků (u fary, pod kostelem, Třebízského), parkové plochy, 
využití plochy požární nádrže – Došlo ke kompletnímu zdravotnímu a re-
dukčnímu řezu perspektivních stromů a postupně docházelo k odstraňování 
suchých a nebezpečně poškozených stromů.
Úprava bývalé požární nádrže byla realizována v rámci dotace “Revitaliza-
ce náměstí V. B. Třebízského v Klecanech”.

4,0

15 Revitalizace potoka nad ČOV – V letech 2007-2008 byla provedena úprava 
zábradlí za cca 2,5 mil. Kč. V roce 2008 došlo k úklidu, opravě koryta a ká-
cení stromů okolo potoka ve spodní části pod ČOV. 
V roce 2009 byl proveden úklid a čištění potoka od náměstí až po ČOV. 
Byl zjištěn skutečný stav poškození koryta a bylo provedeno čištění. Bylo 
odbagrováno bahno a vyhloubilo se koryto, odvážely se nečistoty. 
Úpravami prošel i potok Ve Struhách od ulice Pod Černou skálou k ČOV. 
Došlo k čištění části Přemyšlenského potoka od Dubských k ústí Vltavy.

2,0

16 Rekonstrukce klecanské fary a přestavba na komunitní centrum – Vzhle-
dem k omezeným finančním možnostem města i tomu, že fara není v ma-
jetku města, ale v majetku církve, nebyla rekonstrukce fary dále řešena.

20,0

Střednědobý termín (2012 – 2015):

číslo Projekt
Předpokládané 
náklady dle SP

(mil. Kč)

1 Rekonstrukce školy a školky (pokračování):
1. Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyziky – Realizováno v před-
chozím období.
2. Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu D, kde je učebna chemie 
a fyziky – Realizováno v předchozím období.

60,0
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číslo Projekt
Předpokládané 
náklady dle SP

(mil. Kč)

1 3. Výstavba víceúčelového školního hřiště – Dotace byla získána v roce 
2010 a stavebně realizována v letech 2011- 2012. Výstavbou došlo k úpra-
vě povrchu víceúčelového hřiště nad tělocvičnou a výstavbou nového 
multifunkčního hřiště s atletickým oválem. Celý areál je multifunkčním za-
řízením (běžecká dráha, skok daleký, vysoký, vrh koulí, hřiště pro fotbal, 
basketbal, volejbal, házenou, tenis). Areál byl doplněn o sportovní herní 
prvky a mobiliář. Celkové náklady na akci činily 10 mil. Kč, z toho byla 
dotace z ROP Střední Čechy 6 mil. Kč. Poskytovatel dotace městu odsou-
hlasil možnost umístění na hřiště pod ZUŠ nafukovací haly v zimních mě-
sících, proto město zahajuje výběrové řízení na umístění haly pro využití 
od zimy 2014 – 2015.

4. Vybudování informačních center pro žáky i veřejnost, rozvedení in-
ternetu po všech pavilonech, vybavení moderní didaktickou technikou 
– Řešeno průběžně především již v minulém období. Škola se zúčastnila 
projektu „EU peníze školám“, v rámci kterého se povedlo modernizovat 
vybavení didaktickou technikou (interaktivní tabule, multimediální učebna 
jazyků), další modernizace v letech 2013-14 pak byla hrazena z RF (počí-
tače, dataprojektory a plátna do všech kmenových učeben, nová knihovna 
v pavilonu E).

5. Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny – Již realizováno v před-
chozím období.

6. Kompletní rekonstrukce pavilonů – zateplení, výměna oken a oprava 
rozvodů i rekonstrukce elektrických rozvodů, odpadů, podlah, osvětlení 
– Kompletní zateplení včetně výměny oken pavilonů A-E proběhlo v roce 
2013 z dotace SFŽP a byla vyměněna okna v ZUŠ. V roce 2015 bude z do-
tace SFŽP realizováno zateplení ZUŠ a tělocvičny (výdaje za již realizova-
nou výměnu oken jsou uznatelným výdajem dotace).

7. Obnova pozemku školy – Řešeno již v předchozím období. V roce 2013 
bylo řešeno zastřešení chodníků. Budou řešeny opravy chodníků, zbývá do-
končit cca 70 m plotu za pavilonem D v roce 2015.

8. Dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkami v areálu MŠ -Výstavba dal-
ších dětských hřišť v MŠ proběhla v souvislosti s otevřením nového pavilonu 
a navýšením kapacity o 33 míst, bylo realizováno v roce 2014. Rovněž 
v areálu ZŠ bylo realizováno dětské hřiště pro družinu v roce 2013 z daru 
po povodni.

9. Úprava pavilonu s Domovem pro seniory pro potřeby MŠ – Rekonstruk-
ce proběhla v předchozím období.

10. Postupná obnova vybavení – nábytek, pomůcky – Obnova nábytku pro-
bíhala a probíhá průběžně. Hrazeno částečně z rozpočtu školy a částečně 
z účelové dotace od zřizovatele (města).

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

60,0
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číslo Projekt
Předpokládané 
náklady dle SP

(mil. Kč)

2 Rekonstrukce a výstavba komunikací a chodníků – Průběžně probíhá opra-
va výtluků silnic. V roce 2012 proběhla oprava ulic Slepá a U Školy.

V roce 2012 město provedlo výběrové řízení na opravy silnic v ulicích Mí-
rová, Nová, Dlouhá, Přemyšlenská a Pionýrská. V roce 2013 byla realizová-
na oprava ulice Mírová a Přemyšlenská, v roce 2014 opravy silnic Dlouhá, 
Nová a nyní dochází k opravě úseku ulice Pionýrská.

V rámci projektu cyklostezky byla z rozpočtu města realizována oprava čás-
ti ulice Do Klecánek a U Školky.

Po povodni v červnu 2013 byla opravena ulice Povltavská.

Město získalo z ROP Střední Čechy dotaci na projekt „Rekonstrukce komu-
nikace k areálu Dolní Kasárna“pro ulici U Obalovny, který je nyní stavebně 
realizován.

V roce 2014 byly vyspraveny výtluky v ulici Dolní Kasárna včetně areálu 
kasáren.

Průběžně je od roku 2013 řešen přístup do ZŠ a MŠ Klecany včetně par-
kovacích stání a příjezdových komunikací na sídlišti. V současné době je 
zpracována PD pro územní řízení.

9,0

17 Společenský dům – Dosud nebyl realizován. Díky zakoupení objektu býva-
lé Rychty je ale možné řešit společenské aktivity v budově Rychty, stávají-
cího městského úřadu či bývalého výstrojního skladu v Dolních kasárnách. 
V roce 2014 byla zadána Ing. arch. Zůnovi studie na využití budov v ma-
jetku města – Rychta, stávající městský úřad, Sportklub a spolkový dům 
v Dolních kasárnách.

20,0

3 Sportoviště v obci – rekonstrukce a nová (pokračování) – Město dvakrát 
podávalo na ROP Střední Čechy žádost o dotaci na zbudování sportoviště 
u fotbalového hřiště, ale dotaci nezískalo. Dosavadní výdaje projektu činí 
1,1 mil. Kč. V roce 2014 při přípravě projektu bylo odstraněno nadzem-
ní vedení elektrické energie a bylo uloženo do země. V současné době je 
možné realizovat záměr dle PD na základě platného stavebního povolení.

4,0

4 Rekonstrukce zdravotnického zařízení – V roce 2014 byla získána dota-
ce na kompletní zateplení objektu, které bude stavebně realizováno v roce 
2015.

7,0

6 Revitalizace náměstí (pokračování) – Dotace z ROP Střední Čechy byla 
stavebně realizována v roce 2012. V roce 2012 – 2013 bylo profinanco-
váno 25 mil. Kč. 1. etapa byla spolufinancována z prostředků EU – ROP 
Střední Čechy – poskytnutá dotace byla v částce 12,3 mil. Kč a zahrnovala 
úpravu centrální plochy náměstí a požární nádrže včetně sadových úprav 
a úpravy mobiliáře. Na I. etapu navázala II. etapa výstavby – část komu-
nikace Do Klecánek a Do Kaštan s přilehlou parkovací plochou, jelikož 
tuto část již nebylo možné zahrnout do dotačního programu (větší poměr 
komunikací).

5,0
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číslo Projekt
Předpokládané 
náklady dle SP

(mil. Kč)

8 Odpadové hospodářství, sběrný dvůr (pokračování) – Došlo k úpravě plo-
chy sběrného dvora za hřbitovem – oplocení, buňka obsluhy, kamerový 
systém, umístění kontejnerů ASEKOL, nákup kontejnerů a komunálního 
vozidla včetně zimní údržby, rozšíření otevírací doby v letním i zimním 
období. Sběr a svoz bioodpadu je po městě pro občany zdarma. 

4,5

9 Zřízení služebny městské policie (pokračování) – Doposud město spolupra-
cuje s OP Zdiby. Nyní uvažuje o zřízení vlastní služebny policie, ale bude 
záviset na rozhodnutí nových zastupitelů města.

5,0

10 Rekonstrukce ulic – Do Klecánek, Čs. Armády (pokračování) – V rámci 
projektu revitalizace náměstí byla v II. etapě úprav z rozpočtu města rea-
lizována v roce 2013 úprava vozovky v místě náměstí a v rámci projektu 
cyklostezky v místě nad budovou městského úřadu k ulici Na Vršku. V ulici 
Čsl. Armády byly úpravy řešeny v předchozím období.

4,0

11 Pasportizace zeleně, ozelenění komunikací (pokračování) – V roce 2011 
bylo vysazeno 15 stromů. V rámci „Revitalizace náměstí V. B. Třebízského 
v Klecanech“ bylo v roce 2012 vysazeno 39 stromů. Celkové sadové úpravy 
uskutečněné v rámci revitalizace náměstí ve výši 1,5 mil. Kč byly zahrnuty 
do ceny revitalizace náměstí. V květnu 2013 u křižovatky ulic Dlouhá a Na 
Vršku na pozemku v majetku města byla vysazena lípa. Lípu srdčitou město 
dostalo darem od pana Líbala.
V roce 2012 nechalo město zpracovat Pasport zeleně města Klecany na úze-
mí města, jehož výstup je součástí mapového portálu města.

0,4

13 Infrastruktura v Klecánkách (pokračování) – V červnu roku 2013 postihla 
Klecánky povodeň, která měla velký vliv na hospodaření města. Povodeň 
způsobila nemalé škody na majetku města a soukromých osob. Celkové 
výdaje na povodeň činily 10,5 mil. Kč. Celkové příjmy na povodně činily 
9,7 mil. Kč. Město Klecany z rozpočtu města vyplatilo celkem 0,5 mil. Kč 
obyvatelům Klecánek zastižených povodní.

0,5

14 Revitalizace parků, parkové plochy, využití plochy požární nádrže (pokra-
čování) – Revitalizace plochy bývalé požární nádrže byla řešena v předcho-
zím období v rámci dotace na revitalizaci náměstí. Město získalo dotaci 
na kácení a výsadbu stromů v parcích u fary, pod kostelem, Třebízského ze 
Státního fondu životního prostředí, ale dotaci nevyužilo, protože v první 
řadě jsou nutné terénní úpravy parků a opravy chodníků, které by měly 
předcházet výsadbě.

3,0

16 Rekonstrukce klecanské fary a přestavba na komunitní centrum (pokra-
čování) – Vzhledem k omezeným finančním možnostem města i tomu, že 
fara není v majetku města, ale v majetku církve, nebyla rekonstrukce fary 
dále řešena.

5,0

18 Cyklotrasy, cyklostezka, In-line, pěší – V roce 2013 – 2014 byla realizována 
z dotace ROP Střední Čechy „Cyklostezka Klecany – Klecánky přívoz“, kte-
rá vede od zastávky autobusu na náměstí přes ulice Do Klecánek a Na Vršku 
do klidné části města u Černé skály do Klecánek přes ulici Přemyšlenská 
a Povltavská k přívozu (splněn požadavek dotace vedení stezky z dopravy 
na dopravu). Celková výše poskytnuté dotace byla 2,5 mil. Kč.

2,07
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číslo Projekt
Předpokládané 
náklady dle SP

(mil. Kč)

19 Obnovitelné zdroje energie (pokračuje do dlouhodobého termínu) – Využí-
vání alternativních zdrojů energie nebylo realizováno z důvodu plynofikace 
města v předchozích letech. Další požadavek daného bodu na zpracování 
projektů odbornými společnostmi s cílem nejvhodnějšího snížení energe-
tické náročnosti budov patřících městu se podařilo zrealizovat v ZŠ a MŠ, 
městské ubytovně v Dolních kasárnách, budově nájemních bytů a DPS rov-
něž v Dolních kasárnách. Celkové náklady na zateplení daných objektů 
jsou ve výši 25,5 mil. Kč. V příštím roce bude realizováno zateplení ZUŠ 
a tělocvičny, čímž dojde k realizaci úspor u všech budov v areálu ZŠ a MŠ. 
Zároveň má být v roce 2015 provedeno zateplení zdravotního střediska 
včetně opravy střechy.

35,0

20 Revitalizace prostoru kasáren (pokračuje do dlouhodobého termínu) 
– V roce 2013 proběhla jednání za účasti veřejnosti s Ing. arch. Zůnou 
o možnostech využití prostor Dolních kasáren a jejich revitalizace. Výstup 
je zveřejněn na stránkách města a zahrnuje studii možného využití území, 
budov i úprav zeleně a silniční sítě. 

50,0

21 Revitalizace potoka, retenční nádrže – Stabilizace koryta potoka nad ČOV 
i pod ČOV, proklestěni a údržba přilehle zeleně byla realizována v před-
chozím období.
Úprava mokřadu byla realizována společností Central Group při prodeji 
přístupové komunikace do zástavby na katastru Přemyšlení v roce 2007 – 
2008, případné vybudováni suchého poldru prozatím nebylo realizováno.

5,0

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Výlet do ZOO Praha
9. října děti ze třídy Beruška podnikly výlet do Zoologické zahrady v Praze. 
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Planetárium ve školce
13. října vyrostlo v aule mateřské školy mobilní planetárium ve tvaru velké kupole, 
kam si mohly děti lehnout na matrace a sledovat na stropě stanu 30 minutové před-

stavení. Děti ze tříd Žabka a Kobylka shlédly představení s názvem „Astronomie pro 
děti“, kterým je provázel skřítek Neználek. Ostatní děti viděly příběh o Měsíčkovi, 
který putoval ke slunci a cestou potkával nebeská znamení.

Podzimní focení
14. října se proměnila školka ve fotografický ateliér. Probíhalo focení dětí na podzim-
ní série, které se jistě objeví pod nejedním vánočním stromečkem. 

Gordnovy trampoty
23. října přijelo do školky divadlo s představením „Trampoty štěňátka Gordna“.

V listopadu se těšíme na Martinský lucerničkový průvod a začnou přípravy na 
vánoční besídky.

 Kolektiv MŠ
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Toulcův dvůr
Děti si pomocí vlastních prožitků odpo-
vídaly na otázky o vodě. Může být voda 
tvrdá jako sklo? Dá se na vodu hrát jako 
na hudební nástroj? Je voda nebezpeč-
ná? Odpovědi na tyto i další otázky děti 
zjistí prostřednictvím řady jednoduchých 
pokusů, které si samy vyzkouší. Na zákla-
dě vlastního pozorování přijdou na to, co 
všechno voda dokáže. Dětem se program 
velice líbil a těší se na další návštěvu Toul-
cova dvora. 

 Třída 1. C

http://zsms.klecany.cz/obsah/toulcuv-dvur-10-10-2014-981.html

Naše cesta 
Ve středu 15. října jsme se vydali na Vý-
staviště Holešovice, kde byla připravena 
výstava Naše cesta představující život lidí 
s handicapem. Mohli jsme si vyzkoušet 
pomůcky ulehčující handicapovaným ži-
vot, naučili jsme se několik slov ve zna-
kové řeči, vyzkoušeli jsme si nejrůznější 

situace, do kterých se každodenně dostávají slepí či hluchoněmí. Setkali jsem se 
osobně s lidmi handicapovanými, kteří byli našimi průvodci, a pochopili jsme, že 
často mohou žít plnohodnotný život stejně jako lidé zdraví. 

 7.A, 7.B, 6.A 

CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE...

Návštěva Planetária v Praze
V pondělí 6. října navštívili žáci 4.A a 4.B výukový program „Co skrývají hlubiny 
vesmíru“ v Planetáriu v Praze. Program byl ve velkém sále Cosmorama. Děti se do-
zvěděly odpovědi na otázky: Jak vypadá vzdálený vesmír? Jaké jsou cizí planety? Jsou 
mimozemšťané opravdu tak oškliví? Jak se létá do vesmíru?

Bylo to krásné doplnění učiva o vesmíru. Na závěr si prohlédly interaktivní výstavu 
nové expozice s řadou interaktivních exponátů. 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/navsteva-planetaria-v-praze-983.html
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Coca Cola Cup
Letos se druhý stupeň ZŠ poprvé zúčastnil celorepublikového turnaje ve fotbale. Okres-
ní kolo se konalo na hřišti v Kralupech nad Vltavou, kde nás čekala domácí Základní 
škola Generála Klapálka, dále ZŠ Neratovice a ZŠ Kostelec nad Labem. Turnaj jsme ote-
vřeli zápasem proti domácím. Nastoupili jsme v sestavě: Hora – Dzemianenka, Klinka, 
Pospíšil, Kostrhún – Kubíček – Pluskal, Dvořák, Kmenta (C), Rudy – Bára a na střídačce 
Filossin, Lenčéš, Labašta a Pražan. Od úvodního hvizdu jsme soupeře zatlačili k jeho 
brance a odměnou nám byl rohový kop, který poslal Dvořák na hlavu Kubíčka a ten 
posílá Klecany do vedení 1:0. Po přestávce jsme opět tlačili soupeře, ale ujala se až 
nádherná rána Rudyho, který míč napálil od břevna do branky. Další šance jsme nevy-
užili, naopak nás v brance podržel Hora a první zápas jsme vyhráli 2:0.

Ve druhém klání jsme změřili síly s Neratovicemi, které mají v turnaji letité zku-
šenosti a hlavně úspěchy. Vítěznou sestavu nebylo třeba měnit, proto jsme i nyní na-
stoupili v rozestavení 4-1-4-1. Mužstvo Neratovic hrálo sebejistě a důrazně. Chtěli 
jsme zápas odbránit a spoléhat se na rychlé protiútoky. Nedařilo se nám ovšem dostat 
z tlaku a Neratovice trestaly každé naše zaváhání. Hora v bráně chytil téměř nemož-
né, ale přesto jsme v poločase prohrávali o dvě branky. Po přestávce jsme obdrželi 
další dvě a utkání jasně prohráli 0:4. 

Po školení od neratovických hráčů jsme se koncentrovali na poslední zápas proti 
Kostelci nad Labem. Toto utkání rozhodovalo o úspěchu na turnaji. Pokud vyhrajeme, 
jsme druzí a živíme šanci na postup. Prospali jsme první minuty a čekali, že bran-
ka přijde sama, kombinace se nám nedařila, ztráceli jsme zbytečně míče a soupeř 
nás z ojedinělé střely potrestal – 0:1. Do druhé půle jsme vstoupili jako vyměnění 
a Kostelec zatlačili před jejich branku. Jediné, co stále chybělo, bylo zužitkování naší 
převahy. Bohužel jsme branku nevstřelili a se skloněnými hlavami se vraceli zpět do 

Výlet S Kryštofem Kolumbem – Slapy
23. září 2014 jely třídy 3.A a 3.B na společný výlet na Slapskou přehradu. Zde si děti 
užily den plný her (Po stopách Kryštofa Kolumba) a projely se na parníku po přehradě.
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Klecan se třetím místem. Ověřili jsme si, že náš tým je konkurence schopný a v příš-
tím roce pojedeme na turnaj zkušenější.

Poděkování patří místnímu fotbalovému klubu Sokolu Klecany za zapůjčení dresů. 
           

M. Neuschl 
           

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/coca-cola-cup-977.html

Zážitkový víkend na Orlíku
Předposlední zářijový víkend prožila třída 2.B se svými rodiči a třídní učitelkou v Or-
líku nad Vltavou. Loňský adaptační pobyt se nám tak zalíbil, že jsme se rozhodli opět 
vyrazit za spoustou her, smíchu a dobrou náladou. Před odjezdem jsme měli obavy 
z hrozícího špatného počasí, ale slunce se na nás smálo po většinu času. Sešli jsme 

se i nyní s instruktorkou Jájou a seznámili jsme se s instruktorem Pavlem, kteří pro nás 
připravili zajímavý program. Zahráli jsme si mnoho nových her a soutěží a zopakova-
li všechny oblíbené z předešlého roku. Společně s rodiči jsme si vyrobili masky obli-
čejů, což nás velmi bavilo. Zvládli jsme i táborák a pochutnali si na buřtech. V neděli 
jsme se rozjížděli do svých domovů spokojeni s prima prožitým časem.

Kryštof: …nejvíc se mi líbilo, jak jsme stříleli šipkami, čím budeme jíst špagety….
Jiřík :. …. líbila se mi hra BOMBA…
Rebeka: … bavilo mě všechno, ale nejvíc, jak jsme s mamkou vyrobily masku mého 

obličeje…..
Maura: ….přála bych si jet příští rok opět…..
Lucka: ….asi se mi líbilo úplně všechno, baví mě tyto akce…
Sofka: ….nejvíc mě bavily hry se švihadlem….

 Žáci třídy II.B a Alena Vulterinová

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/zazitkovy-vikend-na-orliku-959.html
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Elektrárna Štěchovice
Ve čtvrtek 16. 10. 2014 jsme navštívi-
li elektrárnu Štěchovice. Naši průvod-
ci nám na začátku pustili 2 dokumen-
ty o elektrárně, následovala prohlídka 
vnitřní i vnější části elektrárny a další 
dokument, tentokrát o povodních z roku 
2002. Výlet jsme zakončili procházkou 
k plavební komoře.

 8.A a 9.A

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/elektrarna-stechovice-980.html

Třídíme aneb Pytlík Pepík v Toulcově 
dvoře
Máme rádi přírodu. To jsme poznali ze společné-
ho vyprávění v I.A velmi brzy. Chceme ji pomáhat 
a chránit (to zní, jako kdybychom byli malými po-
licisty).

A tak od prvního dne ve škole 
třídíme odpad. Zpočátku vů-
bec nebylo snadné rozpoznat 
z jakého materiálu je obal od 
sušenky, víčko od jogurtu, kam 

patří ubrousek od svačiny či posmrkaný kapesník,... Uf, to byla dřina. Ale nevzdali 
jsme se. Hodně nám pomohl ekologický pořad v Toulcově dvoře s názvem Pytlík 
Pepík se vrací...

Teď už třídíme bez dotazů na paní učitelku. A jde nám to jedna báseň! 

Tedy většinou... 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/tridime-aneb-pytlik-pepik-v-toulcove-dvore-979.html
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FOTBALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA  
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLECANY
Organizace letošního ročníku podzimního sportovního turnaje II. stupně se ujala tří-
da 8.A. 

 Organizátoři nenechali nic náhodě a celý turnaj připravili do posledního detailu. 
Letos se poprvé hrálo o putovní poháry ředitele ZŠ a MŠ Klecany, a tak motivace vy-

Nejlepší hráč turnaje – Jakub Dvořák

Nástup všech mužstev s doprovodem Vítězný team 9.A v barvách Německa

Nejlepší střelec turnaje – Martin Hora Nejlepší brankář turnaje – Petr Novák

Nástup dívčích teamů v tělocvičně ZŠ
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hrát byla o to větší. Každá 
třída vyslala do turnaje 
svůj nejlepší team chlapců 
a dívek. Chlapci nastoupili 
v barvách států – Hondu-
ras, Argentina, Nizozem-
sko, Německo a Brazílie. 
Dívky pojmenovaly své 
teamy – Sufurky, Šmoulí-
ci, Black & White, Devítka 
a Amerika. Do turnaje se 
zapojili i ti nejmladší. Prv-
ňáčci nastupovali společ-
ně se žáky druhého stupně, 
stejně jako při MS. Všichni 
sportovci ze sebe vydali to 
nejlepší a turnaj si náležitě 
užili. Turnaj dívek vyhrála 
třída 8.A, turnaj chlapců 
vyhrála třída 9.A.

 Třída 8.A si zaslouží poděkování za perfektní organizaci celého sportovního turnaje. 

AUTORSKÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ
V říjnu klecanskou knihovnu poctila návštěvou spisovatelka paní Hana Marounková. 
Přijela, aby besedovala se čtenáři a předvedla autorské čtení. 

 Autorka začala besedu pár 
slovy o sobě a o tom, jak se 
stala spisovatelkou. Bylo to 
ještě za minulého režimu, kdy 
psala knížky pro malé děti, ale 
nikdo jí je nechtěl v Čechách 
vydat, tak svůj první rukopis 
poslala do Curychu. Tam jí 
knihu vydali. 

 Její spisovatelská dráha 
pokračovala dětskými kniha-
mi, jednoho dne ale přesed-
lala na beletrii pro dospělé 
a poezii. Na besedě nám 
představila knihu „Deník šíle-
né důchodkyně aneb stáří je 

Souběžně s fotbalovým turnajem probíhal v tělocvičně ZŠ 
turnaj dívek v přehazované. Vítězství a putovní pohár ředitele 
ZŠ a MŠ Klecany pro letošní rok získal team „Sufurky“ 
z pořádajcí třídy 8.A.
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nejlepší věk“. Dozvěděli jsme se, že kniha je z 95 procent autentická, optimistická 
a vtipná. Paní spisovatelka nám z knihy přečetla asi dvě stránky a už u těch jsme se 
usmívali. 

 Byla nám představena i kniha poezie Mám ráda vítr aneb výběr z naivní poezie. 
Autorka nám přednesla básně z této knihy a já sem musím také alespoň jednu napsat, 
protože básně jsou milé, použitelné a lehce pochopitelné. 

Pozdní listopad
Když chlad a nevlídno ke tmě se připojí

Pak je snad nejlépe v útulném pokoji
Na stole večeře v krbu oheň praská

A nad vším vznáší se vzájemná láska

Verši z této knihy poezie se s námi autorka rozloučila. I přesto, že účast nebyla 
veliká, všichni jsme si to užili a s autorkou jsme si příjemně popovídali.

-bk-

LISTOPADOVÁ 
ZASTAVENÍ
Kromě toho, že listopad ukládá 
přírodu ke spánku, přináší nám 
2. 11. vzpomínku na ty, kteří už 
nejsou mezi námi. Na Dušičky 
se nemělo pracovat, aby nebyl 
rušen klid mrtvých. Další den 3. 
11. je svátkem patrona mysliv-
ců sv. Huberta. 11. 11. by měl 
přijet Martin na bílém koni, ale 
protože se mu to v posledních 
letech moc nevede, je možné si 
tento svátek připomenout alespoň křupavou husí pečínkou a Svatomartinským ví-
nem. Státní svátek si připomeneme 17. 11. V předvečer svátku Cecílie – 22. 11. se 
pravidelně konala výroční shromáždění pěveckých a hudebních spolků, protože sv. 
Cecílie je patronkou zpěváků a hudebníků. V den svátku sv. Kateřiny – 25. 11. se 
nesmělo pracovat s ničím, co mělo kolo. Např. se nemlelo na mlýnech ani nepředlo 
na kolovratech. V noci z 30. 11. na 1. 12. na sv. Ondřeje rejdili všichni zlí duchové 
a lidé se před nimi museli bránit, např. zapichováním košťat či prutů do hnojišť, aby 
zlí duchové neočarovali dobytek. Ale zlí duchové nebudou mít šanci, protože 30. 11. 
letos začíná Advent a to je ta správná doba ke klidu, míru, lásce a rozjímání.

JH
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DUŠIČKY
Každoročně 2. listopadu vzpomínáme na své blízké, přátele a známé, kteří nás navždy opusti-
li. Na téma „Dušiček“ toho bylo napsáno již hodně. Pojďme se letos vyjímečně zamyslet nad 
ztrátou, s níž by se jistě těžko vyrovnávali i naši předci.

Drazí pozůstalí,
s hlubokým smutkem v duši vám oznamujeme úmrtí našeho drahého přítele, který se nazýval

ZDRAVÝ ROZUM
Přežil mezi námi dlouhé roky…a nikdo přesně neví, kolik měl let. Údaje v matrice, kde byl 
zaregistrován, byly dávno skartovány. Dnes už na něj jen vzpomínáme. Dával nám dobré ži-
votní rady jako třeba:

„Nečekejte vše jen od druhých!!” nebo
„Za své vlastní chyby si neseme svou odpovědnost!”

ZDRAVÝ ROZUM žil vždy skromně a respektoval taková fakta jako:

„Neutrácej víc, než kolik máš“ nebo
„Za dítě odpovídají jeho rodiče“

Bohužel ZDRAVÝ ROZUM začal ztrácet půdu pod nohama, když rodiče začali napadat a oso-
čovat učitele, kteří se pokoušeli naučit jejich děti dobrým mravům. Stav ZDRAVÉHO ROZU-
MU se velice zhošil, když se dověděl, že ze zaměstnání vyhodili učitele, který si dovolil napo-
menout hrubě a sprostě se vyjadřujícího studenta. Nakonec ZDRAVÝ ROZUM ztratil chuť do 
života, když zjistil, že o zloděje, mafiány a kriminálníky je postaráno lépe, než o jejich oběti! 
Další morální a fyzické rány ZDRAVÝ ROZUM utržil, když „nezávislí“ soudci a „spravedliví“ 
úředníci rozhodli, že je trestuhodné se bránit ve vlastním domě, obchodě či podniku proti 
zlodějům a násilníkům.

Smrt ZDRAVÉHO ROZUMU se dala čekat.
† Nejdříve zemřeli jeho rodiče Pravda a Důvěra.
† Pak zemřela jeho manželka Ohleduplnost.
† Někam se ztratily děti – dcera Zodpovědnost a synové Slušnost a Pochopení

Zato však zůstali tři následovníci:
 Znám svá práva!
 To je chyba jiných!
 Jsem obětí téhle společnosti!

Na pohřbu ZDRAVÉHO ROZUMU nebyly davy. Vlastně si málokdo vůbec všiml jeho odcho-
du. Ale pokud máte tušení, co to byl ZDRAVÝ ROZUM, pokud si na něj ješte vzpomínáte 
a pokud chcete oživit jeho vzpomínku, udělejte aspoň málo:

Vzpomeňte si občas na ZDRAVÝ ROZUM a používejte ho vždy, kdy je ho potřeba.

JH
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ZDRAVÍ Z PŘÍRODY 
Už je to zase tady. Ze stromů se začíná snášet listí, 
vrcholí houbařská sezóna, venkovní teplota klesá, 
začínají plískanice a sluníčka je méně a méně. Vní-
mavý čtenář předpokládá, že ruku v ruce s tímto 
úvodem půjde povídání na téma jak předejít chřip-
ce, nachlazení a horečkám. Vždyť jsme v rubrice 
Zdraví z přírody. Ale přírodní zdroje zdraví nemusí 
mít jen podobu citrusových plodů, léčivých bylin 
a čajů. 

Potravina, která má vysoký obsah plnohodnot-
ných bílkovin (20 až 25 g bílkovin/100 g), malé množství sacharidů, vitamín A, vitaminy 
skupiny B (především B2, B6 a B12), železo a řadu dalších minerálních látek a stopo-
vých prvků (draslík, fosfor, zinek, měď, selen, vápník) a také úzce souvisí s podzimem, je 
zvěřina. Lépe řečeno zvěřinové maso. Maso i vnitřnosti volně žijících zvířat byly člověku 
zdrojem potravy dlouhá tisíciletí. Zájem o ni se však začal měnit i vytrácet s vývojem 
civilizace a změnou životního prostředí a stylu.

Zvěřinu dělíme do čtyř skupin: červená neboli vysoká zvěř (jelení, srnčí, daňčí, muf-
loní), srstnatá neboli nízká zvěř (zajíci, divoký králík), černá zvěř (prase divoké) a perna-
tá zvěř (divoké kachny, husy, koroptve, bažanti, křepelky či divoký holub). Samostatnou 
skupinu tvoří cizokrajné druhy zvěře (u nás dostupné maso klokaní a pštrosí).

Na složení masa má vliv rozdílné prostředí, v němž se nachází volně žijící zvěř 
a ustájená zvířata. Maso ze zvěřiny je ve své základní podobě snadněji stravitelné, 
má jemnější svalová vlákna a vykazuje charakteristickou vůni a chuť. Ve srovnání 
s masem chovaných zvířat obsahuje mnohem méně tuku. Tuk volně žijící zvěře je 
bohatší na důležité omega-3 mastné kyseliny. Díky nižšímu podílu tuku a vyššímu 
zastoupení vody má zvěřina nižší energetickou hodnotu než maso hospodářských 
zvířat. Příčinou horší stravitelnosti zvěřiny, kterou zpravidla při její konzumaci člověk 
vnímá, je způsob přípravy jídla, nikoliv vlastní surovina. 

Stejně jako u jiných přírodních látek používaných k podpoře léčby nebo zdraví 
obecně, je třeba i v případě zvěřiny varovat, že všeho moc škodí. Kromě pozitivních 
dopadů na lidský organismus je nutné vzít v úvahu i to, že by se jí měli vyvarovat lidé 
trpící dnou nebo vysokou hladinou kyseliny močové v krvi. Zvěřina obsahuje značné 
množství purinů, které zvyšují hladinu kyseliny močové.

Zvěřinu můžete připravovat jako steaky, medailónky s typickými omáčkami, peče-
nou nebo jako guláš. Případně si ji dát se šípkovou omáčkou nebo s knedlíkem a se 
zelím jako svérázné postavy z Hrabalových Slavností sněženek.

Není důležité, zda si některou ze zvěřinových specialit přichystáte doma, nebo 
si na ni zajdete s přáteli do restaurace. Důležité je posedět v klidu nad kvalitním 
a dobrým jídlem se sklenkou kvalitního vína či piva. Současná medicína se přiklání 
k názoru, že většina nemocí má svůj původ v psychice. Takže není lepšího stimulantu 
pro posílení imunity, než je klid, pohoda a duševní rovnováha.

JH
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BUK LESNÍ V PARKU NA DRASTECH
Význačné dřeviny v Klecanech 15. 
Buk lesní (Fagus sylvatica) se v Klecanském zpravodaji už objevil, jako již letitý 
a dosti poškozený strom u klecanského kostela. Našli jsme ale dalšího krásného 
a statného jedince buku ve zpustlém parku u statku na Drastech, kde ukryt roste ve 
společnosti řady dalších urostlých stromů. Parčík je dnes zanedbaný a neslouží své-
mu původnímu účelu, i když ptákům a dalším živočichům se v něm pochopitelně 
líbí. Stáří buku na Drastech lze odhadnout na cca 100 roků, výšku má kolem 17 
metrů, obvod v měrné výšce činí 190 cm, na úpatí je to cca 240 cm. Průmět koruny 

  Pohled na park Drasty směrem k východu,  
obě foto J. Bratka 20. X. 2014

  Pohled do koruny buku v bývalém parku  
na Drastech

činí přibližně 7 m, nelze to však upřesnit pro hustý zápoj větví okolních stromů. 
Kůru má hladkou a sympaticky šedomodrou, téměř zcela bez prasklin a jizev po 
řezech větví. Přestože v době návštěvy bylo již pokročilé podzimní počasí, měl 
buk listy stále ještě svěže světlezelené. Již brzo se mu však nepochybně zabarví do 
zářivé žluti.

Existence parku na Drastech souvisí s fungováním někdejšího velkostatku, který 
zde prosperoval v uplynulých stoletích, až do poloviny století dvacátého. A nebyl 
objektem pouze hospodářským, ale řečený park a fragmenty okolních alejí mu dávaly 
i vyšší krajinářský a estetický účel a smysl. Nepochybně ovšem záleželo na tom, že 
zde vše vedl člověk osvícený, nejen manažersky, ale i humánně a ekologicky zdatný, 
spjatý s půdou, historií a českou krajinou. Dnes ale na Drastech takového člověka 
zcela zjevně a velmi dlouho postrádáme. 

Jaromír Bratka
František Málek 
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KLECANŠTÍ MUŽI V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
V letošním roce si připomínáme 100. výročí od počátku 
1. světové války (1914 – 1918). Vypukla 28. července 
1914, kdy Rakousko-Uhersko, podporované Němec-
kem, vyhlásilo válku Srbsku. Během první světové války 
musel do armády narukovat milion českých mužů, kteří 
bojovali na srbské frontě, v Rusku a v Itálii. Domů se 
jich nikdy nevrátilo skoro 140 tisíc.

Hrůzné události 1. světové války připomíná velké 
množství pomníků padlým rozesetých po celém světě, 
Českou republiku nevyjímaje. V Klecanech máme na ná-
městí Václava Beneše Třebízského pomník padlým v 1. 
a 2. světové válce, jejichž jména byla citována v říjnovém 
čísle Klecanského zpravodaje. V těchto dnech si zaslouží 
naši vzpomínku všichni ti, kteří byli nuceni položit životy 
ve jménu historickomocenského kola dějin. Hrůzy a následky 1. světové války byly ob-
rovské, ale jak se později, na konci 30. let 20. století ukázalo - lidstvo je nepoučitelné.

 Zavzpomínejme společně na ty občany Klecan, které zmiňované kolo dějin při-
pravilo o to nejcennější, co člověk má – o život. 

Zajímavé informace z Vojenského ústředního archivu 
Před 100 lety, přesně 18. 10. 1914 zemřel na následky zranění první z klecanských 
vojáků vojín Karel Soukup. Zemřel v polní nemocnici č. 7/9 v haličském (nyní pol-
ském) městě Lancut, kde byl téhož dne pohřben.
Josef Jandovský padl 31. 10. 1914 v katastru města Nisko (nyní v Polsku), na haličské 
frontě,
Josef Březkovský padl 28. 11. 1914 u Konatice na srbské frontě,
Karel Strejček padl do zajetí 14. 12. 1914 v Junkovaci v Srbsku a od té doby byl nezvěstný. 

Do konce roku 1914 padli podle údajů na pomníku další klecanští vojáci:
Antonín Reichl † 26. 10. 1914
Jan Kříž † 8. 11. 1914
Bohumil Tichý † 18. 11. 1914
Julius Veselý † 14. 12. 1914

Přestože oběť, kterou přinesli je stejně velká jako u všech výše jmenovaných, nedo-
chovaly se o nich, nebo dosud nebyly nalezeny žádné další zmínky.
 
zdroje: VÚA Praha, databáze padlých v 1.světové válce, pomník padlým nám. Tře-
bízského

redakční rada a přátelé
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NASTAL ČAS VÝLOVŮ
Je to jednoduché. Koupíme kapra, zanadáváme na cenu, ohodnotíme chuť a na rok 
můžeme zase pustit tuto vánoční tradici z hlavy. Z pohledu profesionálního rybáře, 
to ale zdaleka tak jednoduché není. Rybník je třeba odbahnit, koupit kvalitní násadu, 
několik let krmit, ošetřovat, přihnojovat, provzdušňovat, střežit před kormorány, vydra-
mi a v neposlední řadě před pytlá-
ky. Zvládnout administrativu, včas 
a správně zažádat o dotaci a vypl-
nit a odevzdat povinnou statistiku. 
Zajistit vhodného odběratele a pak 
si teprve mohou profesionální ry-
báři dovolit ten luxus postupně vy-
pouštět tzv. strojit rybník a začít se 
brodit ledovým bahnem a vzpírat 
nepředstavitelně těžké sítě plné kluzkých ryb, a to vše zpravidla za značné pozornosti 
diváku, kteří je pozorují ze břehů, zabaleni do vlněných šál, rukavic, suchých kožených 
bot a s kelímkem horkého grogu v ruce. Ryby pak putují na sádky, kde se v proudící 
čisté vodě zbavují bahnité chuti a vzhůru do prodeje a na vánoční stůl nebo na export. 

Podle údajů z portálu eAGRI Ministerstva zemědělství je na území České republiky 
více než 24 tisíc rybníků a vodních nádrží, jejichž celková plocha představuje 52 
tisíc ha, z toho je v Čechách a na Moravě využito k chovu ryb 42 tisíc ha rybníků. 
Produkce tržních ryb se dlouhodobě pohybuje okolo 20 000 tun, z toho produkce 
české tradiční ryby – kapra – tvoří plných 89 procent. 

Největším producentem sladkovodních ryb v ČR je Rybářství Třeboň. Jejich roční 
produkce činí cca 3 200 tun ryb. Z toho je 95 % kapr a 5 % další druhy ryb.

Rybniční soustava hraje také významnou úlohu v době povodní. Z hlediska povod-
ňových průtoků je nutné u všech rybníků pravidelně prověřovat stav funkčních objektů 
rybníků a zároveň provádět hydraulické posouzení provádění povodňových průtoků 
přes hráze rybníků a upravit případně bezpečnostní přelivy hrází. U větších rybníků je 
také vhodné zpracovat postup řízeného překopání hráze při extrémním hydraulickém 
přetížení. V době hrozící povodně jsou zajišťovány hlídkové služby přímo na rybnících. 

Pouze ten, kdo zakusil, jak moc studí v listopadu bahno ve vypuštěném rybníce 
nebo zažil obavu z možnosti protržení hráze nasáklé vodou, zná pravou cenu ryby. 
Petrův zdar. 

JH, obrázek – zdroj: www.i60.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY FARNÍ CHARITY NERATOVICE
Organizace Farní charita Neratovice působí po celém Středočeském kraji a v Praze 
19 a 21, celkem na jedenácti místech: NERATOVICE, LIBIŠ, TIŠICE, OBŘÍSTVÍ, KOS-
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TELEC NAD LABEM, ODOLENA VODA, KLECANY, PRAHA 19 – KBELY, SATALICE, 
VINOŘ, PRAHA 21 – KLÁNOVICE, ČELÁKOVICE A ČERNOŠICE

Posláním organizace je péče o seniory a osoby s postižením v jejich domácnostech.

To znamená, že naše pracovnice přijde za klienty domů, do jejich bytu nebo domu. 
V domácnosti klienta probíhá sociální služba, o kterou si klient smluvně požádal.

Jak si můžete zažádat o naše služby?

Postup je úplně jednoduchý, přijďte nás navštívit na středisko do Neratovic, U Závor 
1458 nebo zatelefonujte 315 685 190 nebo 736 670 631popřípadě napište na adresu 
Farní charita Neratovice, U Závor 1458, 277 11 Neratovice. 

Můžete použít i emailovou adresu: sekretariat@charita-neratovice.cz 
Další variantou je oslovit naše pracovnice v terénu ve Vaší oblasti, ty Vám pomo-

hou s jakýmkoli Vaším problémem nebo Vám předají kontakt na pracovníky, kteří 
Vám budou schopni pomoci.

O co si můžete požádat?
Našim klientům nabízíme terénní služby, a to pečovatelskou službu, osobní asistenci, 
odlehčovací službu a aktivizační službu. Všechny tyto služby poskytujeme v domác-
nosti klienta nebo na jiném, klientem určeném místě, například v domácnosti jiné 
rodiny či příbuzných.

Naším cílem je pomoci klientům žít doma v klidu a bezpečí přes to, že již sami 
nezvládají některé činnosti, týkající se vlastní osoby, jejich domácnosti nebo zajištění 
stravy.

Mezi další naše služby patří nabídka pobytu v Denním stacionáři v Obříství nebo 
Odolena Vodě. Do těchto zařízení klienti dojíždějí nebo docházejí v případě, že jim 
chybí společnost jiných osob. Zde jsou plně zabezpečeny všechny jejich základní 
potřeby včetně zachování stávajících sociálních vazeb a navázání nových.

Všechny naše služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří absol-
vovali patřičný kurz pracovníka v sociálních službách, a tudíž mají oprávnění toto 
zaměstnání vykonávat.

Pečovatelskou službu
Tak, jak již z názvu vyplývá, jedná se o službu a péči. 

Našim klientům poskytujeme pomoc a podporu, zajišťujeme: osobní hygienu, pře-
vlečení, přesun, zajištění a podání stravy, nákup, pochůzku k lékaři a na úřady, dopro-
vod klienta, úklid domácnosti, kontakt se společenským prostředím a pomáháme při 
zajišťování práv oprávněných zájmů klienta. Je to služba, kterou pečovatelka vykoná 
a odchází k jinému klientovi. Na rozdíl od osobní asistence.

Osobní asistenci
Osobní asistence je poskytována klientovi v jeho domácnosti, popřípadě na jiném, 
klientem určeném místě. Jedná se výhradně o péči o klienta a pomoc při osobní hy-



Klecanský zpravodaj • listopad 2014

gieně, převlečení, přesunu, podání stravy a její příprava, pomoc s nákupem, úklidem 
domácnosti, doprovod, kontakt se společenským prostředím a pomáháme při zajiš-
ťování práv a oprávněných zájmů klienta. Pečovatelka zůstává u klienta i v době, kdy 
nepotřebuje s ničím pomoc, je mu na blízku po celou dobu, kterou si klient přesně 
dohodne. Služba je několikahodinová až 24 hodin denně.

Odlehčovací službu
Odlehčovací služba je pomoc klientovi a jeho rodině v době, kdy si pečující osoba 
nebo osoby potřebují zajistit vlastní záležitosti nebo odpočinout. V této době se o své 
blízké nemohou postarat. Pečovatelka zastoupí pečující osobu v době například: vy-
šetření u lékaře, návštěvy, v době dovolené, pobytu v lázních, aj.

Aktivizační službu
Tato služba nabízí našim klientům různé aktivity a akce, které naše organizace Farní 
charita Neratovice pořádá a zajišťuje. Jsou to např. různá setkání s panem farářem 
a jinými zajímavými lidmi, besedy, výlety, společenská setkání, aj.

O všechny tyto služby si můžete požádat u nás ve Farní charitě Neratovice.

Jako poslední ze služeb nabízíme našim klientům využití Denního stacionáře v Ob-
říství a na Odolena Vodě, kam klienti přijíždějí a tráví zde čas se svými vrstevníky, 
v klidu a bezpečí v péči našich pracovníků. Mají zde celodenní program, zajištěnu 
stravu i různé aktivity, které klienty pozvednou a podpoří na těle i na duchu.

My Vám na oplátku nabízíme lidský přístup, 
profesionalitu, ochotu a bezpečí.

Zaměstnanci Farní charity Neratovice

VÝZVA PRO SENIORY ŽIJÍCÍ V KLECANECH
Každé úterý se od 14 hodin koná 
setkání seniorů na Městském úřa-
dě Klecany. Účelem těchto setkání 
je popovídat si u dobré kávy, čaje 
a bavit se u společenských her. 

Jezdíme na společné výlety. 
Naposledy jsme byli v botanické 
zahradě a na listopad máme na-
plánovány dvě návštěvy divadla.

Srdečně Vás mezi sebe zve
současný kolektiv
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MYSLIVOST – ZAJÍC
Zajíc polní (Lepus europaeus) patří do řádu 
zajíců, čeledi zajícovitých. Jeho srst (vlna) 
je hnědě až hnědošedě zbarvená, dlouhé 
uši (slechy) jsou na vnějšku zakončeny čer-
nými špičkami. Dlouhé slechy znamenají 
dobrý sluch, velké oči (světla) prozrazují 
živočicha s významnou noční aktivitou. Za-
jíc má také dobrý čich a hmatové vousky, 
které mu pomáhají při bezpečném pohybu 
po vyšlapaných pěšinkách zvaných ochozy. 
Přední běhy má pětiprsté, zadní pak čtyřprs-
té, značně delší a silnější než přední. Zajíc 
je typický běžec. Jeho jedinou záchranou 
před množstvím nepřátel je, kromě ochran-
ného zbarvení, právě rychlý běh. Při něm zajíc kličkuje, mění směr a odskakuje do 
stran. Někdy se však raději přikrčí v loži a snaží se splynout s okolím. Při přiblížení 
pak vidíme zalehlého zajíce s otevřenými světly, což zavdalo příčinu k domněnce, že 
tak i spí. Jde však o omyl. Citlivé smysly ho včas varují před blížícím se nebezpečím, 
a tak se ve spánku nenechá překvapit.

 Průměrná hmotnost zajíce je 3,5 kg. Jako potrava mu slouží především měkké 
traviny, plevele a hlízy, pupeny a výhony keřů a dřevin, kůra mladých stromů, jetel, 
vojtěška, také mrkev a řepa, kterou ovšem na poli nevyhrabává. Pro dobré zpracování 
potravy je u zajíce mohutně vyvinuto slepé střevo a část tlustého střeva (tračník).

 Zajíci mají velkou rozmnožovací schopnost. Období páření (honcování) trvá od 
ledna až do léta. Během této doby klade samice 3x až 4x mláďata. Březost trvá cca 
42 dnů. Zvláštností zajíců je možnost opětovného oplození během březosti, takzvaná 
superfetace (dvojbřezost). V jednom vrhu je 2 až 5 mláďat, která jsou již od narození 
osrstěna a vidí. Zaječka je klade na holou zem, někdy do suché trávy nebo křovin. 
Není s nimi stále, přichází k nim jen, aby je nakojila, a tak je také chrání před po-
zorností predátorů. Po týdnu již mláďata ochutnávají rostliny a po třech až čtyřech 
týdnech jsou schopna samostatného života. 

 Zajíc je naší původní zvěří a je rozšířen po celém území, kromě vysokohorských 
oblastí. O této zvěři se zmiňují již autoři ze starověkého Řecka, kdy popisují způsoby 
lovu zajíců pomocí tenat (sítí) a psů, především chrtů. Také v našich zemích, hlavně 
v polních honitbách, byli zajíci loveni již od středověku. Používala se tenata, luky, sa-
mostříly a později pušky, lovečtí psi a také dravci, nejčastěji orli a jestřábi. Zvláštností 
je, že již v roce 1673 na panství rodu Schwarzenbergů byla zřízena velká obora pro 
zajíce, dobře chráněná před šelmami.

 Zajíc byl naší nejproduktivnější zvěří. Jarní kmenové stavy v letech 1948 až 1958 
se pohybovaly mezi 500 – 600 tisíci a od roku 1960 nastávalo pravidelné každoroční 
zvyšování stavů. V roce 1968 byl poprvé dosažen stav přes milion kusů, který s mírnými 
odchylkami trval až do roku 1977. Od toho roku stavy hrozivě klesají a například v roce 

Zajíc polní
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1998 byl stav podle jarního sčítání jen 350 tisíc zajíců. Toto prudké snížení stavů v po-
sledních cca 30 letech bylo způsobeno především velkoplošným a chemizovaným ze-
mědělstvím, které zásadním způsobem změnilo životní podmínky nejen zajíce, ale na-
příklad i pernaté zvěře. Zemědělské stroje s vysokými pojezdovými rychlostmi a širokým 
záběrem nedávají při jarních pracích mladé zaječí zvěři žádnou šanci na přežití. Stejně 
tak i diskové sekačky při kosení pícnin. Samostatnou kapitolou jsou chemické postřiky 
rostlin v průběhu celého vegetačního období. Značný vliv na úhyn zajíců má také stále 
více se rozvíjející motorismus. Nejvíce přejetých zajíců bývá ke konci zimy, kdy olizují 
na krajnicích silnic splavenou posypovou sůl a pak také při silných letních deštích, kdy 
unikají z promoklé vegetace na rychle osychající silnici. Určitý vliv na stavy zajíců měl 
též nezodpovědný odlov v době, kdy již byl zaznamenán jejich značný pokles. 

Co lze udělat pro zlepšení současného nepříznivého stavu? V místech, kde jsou pří-
znivé podmínky, zajíce nelovit, případně jen odchytem a odchycenou zvěř vypouštět 
do ostatních honiteb k zazvěření. Probíhají sice pokusy o umělý odchov zajíce, ov-
šem zatím bez většího úspěchu. V době zimního strádání je třeba předkládat zajícům 
kvalitní krmivo, především seno. Do budoucna se již musíme smířit s nižšími stavy 
zajíce, ale můžeme doufat, že nastanou změny v zemědělské výrobě více zaměřené 
na ekologii. Tyto změny, spolu s přirozenou vitalitou zajíce, mohou pomoci tuto zvěř 
v naší přírodě zachovat.

 Ing. Jindřich Trpák

KURZ MYSLIVOSTI
Okresní myslivecký spolek Praha – venkov

připravuje v roce 2015 
zahájení kurzu adeptů o první lovecký lístek 

se závěrečnou zkouškou z myslivosti.

Přihlášky do kurzu je nutno zaslat do 31.12.2014 
na e-mailovou adresu myslivostpv@volny.cz

nebo osobně na adrese:
OMS Praha – venkov, Černokostelecká 14, 100 00  Praha 10

Bližší informace na t.č.274 771 401 
nebo na www.omsprahavenkov.cz

Těšíme se na vás!
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO HAVRAN KLECANY
Bláznivé září skončilo a vedoucí ve skautském středisku se mohli začít 
plně věnovat programu pro své oddíly. Děti se již definitivně rozloučily 
s létem a opět si zvykly na školní režim. Stejně jako v září, i v říjnu stále 
přicházeli nováčci s přáním chodit na schůzky, a to veskrze do všech 
oddílů. Také noví pomocníci vedoucích oddílů z řad nejmladších ro-

verů si vyzkoušeli vést schůzky a především připravovat a realizovat své programy.
Co se v říjnu dělo v oddílech? Jako obvykle začneme prvním oddílem světlušek, 

o jehož činnosti referuje Anče:
„V říjnu jsme měli krásné babí léto, a proto jsme s prvním oddílem lítaly hlavně 

venku, kde jsme hrály různé hry jak pro zábavu, tak naučné. Ale kromě hraní jsme 
také začaly pracovat s cestičkami, které společně vyplňujeme. Krásné počasí nám 
dopřálo i mnoho výletů, například do klecanského háje a ke konci října jsme zavítaly 
na poslední slunečný den do pražské Zoologické zahrady, kde jsme nejprve shlédly 
představení o chování zvířat. Potom jsme se vydaly na dobrodružnou cestu lanovkou 
a nakonec se světlušky rozdělily do tří skupin a plnily úkoly po různých částech 
ZOO. Na tento výlet také bude navazovat program přespání, které proběhne na za-
čátku listopadu. Skautky mezitím intenzivně plánovaly výpravu do Liberce a plnily 
si své stezky. Mimo jiné jsme také přivítaly do oddílu nové světlušky, tak snad se jim 
u nás bude líbit. A v říjnu nás ještě čeká podzimní výzdoba a už se můžeme těšit na 
nový měsíc.“ 

Tématem schůzek 3. oddílu v září byl Mauglí a Kniha džunglí. Říjnový program se 
tentokrát odvíjel od tématu Skauting. Zaměřili jsme se především na hodnoty skautin-
gu, co skauting znamená a jak by se měl takový správný skaut chovat. Vlčatům však 
skautské ctnostnosti ukradli dva zlí lesní skřítci a ukryli je do lesa. Vlčata se poté vy-
dala po stopách skřítků a v klecanském háji se jim nakonec podařilo uloupené ctnosti 
získat zpět. V dalším programu každá družina obdržela list s písmeny S. K. A. U. T. 
I. N. G. a ke každému písmenu měla přidat některou ze ctností, kterou zachránila 
před skřítky. Prostor dostali také rádci jednotlivých družin, kteří si v rámci jednoho 
z programů měli pro svou družinu připravit povídání o tom, co je to skauting. Třetí 
oddíl se spolu s prvním oddílem v říjnu zúčastnil výstavy „Chodící lidé – Naše cesta“. 
Té předcházela schůzka, zabývající se tématem zdravotně postižených lidí, na které 
si kluci vyzkoušeli, jaké to je, když se musíte pohybovat v terénu i v budově poslepu. 
V říjnu se vyhodnocovalo bodování za září, které tentokrát vyhrál Plaváček. 

Za třináctý oddíl skautů a skautek napsala článek Smíšek:
„Předminulý pátek (10. 10 – 11. 10) jsme se třináctým oddílem uspořádali přespání 

na téma pomoc. Děti nevěděly, co si mají pod tímto pojmem představit, a tak přišly 
na schůzku i přespání zvědavé. Na schůzce jsme zapracovali na bodu ve skautské 
stezce. Děti se učily poznávat různé druhy stromů, rostlin a hub. Na přespání jsme se 
rozdělili do tří skupin a začali pracovat na projektech, které děti samy vymyslely nebo 
které jsou potřeba. První skupina se zabývala rekonstrukcí naší klubovny. Chceme 
totiž přestavět naší klubovnu a udělat pár změn, např. větší stůl, lepší úložný prostor 
nebo vymalování místnosti. Druhá skupina si domlouvala termín výroby vonných 
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polštářků, které poté rozdají v domově důchodců. A třetí plánovala výrobu lavičky, 
kterou poté umístí někde v Klecanech, kde myslí, že je jí potřeba. Poté jsme hráli ka-
retní hry nebo twistr. A nakonec jsme se hezky vyspali a ráno uklidili klubovnu. Další 
schůzka (17. 10.) byla na téma naší etapové hry. Děti se převlékly do kůží detektivů 
a vyšetřovaly a pátraly po rozvracečích skautingu. V našem oddíle jsme také zaved-
li bodování. Děti dostávají body za docházku, nošení věcí na schůzku, etapovou 
hru, akce a mimo oddílové činnosti. Také využíváme skautské stezky jako výchovnou 
osnovu pro rozvoj dětí. Pomoci ní rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, znalosti 
a dovednosti, které jim v dospělém životě prospějí.“

Jak již bylo řečeno, hlavní událostí pro první oddíl světlušek a třetí oddíl vlčat byl 
výlet na pražské výstaviště, kde se konala výstava „Chodící lidé – Naše cesta“. 

„Výstava „Chodící lidé – Naše cesta“. 
Zajímavý název výstavy. Proč by se někdo 
měl chodit dívat na to, jak nějací cizí lidé 
chodí? V tom to právě je. Chodící lidé – 
Naše cesta je projekt nadace Sirius, který 
má široké veřejnosti přiblížit život pohybo-
vě, sluchově a zrakově postižených jedin-
cům. Sám jsem byl zvědav, jak ona výsta-
va bude vypadat. A hlavně jsem se modlil, 
aby naše vlčata a světlušky na výstavě ne-
způsobily nějaký malér. 

V sobotu 11. října 2014 se první a tře-
tí oddíl setkal před srubem a poté se pod 
vedením Janiny, Ančete, Jehly (Viktora) 
a mé maličkosti odebral na autobusovou 
zastávku U kostela. Když se nám úspěšně 
podařilo zaplnit celý autobus (k nelibos-
ti cestujících z dalších zastávek), vyrazili 
jsme směr Praha. Přes různé nástrahy praž-
ské integrované dopravy jsme se konečně 
ocitli na holešovickém Výstavišti před pa-
vilonem, kde se nacházela již zmíněná 
výstava. Po dlouhé hodinové cestě již vlčáci i světlušky umírali hlady, proto ve stavu 
největší nouze snědli vše, co jim jejich starostliví rodičové připravili na celodenní 
výlet. Po přibližně dvaceti minutách čekání se nás ujal jeden z průvodců a vpustil 
smečku nedočkavých vlčat a roj zvědavých světlušek dovnitř. 

Ve vstupním sále jsme zanechali své kabáty a zavazadla a každý dostal slušivý 
náramek návštěvníka. V sále se volně povalovaly svítivé balónky, které si přímo říka-
ly o to, aby je vlčata rozcupovala na kousky. Před vlnou totální destrukce a chaosu 
balónky zachránil pan průvodce, který s naší pomocí začal šikovat světlušky a vlčata 
(dále jen světčata) do vláčku a rozdal jim škrabošky na oči. Následně provedl polo-
slepý vlak (půlka světčat stejně koukalo pod škraboškami) kouzelnou branou do světa 
lidí se zdravotním postižením. 
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O každé aktivitě, kterou jsme v rámci interaktivní 
výstavy absolvovali, bych mohl napsat samostatný 
článek, proto je jen krátce shrnu. Nejprve nám byla 
představena kuchyň, speciálně upravená pro nevido-
mé (plus některé praktické vychytávky, které by oce-
nili i zcela zdraví lidé), pokoj a koupelna, speciálně 
upravená pro jedince na invalidním vozíku, dále se 
světčata učila znakové řeči a seznámila se s různými 
pomůckami, které pomáhají neslyšícím lidem nahra-
dit poškozený či zcela ztracený sluch. Pak začala ta 
pravá zábava. Světčata se rozdělila do tří skupin (Ja-
nina, Anče, Mamut), a postupně se prostřednictvím 
různých her sále seznamovala s každodenním živo-
tem zdravotně postižených. Se škraboškami lezla po 
stěně, učila se Braillovu písmu, se škraboškou a sle-
peckou holí musela překonat chodník s nástrahami, 

či nastupovat do autobusu, na vozíku překonávat složitou dráhu, hrát basket či florbal. 
Mé původní obavy, že se světčata budou nudit, vzaly za své. Po dvou hodinách jsme je 
z výstavy museli tahat téměř násilím.

 Po tak silném zážitku všem vyhládlo a tak jsme se odebrali k nedalekému stánku 
na pozdní oběd (což opět zvedlo kolektivní náladu). Pomalu se blížil čas odjezdu, 
takže jsme posbírali všechna světčata a vydali se zpět do Klecan. Podle mě se výlet 
nadmíru povedl. Žádné ztráty + světčata se vážně hrozně bavila + se něčemu přiučila 
+ vedení nervově vydrželo = vážně podařená výprava.“

Mamut

Skautské interview:
Odpovídal Adam Šebek – Šeby, zástupce vedou-
cího 13. oddílu skautů a skautek

Jak dlouho chodíš do klecanského skautského 
střediska?
Do klecanského střediska Havran chodím už 
čtvrtým rokem. Bohužel mi to přijde málo, jeli-
kož jsem se ke skautingu dostal poměrně pozdě.

Proč tam chodíš?
Chodím tam z několika důvodů. Ten první je ten, že zde mám mnoho kamarádů 
z dětství a taky se zde spoustu věcí naučím. Skauting mi zkrátka přirostl k srdci.

Co ti skaut dal a vzal?
Skauti mi toho dali opravdu hodně moc. Naučil jsem se spoustě nových věcí, dal mi 
nové přátelé a mnoho krásných zážitků. A kdybych měl říct, co mi vzal, tak jedině 
čas, který ovšem moc dobře využiji. A klidně bych si ho nechal „vzít“ víc.
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BYLI JSME V TELEVIZI… 
Náš oddíl byl vybrán pro natáčení dílu o horských kolech v rámci projektu televize 
Déčko. Pořad Lvíčata je zábavný sportovní magazín pro holky a kluky. Olympijský 
vítěz Aleš Valenta, lvíček Filip a malá lvice Leona představují každý týden jeden sport 
jako životní styl a dobrou náplň volného času. 

Jaká skautská akce, na které jsi zatím byl, tě bavila nejvíce?
Hodně dobrá akce byla cesta do antického Řecka, kde jsme ještě s původní třináctkou 
přespávali v malinkém domečku, na samotě u lesa. I program byl úžasný. Také jsou 
úžasné čtrnáctidenní tábory.

Jaký je tvůj nejsilnější skautský zážitek?
Pár lidem by se mohlo zdát, že to není až tak silné, ale můj zážitek byl, když jsem 
měl sám hlídku na táboře. Byla tma, zima, a já mohl koukat na nebe a hvězdy. 
Vždy je také nádherné se sejít s celou třináctkou večer a jen tak si povídat. A kdy-
bych měl vyjmenovat všechny krásné zážitky se skautingem, mohl bych rovnou 
napsat knihu.

Chystáš se v blízké době na nějakou skautskou akci?
Chystám se se třináctkou začít podnikat nějaké výpravy na celý den. Také nějaké 
přespání a jiné akce. Co se týče mě samotného, tak plánuji čekatelské kurzy a Obrok.

Pavel Hurt – Mamut
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU  
TJ SOKOL KLECANY

Výsledky odehraných zápasů
Muži A:

TJ SOKOL KLECANY – ČLU BEROUN 2:5
SOKOL HOSTOUŇ – TJ SOKOL KLECANY 4:0
TJ SOKOL KLECANY – SOKOL OVČÁRY 0:4
TATRAN RAKOVNÍK – TJ SOKOL KLECANY 3:0
TJ SOKOL KLECANY – AFK SOKOL SEMICE 3:0
POLABAN NYMBURK – TJ SOKOL KLECANY 4:1

Pozvánka na zápasy A mužstva 
Klecany   – Dobříš 08. 11. 2014 14:00 hodin sobota
Ostrá   – Klecany 15. 11. 2014 13:30 hodin sobota

Pozvánka na zápasy B mužstva 
Klecany   – Veleň 09. 11. 2014 14:00 hodin neděle
Vyšehořovice   – Klecany  15. 11. 2014 13:30 hodin sobota

Pozvánka na zápasy dorostu
Mukařov   – Klecany 09. 11. 2014 10:15 hodin neděle

Pozvánka na zápasy starších žáků
Klecany   – Veltěž 08. 11. 2014 10:15 hodin sobota
Radonice   – Klecany 16. 11. 2014 10:15 hodin neděle

Pozvánka na turnaje starší přípravky
TJ Sokol Klíčany 16. 11.2014 09:30 hod neděle
 
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-

Pokud nejste pravidelnými diváky tohoto pořadu, tak můžete díl o horských kolech 
(premiéra byla v sobotu 11. 10. 2014 ve 12.00 hodin, repríza v pondělí 13. 10. 2014 
ve 14.35 hodin) zhlédnout v archivu České televize: Déčko. Odkaz naleznete na 
http://decko.ceskatelevize.cz/lvicata a v přehledu pořadů vyhledáte díl Horská kola. 

My jsme si to užili při natáčení a teď je řada na Vás. 
(pm)
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA OVLÁDLA HŘIŠTĚ
Naše starší přípravka 
pod vedením trenérů Jo-
sefa Kotrče a Filipa Dvo-
řáka hraje mistrovské 
soutěže turnajovou for-
mou. Každých čtrnáct 
dnů musí jeden ze sou-
těžících týmů uspořá-
dat turnaj na domácím 
hřišti. V neděli 19. 10. 
2014 vyšla řada na náš 
fotbalový klub. Bohu-
žel co se počasí týče, to 
nám zase ukázalo svojí 
odvrácenou tvář. Od samého rána pokryla totiž naše fotbalové hřiště mlha. Zpočátku 
nebylo vidět ani z jedné strany hřiště na druhou a nebylo jisté, zda turnaj bude moct 
začít. Postupně si však sluníčko získávalo převahu, aby až na samém konci turnaje při 
vyhlášení, ohřálo všechny přítomné. Turnaj proběhl ve sportovním duchu, malí fotbalis-
ti bojovali do roztrhání těla, aby získali pro svůj klub jeden ze tří pohárů, diplomů nebo 
některou z individuálních cen pro nejlepšího hráče, střelce a brankáře.

Turnaj měl i silnou diváckou účast. Děkujeme také paní Dvořákové za občerstvení, 
které v sychravém počasí přišlo vhod, zejména pak vynikající domácí pečený čaj. 

Děkujeme Jiřímu Kru- 
ťovi ml. a Martinu Ho-
rovi za pomoc při or-
ganizaci a především 
za výkony, které podali 
na obou hřištích jako 
rozhodčí. Děkujeme 
i všem ostatním, kteří 
jakkoliv pomohli k bez-
problémovému průbě-
hu turnaje, či přišli je-
nom podpořit domácí 
i hostující hráče v jejich 
sportovním snažení. 

Turnaj dopadl pro 
klecanské barvy výbor-

ně, protože kluci a holky získali druhé místo a Honzík Novák se stal s 10 vstřelenými 
brankami do sítě soupeře nejlepším střelcem turnaje a odnesl si zaslouženou cenu.

 -dh-
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VINOHRADSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR, 
Pravý Hradec, o. s., Město Klecany a fara Klecany 

 
 

V á s    z v o u    n a 
 
 

K O N C E R T, 
 

který se koná v pondělí 17. listopadu 2014 
 

v 16 hodin  
 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Klecanech. 

 
 

 
Program: 

 

Bedřich Smetana - Hubička (předehra) 
Edward Elgar - Koncert pro violoncello e-moll, op. 85 

 

Sólo violoncello - Judita Škodová, 
dirigent - Milan Boušek 

 
 

Franz Schubert - Symfonie č. 8, h-moll, 
"Nedokončená" 

 

dirigent - Viktor Hruška 
 

 
Vstupné dobrovolné 
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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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Loutkové divadlo Klecánek hraje poslední listopadovou 
sobotu představení pro menší děti, které se jmenuje

O ptáku Zlatohlávkovi aneb
O třech synech králových

Je to pohádka volně zpracovaná podle vyprávění letošního jubilanta 
Václava Beneše Třebízského (1849 – 1884), 

spisovatele-klecanského kaplana. 

Hrajeme v Městské knihovně Klecany 29. 11. 2014 od 15 hodin

Srdečně zveme malé i velké diváky!



8. listopadu 2014 
od 13 do 18 hodin 

v ZK Aero Odolena Voda 
Vstupné: 20 Kč (děti do 6 let zdarma) 

 

Akci pořádají občanská sdružení Pravý Hradec  a VODOHOŠ za podpory města 
Odolena Voda a dalších jednotlivců a sdružení. 

PRODEJ VÁNOČNÍHO ZBOŽÍ OD UMĚLCŮ,  
KTEŘÍ MALUJÍ ÚSTY A NOHAMA 

TĚŠIT SE MŮŽETE MIMO JINÉ NA: 
- Podzimní aranžování květin 
- Drátování 
- Skleněné vitráže Tiffany 
- Tisk na textil 
- Papírová dílnička 
- Korálková dílnička 
- Plstění ovčí vlny 
- Patchwork šitý i nešitý 
- Obchůdek s výtvarnými potřebami 
- Dílnička – šití rybiček   
  …..a mnoho dalšího 
 
 


