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výrOk měSíce
„Jsou toliko dvě strany politické na světě: 
strana poctivých a strana nepoctivých; 
poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak 
školství podporují.“

Karel Havlíček Borovský
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SlOvO StarOSty
Vážení spoluobčané,
 
čtyři roky opět utekly jako voda a mně po uplynulém volebním období opět nezbývá 
nic jiného, než shrnout naše působení na klecanském městském úřadě. Správných 
i chybných úsudků či projektů bylo opravdu hodně. Proto mi dovolte připomenout 
zde pouze ty nejpodstatnější z nich. 

Do praxe byl uveden územní plán, který schválilo ještě předchozí zastupitelstvo. 
V prosinci 2012 jsme ukončili revitalizaci náměstí Václava Beneše Třebízského, jejíž 
náklady z velké části pokryla dotace ze Středočeského kraje. Úspěšně byly ukonče-
ny i další projekty strategického plánu financované z evropských fondů. Vyřídilo se 
rovněž vlastnictví pozemků pod ČOV, příjmy z hospodářské činnosti rozvoje areálu 
Dolních kasáren výrazně napomohly ke spolufinancování projektů města. Město i na-
dále pokračovalo v podpoře místních spolků a sdružení, jež zajišťují občanům Klecan 
kulturní a sportovní vyžití. Odkoupili jsme například budovu Rychty, kterou nyní ke 
své činnosti využívá o. s. Pravý Hradec. 

Rekonstruovaly se nejen komunikace a chodníky, ale také areál ZŠ a MŠ Kle-
cany. A právě v areálu základní školy jsme vystavěli víceúčelové sportovní hři-
ště, které nyní slouží jak žákům, tak veřejnosti. V uplynulém roce proběhlo 
také zateplení budov základní školy a výměna oken ve všech pavilonech. Rok 
2013 nám přinesl bohužel opět ničivé povodně, jejichž dopad jsme úspěšně 
zvládli i díky práci hasičů a místních dobrovolníků. V roce letošním jsme pak 
zrekonstruovali areál MŠ Klecany. Přestavbou budov školky se navýšila kapacita 
o 33 dětí. Vybudovali jsme rovněž cyklostezku, kterou jistě ocení nejen „kolaři“, 
ale také majitelé in-line bruslí a díky rekonstrukci přilehlých komunikací také 
ostatní občané. 

I nadále však máme rezervy, a to například v komunikaci s veřejností přes sociál-
ní sítě. Málo jsme využívali i ostatních moderních technologií. Nezrealizovali jsme 
plán zveřejňování smluv na webu města, což je pro nás do budoucna určitě velkou 
výzvou. Do budoucna bude potřeba zapracovat i na zkvalitňování veřejných služeb, 
a to například zvyšováním kvalifikace referentů města, zadáváním veřejných zakázek 
a uplatňováním obecně závazných vyhlášek. 

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem členům zastupitelstva i Rady měs-
ta, členům komisí, pracovníkům městského úřadu a externím spolupracovníkům 
za aktivní přístup ke své práci. Děkuji i opozici, že nás nikdy nenechala v klidu 
usnout na vavřínech. A v neposlední řadě děkuji i vám, občanům, za věcné návrhy 
a připomínky, milé úsměvy a důvěru, kterou jste ve mě vkládali a v neposlední řadě 
za toleranci, která je při realizaci velkých projektů nezbytná. Bylo mi ctí s vámi 
spolupracovat. 

Přeji vám všem mnoho zdraví, úspěchů a novému zastupitelstvu pak zdravý úsu-
dek, pevné nervy a hodně sil do dalších čtyř let. A Klecanům přeji, aby byly i nadále 
městem, kde se lidem dobře žije. 

                                                                                  Ivo Kurhajec
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výpiSy z rady a zaStupitelStva 
měSta klecany za červen, červenec  
a Srpen 2014
Rada 23. června
 – Schválila cenovou nabídku společnosti Zlínské stavby, a. s. na pořízení vchodo-

vých dveří do mateřské školy za 26.535 korun.
 – Schválila odměnu ředitelce ZUŠ Bc. Daně Snížkové, která bude hrazena ze mzdo-

vých prostředků ZUŠ.
 – Schválila přijetí Ing. Pavla Vrány na pozici - zahradník města Klecany, a to v sou-

ladu s profilem výběrového řízení z 18. 6. 2014 na pozici zahradník-zahradnice.
 – Zástupci firmy FTV Cerhovice s.r.o. seznámili radu s využitím bývalého vojenské-

ho areálu Horní kasárna a s požadavkem na změnu etapizace územního plánu 
města Klecany. Materiál bude předán stavební komisi, komisi životního prostředí 
a zastupitelstvu města.

Rada 14. července
 – Schválila žádost pana Jaroslava Melichara, předsedy spolku For Culture o povolení 

pořádat letní kino Klecanský širák 2014 od 15. 8. do 15. 9. na náměstí Václava Bene-
še Třebízského. Dále schválila zapůjčení pivních setů a poskytnutí připojení k elek-
trické síti. Souhlas s konáním akce je však podmíněn vyřešením stávajících závazků.

 – Neschválila žádost pana J. Melichara o pronájem nebytových prostor čp. 971 
v Dolních kasárnách pro provozování letního klubu, a to z důvodu nevhodných 
prostor a režimu Dolních kasáren.

 – Projednala stížnost pana Františka Kalvacha na zápach v ovzduší v oblasti Bole-
slavky. Vyzve společnost Veolia – Středočeské vodárny, a. s. k jednání o odstranění 
silného zápachu v této lokalitě.

 – Projednala vyjádření Středočeských vodáren, a. s. k poškozené kanalizaci v roz-
sahu asi 185 m v ulici Do Klecánek. Vyzve Veolia – Středočeské vodárny, a. s. 
k opravě. Zásadně odmítá požadavek hradit náklady na opravu z rozpočtu města. 
Pověřuje vedení města Klecany jednáním.

 – Schválila žádost Nadačního fondu Rafael o finanční dar ve prospěch spolku De-
bra ČR. Město daruje 5 000 korun na nákup přístroje pro klinickou studii nemoci 
motýlích křídel.

 – Schválila cenovou nabídku ASLB s.r.o. na vypracování projektové dokumentace 
pro projekt „Snížení energetické náročnosti základní umělecké školy a tělocvičny 
v areálu ZUŠ Klecany“ za 98.450 korun a autorizovaný dozor 490 korun/hod. bez 
DPH. Rovněž schválila podpis smlouvy o dílo na tyto práce. 

 – Schválila cenovou nabídku Ing. arch. F. Sarajliče EFA Praha na technický dozor in-
vestora a kontrolora pro projekt Rekonstrukce komunikace k areálu Dolních kasáren 
za odměnu 29.500 korun/měs. bez DPH. Předpokládaný odhad 2,5 až 3 měsíce.



Klecanský zpravodaj • září 2014

 – Schválila cenovou nabídku Zlínské stavby, a. s. na drobné stavební úpravy a opravy 
na ubytovně v Dolních kasárnách (okapový chodník včetně žlabů, sádrokartonové 
práce, 89 kusů oken a vchodové dveře) za cca 65.305 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí vyjádření Správy majetku Arcibiskupství pražského, které zvažuje 
nabídku na umístění Církevní základní školy logopedické Don Bosco do areálu 
Dolních kasáren. Ve vyjádření požaduje AP rekonstrukci objektů na náklady města 
s následným pronájmem škole.

 – Rada vyzývá představitele Sdružení vlastníků jednotek domů 686, 687, 688 a 689 
V Honech (Astrapark) o předložení zápisů ze schůzí jednotlivých SVJ s vyslovením 
souhlasu shromáždění se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků mezi SVJ 
a městem, které povede ke zkolaudování inženýrských sítí.

 – Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s Eurovia CS, a. s. o úpravě termínu z dů-
vodu koordinace jiného díla. Termín dokončení prací se prodlužuje do 15. 12. 
2014. Jedná se o opravy ulic Mírová, Dlouhá, Nová, Přemyšlenská a Pionýrská.

Rada 23. července
 – Vzala na vědomí vyjádření Ministerstva životního prostředí k podané námitce 

města proti udělení korekce akce Realizace energetických úspor v areálu Ma-
teřské školy Klecany. MŽP neakceptuje námitku města proti zrušení či snížení 
korekce ve výši 25 % částky dotace. Předá právnímu zástupci města a zváží další 
kroky.

 – Vzala na vědomí vyjádření zástupce EMV JUDr. R. Ondrucha s.r.o. k požadavku 
na uhrazení pohledávky u projektu Rekonstrukce MŠ Klecany a předá právnímu 
zástupci města.

 – Schválila cenovou nabídku Zlínských staveb, a. s. na dodávku a montáž hromosvo-
dů do MŠ za cca 97.579 korun bez DPH.

 – Rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce vzduchotech-
niky ve školní kuchyni. Nedošla žádná nabídka. S ohledem na havarijní stav vzdu-
chotechniky, kdy hrozí únik spalin do prostoru kuchyně, i vzhledem k výsledku 
uvedeného výběrového řízení schválila cenovou nabídku 277.204 korun bez DPH 
firmy Elipssis s.r.o. na úpravu vzduchotechniky, výměníku a nového zaizolovaného 
komínu.

 – Podle požadavku zastupitelstva města na zadání studie využití budov v majetku 
města, a to současného Městského úřadu, Rychty, Spolkového domu a Sportklubu 
projednala nabídku Ing. arch. V. Zůny a jeho kanceláře a předá zastupitelstvu ke 
schválení.

Rada 4. srpna
 – Rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Rekon-

strukce komunikace k areálu Dolní kasárna, na stavební práce zadané ve výběro-
vém řízení, uchazeče Eurovia CS, a. s. odštěpný závod Oblast Čechy střed, závod 
Praha východ. 
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 – Vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany 
za období leden až červen 2014.

 – Schválila cenovou nabídku na dodání a montáž pěti oken v objektech 970 a 968 
v areálu Dolní kasárna za cenu cca 26.632 korun bez DPH s. r. o. Noano Group 
Větrušice.

 – Schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klecany a Oresta s.r.o. Praha 8 ve věci podpovrchového provedení inženýrské 
přípojky vedené přes pozemky 626/38 a 626/19 pro akci stavba rodinného domu 
umístěného na pozemcích 22/1, 49/3 a 626/16 – všechny v k. ú. Klecany.

 – Schválila prominutí platby paní Bláhové za zahrádku na sídlišti za rok 2014 (220 
korun) z důvodu překopu celé zahrádky v roce 2013 a napojení na kanalizační 
stoku.

 – Schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stav-
by mezi městem Klecany a Lesy ČR, s. p. Hradec Králové pro projekt Cyklostezka 
Klecany – Klecánky přívoz na pozemku 234/24 v k. ú. Klecany. Město rovněž 
požádá o případný úplatný převod pozemku nebo o podpis smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

 – Vzala na vědomí dopis, který zasílá město Klecany Městskému úřadu Brandýs – 
Stará Boleslav – odbor životního prostředí ve věci oznámení o zahájení stavby 
Klecany – rekonstrukce ČOV a žádosti o potvrzení rozhodnutí z 24. 8. 2011.

 – Schválila podpis dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, který se týká projektu Oprava 
místních komunikací v Klecanech. Jedná se o úpravu ceny v souvislosti s opravami 
ulic Dlouhá a Nová. Předá zastupitelstvu ke schválení.

 – Schválila provedení akustického měření hluku společností Akustika Praha v místě 
u autobusové zastávky v Klecánkách v souvislosti s akcemi provozovny občerstve-
ní U Šraněk v Roztokách. 

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014,  tel./fax.: 284 682 669
e-mail: info@policiezdiby.cz,  www.policiezdiby.cz .

Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi 
Obcí Zdiby, Obecní policií a  Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSKL4059/KL-2007.

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím 
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií  v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Územní působnost: obec Zdiby, Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany.

OBECNÍ POLICIE

             ZDIBY

Město Klecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67  Klecany
--------------------------------

Věc: Souhrnná zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan,
leden - červen 2014

Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 146031/2008/KUSK, uzavřené 
mezi obcí Zdiby a městem Klecany podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7,  předkládám souhrnnou zprávu o činnosti Obecní 
policie Zdiby na území města Klecany.

Dle § 27, odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii a v souladu s § 17 vyhlášky 
MV ČR č. 418/2008 Sb. kterou se provádí zákon o obecní policii, zpracovává obec celkové 
statistické údaje pro Ministerstvo vnitra ČR za kalendářní rok do konce měsíce února 
následujícího roku za celou obecní policii. V příloze Vám zasíláme statistiku za rok 2013.

Obecní policie Zdiby zajišťuje ve své územní působnosti čtrnáctihodinovou 
každodenní hlídkovou službu a to zejména v pracovních dnech. O víkendu je denní nebo 
noční služba plánována nepravidelně. Strážníci také plní úkoly na základě uzavřené 
Koordinační dohody dle zákona o Policii ČR. Od začátku roku 2014 vyjížděli ve své územní
působnosti zdibští strážnici ve 104 případech na žádost Policie ČR.

Obecní policie Zdiby se nově připojila do Centrálního registru jízdních kol pro ČR.
CEREK byl vytvořen jako prevence proti krádežím jízdních kol. Registrací jízdních kol se 
výrazně zkomplikuje nebo úplně zabrání přeprodeji odcizeného jízdního kola. Každé jízdní 
kolo má své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu jízdního kola) a proto je možné jej okamžitě 
identifikovat. V případě nálezu obecní policií, je tedy možné okamžitě dohledat majitele 
nalezeného jízdního kola. V České republice je každý rok oficiálně odcizeno cca 8000 
jízdních kol, které není možné při jejich nálezu identifikovat. Počet neoficiálně odcizených 
jízdních kol je však až 3x vyšší.

Strážníci OP Zdiby ve své územní působnosti provádějí nepravidelné měření rychlosti 
a dozor na přechodech u Základních a mateřský škol. Silniční dohled strážníků je 

Datum: 31.7.2014
Č.j.: 234/14-OP-Zdiby-WA
Přílohy: statistika MV ČR 2013
Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih
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starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67  Klecany
--------------------------------

Věc: Souhrnná zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan,
leden - červen 2014

Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 146031/2008/KUSK, uzavřené 
mezi obcí Zdiby a městem Klecany podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7,  předkládám souhrnnou zprávu o činnosti Obecní 
policie Zdiby na území města Klecany.

Dle § 27, odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii a v souladu s § 17 vyhlášky 
MV ČR č. 418/2008 Sb. kterou se provádí zákon o obecní policii, zpracovává obec celkové 
statistické údaje pro Ministerstvo vnitra ČR za kalendářní rok do konce měsíce února 
následujícího roku za celou obecní policii. V příloze Vám zasíláme statistiku za rok 2013.

Obecní policie Zdiby zajišťuje ve své územní působnosti čtrnáctihodinovou 
každodenní hlídkovou službu a to zejména v pracovních dnech. O víkendu je denní nebo 
noční služba plánována nepravidelně. Strážníci také plní úkoly na základě uzavřené 
Koordinační dohody dle zákona o Policii ČR. Od začátku roku 2014 vyjížděli ve své územní
působnosti zdibští strážnici ve 104 případech na žádost Policie ČR.

Obecní policie Zdiby se nově připojila do Centrálního registru jízdních kol pro ČR.
CEREK byl vytvořen jako prevence proti krádežím jízdních kol. Registrací jízdních kol se 
výrazně zkomplikuje nebo úplně zabrání přeprodeji odcizeného jízdního kola. Každé jízdní 
kolo má své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu jízdního kola) a proto je možné jej okamžitě 
identifikovat. V případě nálezu obecní policií, je tedy možné okamžitě dohledat majitele 
nalezeného jízdního kola. V České republice je každý rok oficiálně odcizeno cca 8000 
jízdních kol, které není možné při jejich nálezu identifikovat. Počet neoficiálně odcizených 
jízdních kol je však až 3x vyšší.

Strážníci OP Zdiby ve své územní působnosti provádějí nepravidelné měření rychlosti 
a dozor na přechodech u Základních a mateřský škol. Silniční dohled strážníků je 
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Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím 
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií  v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Územní působnost: obec Zdiby, Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany.

koordinován s výkonem služby policistů z Dopravního inspektorátu Policie ČR, Praha 
venkov, východ se sídlem ve Vinoři.

Leden:

Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání 
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského, 
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu. 
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.
Na Městský úřad Klecany byla také předána spisová dokumentace k dohledanému vraku v ul. 
Pionýrská, Klecany. 

Dne 2.1.2014 ve 12.15 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost 
Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda o prověření možného požáru v Klecanech v 
části Drasty. Na místo byla vyslána autohlídka Obecní policie Zdiby. Na místě bylo zjištěno, 
že nájemník statku vyklízí nebytové prostory a pálí dřevo na ohništi.

Dne 6.1.2014 v 15.24 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost 
operačním střediskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje o "řízení dopravy" na 
křižovatce Zdibsko x V Honech a to  na komunikaci č. 608, Klecany při vyprošťování 
zapadlého nákladního vozidla. V ranních hodinách projížděl řidič kamionu křižovatkou a v 
důsledku náledí sjel do pole. Na místo byla povolána těžká vyprošťovací technika a 
komunikace č. 608 musela být v rámci bezpečného vyproštění na cca 45 minut zcela 
uzavřena. Jeden z řidičů nerespektoval rozsvícené modré majáky a nápisy STOP a zrcátkem 
srazil strážníka a z místa ujel. Druhý agresivní řidič se rozhodl předjet celou zastavenou 
kolonu a došlo ke střetu zastavovacího terče strážníka s karoserií vozidla.

Dne 20.1.2014 byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost PČR Odolena Voda 
ve věci prověření údajného kácení stromů v lese na Černé skále. Na místě bylo zjištěno, že tři 
muži v lese řežou popadané větve a čistí pozemek, toto měli domluveno s majitelem. Hlídka 
OP Zdiby vyrozuměla majitele, který celou věc potvrdil.

Dne 22.1.2014 v 16.10 hod. se na Úřadovnu OP Zdiby dostavil muž s pobytem na 
městské ubytovně v Klecanech, který nalezl v příkopu rozstříhané registrační značky. 
Strážníci zjistili, že registrační značky nebyly odcizené.

Únor:

Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání 
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského, 
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu. 
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.

V průběhu běžné hlídkové služby řešili strážníci nesprávné parkování a porušení 
veřejného pořádku. Jeden přestupek v dopravě byl předán k řešení na Odbor dopravy 
Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Druhý přestupek „veřejné pohoršení“ 
byl vyřešen blokovou pokutou ve výši 1 000, - Kč, na místě nezaplacenou.
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OBECNÍ POLICIE

             ZDIBY

Město Klecany
starosta Ivo Kurhajec
Do Klecánek 52
250 67  Klecany
--------------------------------

Věc: Souhrnná zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecan,
leden - červen 2014

Na základě Veřejnoprávní smlouvy (dále VS) č.j.: 146031/2008/KUSK, uzavřené 
mezi obcí Zdiby a městem Klecany podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů a to čl. 2, odst. 7,  předkládám souhrnnou zprávu o činnosti Obecní 
policie Zdiby na území města Klecany.

Dle § 27, odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii a v souladu s § 17 vyhlášky 
MV ČR č. 418/2008 Sb. kterou se provádí zákon o obecní policii, zpracovává obec celkové 
statistické údaje pro Ministerstvo vnitra ČR za kalendářní rok do konce měsíce února 
následujícího roku za celou obecní policii. V příloze Vám zasíláme statistiku za rok 2013.

Obecní policie Zdiby zajišťuje ve své územní působnosti čtrnáctihodinovou 
každodenní hlídkovou službu a to zejména v pracovních dnech. O víkendu je denní nebo 
noční služba plánována nepravidelně. Strážníci také plní úkoly na základě uzavřené 
Koordinační dohody dle zákona o Policii ČR. Od začátku roku 2014 vyjížděli ve své územní
působnosti zdibští strážnici ve 104 případech na žádost Policie ČR.

Obecní policie Zdiby se nově připojila do Centrálního registru jízdních kol pro ČR.
CEREK byl vytvořen jako prevence proti krádežím jízdních kol. Registrací jízdních kol se 
výrazně zkomplikuje nebo úplně zabrání přeprodeji odcizeného jízdního kola. Každé jízdní 
kolo má své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu jízdního kola) a proto je možné jej okamžitě 
identifikovat. V případě nálezu obecní policií, je tedy možné okamžitě dohledat majitele 
nalezeného jízdního kola. V České republice je každý rok oficiálně odcizeno cca 8000 
jízdních kol, které není možné při jejich nálezu identifikovat. Počet neoficiálně odcizených 
jízdních kol je však až 3x vyšší.

Strážníci OP Zdiby ve své územní působnosti provádějí nepravidelné měření rychlosti 
a dozor na přechodech u Základních a mateřský škol. Silniční dohled strážníků je 

Datum: 31.7.2014
Č.j.: 234/14-OP-Zdiby-WA
Přílohy: statistika MV ČR 2013
Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih
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Dne 5.2.2014 přijala Obecní policie Zdiby oznámení od místostarosty Klecan, že v ul. 
Na Vršku je problém s průjezdem. Tato ulice je sama o sobě úzká, při vyvážení odpadu měla 
svozová společnost TKO velký problém kvůli pravidelně parkujícímu osobnímu vozidlu na 
pozemní komunikaci. Strážník OP Zdiby tento přestupek zpracoval a postoupil příslušnému 
správnímu orgánu k řešení.

Dne 18.2.2014 v 17.41 hod. přijala Obecní policie Zdiby tísňové oznámení, že na 
komunikaci Formanská, Zdiby ve směru na Prahu leží člověk. Hlídka strážníků na místě 
nalezla muže slovenské národnosti z Klecan a to pod vlivem alkoholu. Poté byla provedena 
dechová zkouška s výsledkem 3.19‰ alkoholu. Muž byl strážníky převezen do příslušného 
zařízení. Po vystřízlivění bylo s mužem projednáno jeho protiprávní jednání.

Dne 19.2.2014 v 11.10 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost 
Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, stanicí Neratovice při lokalizování 
místa požáru ve skalách u řeky Vltavy a to mezi  Klecany a Prahou. Na místě zasahovala 
jednotka hasičů ze stanice Neratovice a Argentinská, policisté z místního oddělení PČR 
Kobylisy a strážníci Obecní policie Zdiby. Požár lesního pozemku byl nalezen ve skalách cca 
300 metrů od konce zdibské cyklostezky. Prověřováním bylo zjištěno, že se jednalo o pálení 
křovin pracovníky lesní správy.

Dne 28.2.2014 v 13.57 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna 
bezpečnostní službou "Parku D8", Klecany, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který 
odcizil 2 ks značkových brýlí. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc 
projednat v blokovém řízení. Strážníci autohlídky následně uložili blokovou pokutu.

Březen:

Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání 
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského, 
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu. 
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.

V měsíci březnu strážníci řešili nedodržování povolené rychlosti a drobné krádeže 
v průmyslovém parku D8. Za nedodržení povolené rychlosti bylo celkem uloženo 5 
blokových pokut. Z toho 3 x 1 000, - Kč na místě zaplacených a 2 x 1 000, - Kč na místě 
nezaplacených. Za drobné krádeže byly celkem uloženy 2 blokové pokuty ve výši  2 x 1 000, 
- Kč na místě nezaplacené.

Na Městský úřad Klecany byla předána spisová dokumentace k dohledanému vraku
v ul. V Mexiku.

Ve dnech 4., 12., 13., 21, 28.3.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené 
rychlosti.

Dne 2.3.2014 v 15.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na vale mezi 
fotbalovým hřištěm a garážemi v Klecanech hoří tráva a oheň se postupně přesouvá k 
nemovitostem. Jako první na místo dorazila strážnice OP Zdiby kontrolovala oheň až do 
příjezdu hasičů z Neratovic, Klecan a Policie ČR - Odolena Voda.

Dne 4.3.2014 v 13.59 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna 
bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který 
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odcizil značkové triko "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc 
projednat v blokovém řízení. Strážník motohlídky následně uložil blokovou pokutu.

Dne 5.3.2014 ve 12.18 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna 
bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který 
odcizil pásek značky "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc 
projednat v blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.

Dne 14.3.2014 přijala OP Zdiby oznámení od místostarosty Klecan o nevhodném až 
nebezpečném parkování vozidel v ul. Do Kaštan. Na toto se strážníci OP Zdiby zaměřili a 
přestupky vyřešili.

Dne 21.3.2014 od 7.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby ochranu, 
bezpečnost osob při výkonu rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí, nenavazování 
kontaktů s oprávněným a to v lokalitě Na Sídlišti, v Klecanech. Vykázání prováděl 
vykonavatel Okresního soudu Praha - východ. Veřejný pořádek nebyl narušen.

Dne 23.3.2014 ve 12.29 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním 
oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na tísňovou linku "158" byl nahlášen nález batohu 
s osobními doklady na zastávce ČSAD u parku ve Zdibech. Strážník následně batoh zajistil, 
zpracoval úřední záznam a kontaktoval majitelku z Klecan.

Dne 24.3.2014 v 10.49 hod. vyrozuměl starosta města Klecany obecní strážníky ze 
Zdib, že v lokalitě u lékárny v Klecanech leží v osobním vozidle zn. Renault člověk bez 
známek života. Hlídka strážníků se okamžitě dostavila na místo a zjistila, že ve vozidle bydlí 
nezraněný muž "bez domova", který tvrdě spal po noční brigádě v Praze!

Dne 24.3.2014 ve 14.36 hod. zastavila autohlídka strážníků Obecní policie Zdiby 
nákladní vozidlo tovární značky AVIA s vlekem, ze kterého padala sláma a to na komunikaci 
č. 608 od Klíčan do Zdib. Pracovníci Zoologické zahrady hl. m. Prahy převážející náklad 
vozovku poté uklidili a krycí plachty lépe zabezpečili dalšími provazy.

Dne 29.3.2014 v 17.47 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost 
Obvodním oddělením Policie ČR, Odolena Voda. Na tísňovou linku "158" bylo nahlášeno, že 
v lokalitě Přemyšlenská, Klecany, Klecánky se nachází muž s mačetou, je pod vlivem 
návykových látek a ohrožuje občany. Na místo byla okamžitě vyslána autohlídka zdibských 
strážníků a obvodních policistů. Muž s mačetou nebyl strážníky a policisty v Klecánkách 
nalezen.

Duben:

Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání 
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského, 
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu. 
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.
Na Městský úřad Klecany byla také předána spisová dokumentace k dohledané skládce.

V měsíci dubnu strážníci řešili nesprávné parkování, nedodržování povolené rychlosti 
a drobné krádeže v průmyslovém parku D8. 15 přestupků v dopravě bylo předáno k řešení na 
Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
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Za nedodržení povolené rychlosti byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 1 000, - Kč, 
na místě zaplacená. Za drobné krádeže byly celkem uloženy 2 blokové pokuty ve výši  2 x 
1 000, - Kč na místě nezaplacené.

Dne 24.4.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.

Dne 2.4.2014 v 9.40 hod. projížděla hlídka Obecní policie Zdiby lokalitou Klecánky a 
spatřila převozníka, který se marně pokoušel vylovit tonoucího psa z Vltavy. Na místě poté 
zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Roztok, Neratovic a hlídka Obecní policie 
Zdiby. Zmatený pes se zachránil a utekl z místa zásahu do lesa.

Dne 3.4.2014 v 14:05 hod. byla hlídka OP Zdiby vyrozuměna oznamovatelem o 
pokusu mladého muže spáchat sebevraždu v ul. U Lékarny. Na místě bylo zjištěno, že mladý 
muž je již pod dohledem své matky, která hlídce sdělila, že se léčí na psychiatrii a takovýto 
pokus nebyl první.

Dne 4.4.2014 ve 22:00 hod. přijala OP Zdiby telefonické oznámení  od muže, který již 
několik dní pohřešoval svého otce. Nebral telefony, a když se muž vydal na adresu svého 
otce, ul. V Honech zjistil, že doma není a nevzal si sebou peníze ani doklady. Na místo se 
dostavila hlídka OP Zdiby, vyrozuměla o celé situaci OO PČR Odolena Voda a vydala se do 
okolí staršího muže hledat s negativním výsledkem.

  Dne 8.4.2014 v 15.47 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení od 
občana, že se v Klecanech u fotbalového hřiště nachází opuštěné vozidlo TAXI. Strážník za 
pomoci mobilního terminálu na místě zjistil, že vozidlo je v pátrání a vyrozuměl Policii ČR. 
Odcizené vozidlo bylo strážníkem střeženo až do příjezdu policistů.

Dne 10.4.2014 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o vážné dopravní 
nehodě osobního vozidla a motocyklu s několika zraněnými na komunikaci V Honech, 
Klecany. Na místě zasahovaly složky Integrovaného záchranného systému, Zdravotnická 
záchranná služba Středočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Hasičský 
záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Neratovice, policisté a strážníci.

Dne 11.4.2014 v 7:30 hod. byla hlídka OP Zdiby přítomna u ředitele Základní školy v 
Klecanech a to po předchozí žádosti PČR Odolena Voda. Žádali o součinnost ve věci 
předvedení osoby z důvodu nedostavování se k výslechu kvůli zanedbávání povinné školní 
docházky. Toho dne se měla matka dítěte dostavit do ředitelny v 8:00 hod., strážníci OP 
Zdiby byli na místě a matku dítěte převezli k výslechu na OO PČR Odolena Voda.

Dne 23.4.2014 ve 12.05 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna 
bezpečnostní službou "Parku D8", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil 
džínové kalhoty. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v 
blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.

Dne 25.4.2014 v 11.58 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna 
bezpečnostní službou "Parku D8", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil 
značkové tričko "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat 
v blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.

Dne 29.4.2014 v 11.38 hod. byla Obecní police Zdiby požádána o pomoc Obvodním 
oddělením Policie ČR -Odolena Voda. Na komunikaci č. 608 u křižovatky Klecany x Sedlec 
došlo k vážné dopravní nehodě se zraněním. Na místě zasahovaly tři posádky Zdravotnické 
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odcizil značkové triko "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc 
projednat v blokovém řízení. Strážník motohlídky následně uložil blokovou pokutu.

Dne 5.3.2014 ve 12.18 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna 
bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který 
odcizil pásek značky "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc 
projednat v blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.

Dne 14.3.2014 přijala OP Zdiby oznámení od místostarosty Klecan o nevhodném až 
nebezpečném parkování vozidel v ul. Do Kaštan. Na toto se strážníci OP Zdiby zaměřili a 
přestupky vyřešili.

Dne 21.3.2014 od 7.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby ochranu, 
bezpečnost osob při výkonu rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí, nenavazování 
kontaktů s oprávněným a to v lokalitě Na Sídlišti, v Klecanech. Vykázání prováděl 
vykonavatel Okresního soudu Praha - východ. Veřejný pořádek nebyl narušen.

Dne 23.3.2014 ve 12.29 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním 
oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na tísňovou linku "158" byl nahlášen nález batohu 
s osobními doklady na zastávce ČSAD u parku ve Zdibech. Strážník následně batoh zajistil, 
zpracoval úřední záznam a kontaktoval majitelku z Klecan.

Dne 24.3.2014 v 10.49 hod. vyrozuměl starosta města Klecany obecní strážníky ze 
Zdib, že v lokalitě u lékárny v Klecanech leží v osobním vozidle zn. Renault člověk bez 
známek života. Hlídka strážníků se okamžitě dostavila na místo a zjistila, že ve vozidle bydlí 
nezraněný muž "bez domova", který tvrdě spal po noční brigádě v Praze!

Dne 24.3.2014 ve 14.36 hod. zastavila autohlídka strážníků Obecní policie Zdiby 
nákladní vozidlo tovární značky AVIA s vlekem, ze kterého padala sláma a to na komunikaci 
č. 608 od Klíčan do Zdib. Pracovníci Zoologické zahrady hl. m. Prahy převážející náklad 
vozovku poté uklidili a krycí plachty lépe zabezpečili dalšími provazy.

Dne 29.3.2014 v 17.47 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost 
Obvodním oddělením Policie ČR, Odolena Voda. Na tísňovou linku "158" bylo nahlášeno, že 
v lokalitě Přemyšlenská, Klecany, Klecánky se nachází muž s mačetou, je pod vlivem 
návykových látek a ohrožuje občany. Na místo byla okamžitě vyslána autohlídka zdibských 
strážníků a obvodních policistů. Muž s mačetou nebyl strážníky a policisty v Klecánkách 
nalezen.

Duben:

Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání 
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského, 
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu. 
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.
Na Městský úřad Klecany byla také předána spisová dokumentace k dohledané skládce.

V měsíci dubnu strážníci řešili nesprávné parkování, nedodržování povolené rychlosti 
a drobné krádeže v průmyslovém parku D8. 15 přestupků v dopravě bylo předáno k řešení na 
Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
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Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014,  tel./fax.: 284 682 669
e-mail: info@policiezdiby.cz,  www.policiezdiby.cz .

Obecní policie Zdiby je ostatní složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi 
Obcí Zdiby, Obecní policií a  Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, č.j.: HSKL4059/KL-2007.

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím 
Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií  v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

Územní působnost: obec Zdiby, Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany.

Dne 2.6.2014 se na služebnu OP Zdiby dostavil muž, který bydlí v Klecanech ul. 
V Honech a nahlásil poškození vozidla. V noci ze dne 31.5. na 1.6.2014 muži někdo urazil 
levé zrcátko u vozidla a pravé poškodil. Tato situace se nestala poprvé, vozidlo muži záměrně 
někdo ničil a propichoval gumy. Strážníci se během noční hlídkové služby zaměří na kontrolu 
této lokality.

Dne 13.6. 2014 bylo hlídce OP Zdiby nahlášeno poškození mostu v Klecánkách. Po 
příjezdu hlídky OP Zdiby na místo bylo zjištěno, že most přejíždělo osobní vozidlo s dlouhým 
vlekem, kterým poškodil pozemní komunikaci. Strážník OP Zdiby zjistil totožnost řidiče 
vozidla, kterou poté poskytl starostovi města k dalšímu řešení.

Dne 14.6.2014 od 8.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek 
a "first responder AED" moto hlídku při konání mototuristické soutěže historických vozidel 
XVIII. Klecanská veteran rallye.

za orgán obce:
Luděk Wachtl

vedoucí Obecní policie Zdiby
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záchranné služby Středočeského kraje, autohlídka strážníků, obvodních policistů, dálničních 
policistů, dopravních policistů a jednotka profesionálních hasičů z Neratovic.

Dne 30.4.2014 od 15.45 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled 
a veřejný pořádek při konání "Čarodějnic" ve Zdibech. V průběhu večera byla provedena 
kontrola v Husinci, Větrušicích a v Klecanech.

Dne 30.4.2014 v 15:20 hod., se na Úřadovnu OP Zdiby dostavila žena, která se
zdržuje na adrese Dolní Kasárna, Klecany a nahlásila ztrátu cestovního pasu. Strážník OP 
Zdiby vše zadokumentoval z důvodu možného zneužití dokladu.

Květen:

Strážníci uskutečnili jednu sobotní noční službu zaměřenou na kontrolu podávání 
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského, 
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu. 
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.

V měsíci květnu strážníci řešili nesprávné parkování a nedodržování povolené 
rychlosti. 10 přestupků v dopravě bylo předáno k řešení na Odbor dopravy Městského úřadu 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Za nedodržení povolené rychlosti byly celkem uloženy 4 blokové pokuty. Z toho 1 x 1 
000, - Kč na místě zaplacená a 3 x 500, - Kč na místě nezaplacená.

Ve dnech 13., 21., 29.5.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.

Dne 15.5.2014 od 8.00 hod. strážníci Obecní policie Zdiby ve spolupráci s učitelským 
sborem Základní školy v Klecanech uspořádali pro zdejší žáky "Dopravní hřiště"s plněním 
různých disciplín. Dopravní značky vyrobili zdibští strážníci svépomocí. Celkem bylo 
spotřebováno např. dva pytle betonu, 27 květináčů a dřevěných tyčí.

Dne 26.5.2014 v 8.05 hod. byla Obecní police Zdiby požádána o pomoc Obvodním 
oddělením Policie ČR - Odolena Voda. Na komunikaci č. 608 u křižovatky Klecany, Klíčany, 
Sedlec došlo opětovně k vážné dopravní nehodě se zraněním. Na místě zasahovaly dvě 
posádky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, autohlídka strážníků, obvodních 
policistů, dopravních policistů a jednotka profesionálních hasičů z Neratovic.

Červen:

Strážníci uskutečnili dvě sobotní noční služby zaměřené na kontrolu podávání 
alkoholických nápojů mladistvím (Diskotéka El Paso, restaurace, bar Nám. Třebízského, 
občerstvení Klecánky), vloupání do motorových vozidel a dodržování nočního klidu. 
Strážníci také pravidelně dohlíželi na veřejný pořádek a spolupodíleli se na silničním dohledu.

V měsíci červnu strážníci řešili nesprávné parkování a nedodržování povolené 
rychlosti. 3 přestupky v dopravě (nesprávné parkování) a 1 přestupek (nedodržení povolené 
rychlosti) byly předány k řešení na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

Ve dnech 3., 11.6.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.

Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66 Zdiby, Středočeský kraj, tel.: 774 986 014,  tel./fax.: 284 682 669
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Za nedodržení povolené rychlosti byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 1 000, - Kč, 
na místě zaplacená. Za drobné krádeže byly celkem uloženy 2 blokové pokuty ve výši  2 x 
1 000, - Kč na místě nezaplacené.

Dne 24.4.2014 byla prováděna kontrola dodržování stanovené rychlosti.

Dne 2.4.2014 v 9.40 hod. projížděla hlídka Obecní policie Zdiby lokalitou Klecánky a 
spatřila převozníka, který se marně pokoušel vylovit tonoucího psa z Vltavy. Na místě poté 
zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Roztok, Neratovic a hlídka Obecní policie 
Zdiby. Zmatený pes se zachránil a utekl z místa zásahu do lesa.

Dne 3.4.2014 v 14:05 hod. byla hlídka OP Zdiby vyrozuměna oznamovatelem o 
pokusu mladého muže spáchat sebevraždu v ul. U Lékarny. Na místě bylo zjištěno, že mladý 
muž je již pod dohledem své matky, která hlídce sdělila, že se léčí na psychiatrii a takovýto 
pokus nebyl první.

Dne 4.4.2014 ve 22:00 hod. přijala OP Zdiby telefonické oznámení  od muže, který již 
několik dní pohřešoval svého otce. Nebral telefony, a když se muž vydal na adresu svého 
otce, ul. V Honech zjistil, že doma není a nevzal si sebou peníze ani doklady. Na místo se 
dostavila hlídka OP Zdiby, vyrozuměla o celé situaci OO PČR Odolena Voda a vydala se do 
okolí staršího muže hledat s negativním výsledkem.

  Dne 8.4.2014 v 15.47 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení od 
občana, že se v Klecanech u fotbalového hřiště nachází opuštěné vozidlo TAXI. Strážník za 
pomoci mobilního terminálu na místě zjistil, že vozidlo je v pátrání a vyrozuměl Policii ČR. 
Odcizené vozidlo bylo strážníkem střeženo až do příjezdu policistů.

Dne 10.4.2014 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o vážné dopravní 
nehodě osobního vozidla a motocyklu s několika zraněnými na komunikaci V Honech, 
Klecany. Na místě zasahovaly složky Integrovaného záchranného systému, Zdravotnická 
záchranná služba Středočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Hasičský 
záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Neratovice, policisté a strážníci.

Dne 11.4.2014 v 7:30 hod. byla hlídka OP Zdiby přítomna u ředitele Základní školy v 
Klecanech a to po předchozí žádosti PČR Odolena Voda. Žádali o součinnost ve věci 
předvedení osoby z důvodu nedostavování se k výslechu kvůli zanedbávání povinné školní 
docházky. Toho dne se měla matka dítěte dostavit do ředitelny v 8:00 hod., strážníci OP 
Zdiby byli na místě a matku dítěte převezli k výslechu na OO PČR Odolena Voda.

Dne 23.4.2014 ve 12.05 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna 
bezpečnostní službou "Parku D8", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil 
džínové kalhoty. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v 
blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.

Dne 25.4.2014 v 11.58 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna 
bezpečnostní službou "Parku D8", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil 
značkové tričko "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat 
v blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.

Dne 29.4.2014 v 11.38 hod. byla Obecní police Zdiby požádána o pomoc Obvodním 
oddělením Policie ČR -Odolena Voda. Na komunikaci č. 608 u křižovatky Klecany x Sedlec 
došlo k vážné dopravní nehodě se zraněním. Na místě zasahovaly tři posádky Zdravotnické 
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někOlik úvaH k říJnOvým vOlbám
Podzimní volby mě nutí napsat tento článek. 
Proč mě to nutí?
Jsem totiž velmi překvapen, jak mnoho voličů zapomí-
ná a jak jsou lehce ovlivnitelní celkem nesplnitelnými 
sliby většiny politických stran – hlavně pravicových.

Za téměř čtvrt století byste měli mít přece zkušenosti, 
které dokazují prolhanost většiny vlád, které se po pře-
vratu podílejí na vládnutí v této zemi. Většina z vás si 
myslela, že se odbourají některá přežitá a hlavně v mno-
ha případech nesmyslná vedení minulého režimu.

A co se nestalo! Do vedení země se tlačilo velké 
množství prodejných kariéristů, hlupáků, odborníků na cokoliv. Jejich zájem byl ryze 
sobecký a vůbec je nezajímaly problémy, které vznikly následkem tohoto velmi po-
divného převratu v roce 1989. Nastala doba slibů a vy jste věřili, že všechno bude 
lepší. Začalo se vše svádět na minulou komunistickou předchozí nomenklaturu. A je 
velmi zajímavé, že ti co většinou tolik křičeli, nosili legitimaci této strany. 

Já dělím lidi v této zemi na ty, kteří byli a jsou komunisté a na ty, kteří byli u ko-
munistů – kariéristických prospěchářů. Nastala doba, kdy tito prospěcháři spustili až 
tragikomickou antikomunistickou propagandistickou akci, která slouží většinou k od-
vedení pozornosti vlastních neskutečných schopností, korupčních lumpáren a velmi 
mě udivuje, že mnoho z Vás může ještě těmto lidem věřit. Abych se vrátil k tématu.
Velmi brzy jste zapomněli, jak se žilo v minulém režimu. Samozřejmě bylo také 
spoustu chyb. Ale nebyl problém s nezaměstnaností, prázdninové tábory pro děti byly 
přístupné všem sociálním skupinám (dnes mnoho lidí na to nemá!). Tento stát neměl 
prakticky žádné státní dluhy (jak dopadla tato republika dnes – astronomické částky, 
které nevím kdy splatíme!). Toto nové polistopadové „odborné“ vedení rozvrátilo prů-
myslové podniky, zemědělství, školství, kulturu, zdravotnictví a zavleklo naší zemi do 
šílené závislosti. Já nejsem členem žádné strany a považuji se za kriticky uvažujícího 
člověka. Proto apeluji na vás, voliče v příštích volbách, nedělte podle stranické pří-
slušnosti! Toto není otázka politická, ale lidská! Slušný člověk nekrade a nelže!

 Michal Plecitý

vOlby 2014: ŽiJeme v klecanecH
Milí Klecanští,

jsme skupina lidí, kteří žijí v Klecanech a mají je rádi. Spojuje nás chuť pozitivně 
ovlivňovat život v našem městě. Proto jsme se rozhodli kandidovat v letošních komu-
nálních volbách do místního zastupitelstva. 
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Základní myšlenkou, kterou se řídíme je: radnice nesmí občanům vládnout, ale 
má jim sloužit. 

V zastupitelstvu chceme prosazovat:
1. Průhledné hospodaření a zpřístupnění informací o fungování radnice  

všem občanům. 
2. Podporu aktivit a služeb pro občany a jejich rodiny.
3. Zvýšení bezpečnosti. 
4. Rozvoj města s důrazem na potřeby jeho obyvatel.

Náš podrobný program najdete na našich webových stránkách www.zijeme.klecany.
net, kde s námi můžete diskutovat, vznášet připomínky a klást dotazy. Seznámíme 
Vás s ním rovněž pomocí tištěných letáků a rádi bychom Vás také pozvali na setkání 
s námi, která se budou konat dne 27. 9. od 14 hodin na klecanském náměstí a 1. 10. 
od 19 hodin v zasedací síni městského úřadu. Diskutovat s námi můžete i prostřed-
nictvím e-mailové schránky zijeme@klecany.net. 

Těšíme se na setkávání s Vámi a na Vaše podněty a návrhy. Jsme tu pro Vás. 

Sdružení nezávislých kandidátů “Žijeme v Klecanech”
Naši kandidáti: 
 1. Zdeňka Tomášová 62 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti
 2. Mgr. Alena Václavíková 51 let, OSVČ, bez politické příslušnosti
 3. David Ledvinka 34 let, obchodní manažer, bez politické příslušnosti 
 4. Mgr. Tereza Binderová 35 let, učitelka ZŠ, bez politické příslušnosti
 5. Martin Buršík 34 let, úředník, bez politické příslušnosti
 6. Mgr. Lenka Lisá, PhD. 38 let, vědecká pracovnice, bez politické příslušnosti
 7. Marie Brávníková 36 let, OSVČ, bez politické příslušnosti
 8. Martin Hejhal 39 let, IT konzultant, bez politické příslušnosti 
 9. Mgr. Eva Stanislavová 50 let,  samostatná odborná referentka vzdělávání, 

bez politické příslušnosti
10. Bohumil Hrbáček 42 let, finanční analytik, bez politické příslušnosti
11. Mgr. Dana Šoltysová 35 let,  učitelka výtvarného oboru ZUŠ, bez politické 

příslušnosti  
12. Petr Kašník 45 let,  administrativní pracovník, bez politické 

příslušnosti
13. Robert Sklenařík 41 let, OSVČ, bez politické příslušnosti
14. Dagmar Braunová 64 let,  pečovatelka Charity Neratovice, bez politické 

příslušnosti
15. Mgr. Ludmila Hůrková 41 let, historička umění, bez politické příslušnosti
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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)
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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



Klecanský zpravodaj • září 2014

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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klecanSká výrOčí 
Před 20 lety 1. září 1994 byl zahájen provoz Základní umělecké 
školy v Klecanech.
Na webových stránkách ZUŠ (http://zus.klecany.cz) jsem objevila „Koncertní desa-
tero (aneb desatero slušného chování na koncertě)“ – vypracované paní učitelkou L. 
Měšťanovou. Pokud někdy chodíte na koncerty nebo i na jiné kulturní akce, dáte mi 
jistě za pravdu, že níže uvedené řádky mají svůj význam i ve světě dospělých:

 1)  Na koncert choď včas, pozdním příchodem bys rušil ostatní posluchače. Stane-li 
se, že začátek koncertu nestihneš, počkej do konce právě hrané skladby a potom 
si v tichosti sedni na nejbližší volné místo. 

 2)  Koncert by pro tebe měl být slavnostním zážitkem. Proto zvol takové oblečení, 
abys vyjádřil, že si interpreta vážíš. Sportovní oblečení a obuv jsou naprosto ne-
vhodné. 

 3)  Během koncertu neruš povídáním s kamarády, vykřikováním, chozením, nešusti 
sáčky od bonbónů. Mobilní telefon nech raději doma. Pokud ho s sebou mít mu-
síš, měj ho vypnutý. 

 4)  Při vstupu interpreta na pódium ho přivítej krátkým potleskem, abys jej podpořil.
 5)  Po doznění skladby vyjádři interpretovi poděkování a obdiv potleskem. Intenzita 

a délka potlesku by měla odpovídat tomu, jak se ti vystoupení líbilo. 
 6)  Pokud má skladba více vět (např. sonáta, koncert), zatleskej až po provedení po-

slední věty, abys nenarušil souvislost poslechu a práci interpreta. 
 7)  Pokud tě skladba nezaujala, neruš ostatní posluchače. Nemusí mít stejný názor 

jako ty. 
 8)  Pokud nemáš vážné důvody odejít z koncertu dřív, neodcházej. Zařiď si svůj ča-

sový rozvrh tak, abys mohl koncert doposlechnout. 
 9)  Stane-li se, že musíš opravdu odejít dříve, sedni si co nejblíže k východu. Odejdi 

až po doznění celé právě hrané skladby. Během interpretace se nikdy neodchází, 
je to neslušné vůči interpretovi i ostatním posluchačům 

10)  PAMATUJ: Tvé chování by mělo být příkladem pro ostatní. Věř, není lehké být 
interpretem. Chce to velkou dávku píle, trpělivosti, ale i odvahy. Chovej se vždy 
tak, jak bys chtěl, aby se chovali posluchači, kdybys stál na pódiu ty sám!!! 

Ve stejném roce jen o pár dní později 27. září 1994 byl prvně 
v Klecanech otevřen Dům s pečovatelskou službou (DPS)
Podmínkou realizace záměru bylo uvolnění jednoho pavilonu mateřské školy ve 
školním areálu na sídlišti a současně rozhodnutí tehdy ještě obecního zastupitelstva 
o uvolnění potřebných finančních prostředků na adaptaci tohoto pavilonu pro úče-
ly DPS. V únoru 1994 převzal Obecní úřad v Klecanech projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci stávajícího pavilónu mateřské školy na DPS. Následovalo vyřizování 
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potřebných administrativních kroků (posouzení Okresní hygienické správy Praha-
-východ, vydání stavebního povolení, změna užívání objektu apod.) Rekonstrukci 
provedla firma SKF. Náklady byly plně hrazeny z rozpočtu města a činily celkem 950 
102,- Kč. Již 27. září se mohl do nově připraveného DPS nastěhovat první obyvatel. 
Byl jím pan V. Jirkovský z Klecan. V listopadu se do DPS přistěhovala paní A. Voráč-
ková z Klecánek a v prosinci paní Pravdová z Brnek. Vybudovaný DPS měl k dispo-
zici 6 pokojů. Obědy bylo možné odebírat ze školní jídelny. S každým nájemníkem 
byla městským úřadem (od 1. 7. 1994 Klecany určeny městem) uzavřena smlouva 
o pronájmu bytu. Během prvního desetiletí 21. století postupně přestával dosavadní 
DPS vyhovovat, a to především díky stále se zpřísňujícím normám a opatřením. Proto 
nezbylo, než situaci řešit, a to tak, že byl dne 4. 5. 2010 v prostoru bývalých kasáren 
otevřen nový dům s pečovatelskou službou.

JH

pOděkOvání Helze malinOvSké
Milá Helgo,

my, sousedé a sousedky, se s Tebou potkáváme skoro každý den. Žiješ mezi námi dlou-
hých dvacet šest let, nejprve v Klecánkách a v poslední době v Klecanech. Pečovala jsi 
o svoji starou tchyni a o manžela Jaroslava, ale to není všechno! Kdyby Tě měl člověk 
charakterizovat, řekl by, že se prostě staráš o lidi: o děti na Brnkách, o ty, kdo z jakých-
koliv důvodů potřebují navštívit nebo pomoci. Vídáme se na sokolském cvičení pro 
starší ženy, setkáváme se s Tebou v neděli v kostele a na „farním čaji“. Vděčíme Ti za 
mnohé, co dnes není úplně samozřejmé, za vstřícnost a přátelství! Teď jsme s Tebou 
oslavili Tvoje 75. narozeniny, ale brzy nás čeká také loučení s Tebou. Máš už vyhlédnu-
tý nový domov v blízkosti dcer, vnuků a pravnuků. Přejeme Ti, aby se ti tam, za Kruš-
nými horami, vedlo dobře. Ale budeš nám chybět. Takže někdy, Helgo, nashledanou! 
   

 Věrná garda klecanské TJ Sokol a kroužek přátel 

betOn nebO přírOda? 
reakce čtenářů na článek uveřejněný v prázdninovém čísle zpravodaje 

Po přečtení článku „Beton nebo příroda?“, po informacích o dokončovaných bytech 
v Astraparku a plánované výstavbě v Horních kasárnách musím dát Jiřímu Brázdovi 
za pravdu. Myslím, že neprosazuje, aby se v Klecanech žilo dobře jen hrstce lidí. 
Ale dosah nové výstavby je větší, a to nejen co se týče zdejší pěkné krajiny, která by 
tím utrpěla. Návazně by se musely přizpůsobit a zvětšit svou kapacitu škola i školka, 
začali bychom si naříkat na zvětšený automobilový provoz. Na Václavském náměstí 
je také volný prostor, ale nemůžete tam stavět donekonečna.

Zdena Lomová
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kde Se tO vzalO? – Se štítem nebO na štítě
Rčení „se štítem nebo na štítě“ souvisí ještě s dalším úslovím, a to „spartánský způsob 
života“. Ten spočíval ve skromnosti v držení majetku, chování, jídle, pití a především 
v disciplíně. Sparťané nepracovali. Byli to vojáci oddaní státu. A k tomu také byli od 
útlého mládí vychováváni a cvičeni. Vojenská služba trvala od dvaceti do šedesáti let 
a tvrdost výcviku nesla své ovoce v podobě četných vítězství. Jádro armády tvořili 
tzv. hoplité. Základem jejich výzbroje byl meč a kopí a v levé ruce měli štít, který 
při šikování drželi všichni vojáci ve stejné výši, čímž vytvořili těžko proniknutelnou 
hradbu. Štít měl dvě funkce – obrannou a čestnou a ta spočívala v odnášení padlých 
bojovníků z bitevního pole na štítech. Zcela nemyslitelné mezi Sparťany bylo opuš-
tění válečné vřavy bez boje. Takového zbabělce čekalo vyvržení ze společnosti, za 
trest musel jít každému z cesty, uvolňovat místo mladším, nesměl se ženit apod. Než 
takovéto opovržení, volili raději Sparťané návrat z boje při vítězství se štítem nebo 
v opačném případě na štítě. Pokud už došlo na druhou z uvedených variant, byl padlý 
hrdina pochován se všemi poctami, zahalen do nachového pláště, pokrytý olivovými 
ratolestmi a jeho hrob nebyl anonymní jako u běžných lidí, ale náhrobek nesl jméno 
padlého bojovníka. 

Abych trochu odlehčila váž-
nost tohoto úsloví, vzpomněla 
jsem si nedávno na jeden výraz, 
který se týká také jednoho klání, 
ale zcela mírového a navíc uži-
tečného. Jde o řezbování, pořá-
dané už po několik let v Klecán-
kách na břehu Vltavy. Letošní se 
neslo v duchu „lavičkování“ a po 
něm zůstalo na prostranství za 
jezem několik laviček různých 
tvarů, vyřezaných z masivních 
kmenů. A mezi těmito lavička-
mi jsou i dřevěné sáňky nesoucí 
barvy naší státní vlajky. Oproti kmenům jsou snadno přenositelné a tak se co chvíli 
ocitnou na jiném místě. Když jsem sáňky prvně uviděla, bylo krásné letní dopoledne 
a teplota něco přes 25° C. Okamžitě jsem pochopila smysl známého, i když ne příliš 
lichotivého rčení, když o někom řekneme, čtenář promine ten výraz, „je blbej jako 
sáňky v létě“. Tohle ale byla realita. Opravdu máme v Klecánkách v létě na břehu 
řeky sáňky, ale v tomto případě jsou výjimkou potvrzující pravidlo. Slouží turistům, 
dětem, rybářům i místním k odpočinku, a tak mi v budoucnu nezbude, než pečlivě 
zvážit zda je vůbec na místě, vzhledem k blátivému charakteru zim posledních let, 
tento nelichotivý výraz vůbec používat, když i sáňky v létě nemusí vždy znamenat 
něco zcela nepoužitelného.

JH
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bOrOvice těŽká 
na Sídlišti 
Význačné dřeviny v Klecanech 14. 
Borovice těžká (Pinus ponderosa) roste na síd-
lišti bytových domů v Klecanech poblíž školy, 
na trávníku u zadního traktu č.p. 349. Někdy se 
lze setkat i s názvem borovice žlutá. Věk našeho 
stromu je odhadnut na 45 roků, obvod v měrné 
výšce je 99 cm, při úpatí je to 101 cm. Průmět 
koruny činí 5,5 m, výška stromu cca 10,5 m. Je 
zde součástí sídlištní výsadby dřevin.

 Borovice těžká má v mládí kůru hladkou a še-
dorůžovou, ve starším věku silně rozbrázděnou 
do políček. Silné, dlouhé a špičaté jehlice má 
zpravidla ve svazečcích po třech, výjimečně i po 
dvou nebo po čtyřech. Rostou na výstupcích, na-
zývaných brachyblasty, a ty jsou na koncích větví 
hustější, než blíže ke kmeni. Šišky jsou dosti vel-
ké, s šířkou od 3 do 9 cm a výškou od 5 do 15 cm 
(na našem stromě většinou 6 x 8,5 cm). Šupiny 
šišek mají na svém štítku dosti silný a ostrý osten. 
Dřevo má tato borovice tvrdé a houževnaté, pro-
to je v místech původního výskytu využíváno ve 
stavebnictví a nábytkářství. Strom netrpí lámavos-
tí nebo vyvracením. Na území bývalého Rakous-
ka-Uherska se pěstuje od r. 1827. Velké krásné 
exempláře můžeme vidět v Průhonickém parku, 
na Slovensku např. v Mlyňanech nebo Banské 
Štiavnici. 

 V přírodě se borovice těžká vyskytuje v lesích 
západní části Severní Ameriky od mořského po-
břeží až do 2 600 m n.m., od Britské Kolumbie 
na severu až po Mexiko na jihu a Texas na výcho-
dě. Nejkrásnější porosty ve stáří 200 až 500 roků 
a o výškách 50 m (místy až 75 m) lze vidět na 
západních svazích Sierra Nevady, proto každému 
doporučujeme toto krásné pohoří navštívit. 

 Popisovaný klecanský jedinec borovice těžké je v příliš zahuštěné skupině jehlič-
nanů, takže krajinářsky a sadovnicky nevyniká. Přestože se mu daří relativně dobře, 
tak výšky 75 m zde dosáhne jen těžko. Úspěchem bude výška do 20 m. 

 Jaromír Bratka, František Málek

Zralá šiška, obě foto J. Bratka  
18. VIII. 2014

Borovice těžká u čp. 349
(první zprava), celkový pohled  

od jihovýchodu
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klecanSký HáJ – 2003, 2008, 2012, 2014
A opět tu máme problém, zvaný Klecan-
ský háj. Opravdu, problematiku tohoto 
našeho lesa jsem popisoval od r. 2003 
ve Zpravodaji několikrát, stačí zalisto-
vat, údaje zásadního významu tam jsou 
popsány a zveřejněny. Má smysl je opět 
citovat? Byla to dříve přírodní rezervace, 
jenže jak péče o toto území ochabovala, 
tak úměrně tomu přibývalo neblahých 
vlivů. Bez řádného projednání byl do 
lesa umístěn kalovod na Drasty, a pro-
tože s tím nesouhlasila obec ani další 
subjekty, tak byla rezervace na nátlak 
vládnoucí strany a za podpory kompe-
tentních i nekompetentních orgánů v r. 
1987 prostě zrušena. Od té doby – ať se 
nám to líbí či nikoliv – je háj prostým 
hospodářským lesem, který se řídí les-
ním hospodářským plánem a produkuje 
dřevo. Pravda – v tichosti bylo v měst-
ských kuloárech hovořeno, že by bylo 
třeba „něco udělat“, ale k tomu nedošlo po celých 11 roků. Prý nebyl čas, bylo tu 
mnoho jiného. Jistěže je ve městě problémů opravdu hodně, ale zdůvodněním totál-
ního zanedbání to rozhodně není.

 Nyní se vlastníci části lesa chystají vytěžit dvě velmi rozsáhlé paseky, k čemuž 
mají na své straně dobrozdání odborného lesního hospodáře, lesní hospodářský plán 
a lesní zákon. Nezbude tam doubek ni habřík. Podíváme-li se do částí již před léty 
vytěžených, vidíme, jak nepříznivě se tam les vyvíjí, květena mizí a buřeň se šíří …… 
Klecanský háj je bohužel bezprizorný a je to na něm vidět - mohou to doložit zdejší 
pamětníci. 

 Jedenáct let minulo a nyní vedení města sděluje, že bude věc sledovat a obstará 
maximum informací. Jakých informací? Všechny jsou známy desítky let, víme kdo je 
vedoucím pracovníkem na příslušné lesní správě, jen revírník se vyměnil, a dělá to, 
co všichni lesníci – zajišťuje produkci dřeva. Že to provádí dle platných lesních hos-
podářských plánů, do jejichž schvalování mohlo město rovněž účinně zasáhnout, tak 
to je také známo. Jaké tedy budou ty informace? 

 Jedinou relevantní informací by tedy mohlo být to, že jeden každý ze tří tisíců ob-
čanů klecanských si vyhlédne statný strom, a v době kácení se k němu připoutá. 
Pravda, mnozí nesouhlasí, konají-li tak členové Hnutí Duha na Šumavě, takže má-li 
kdo co jiného, nechť projeví svůj občanský postoj. 

 J. Bratka, 21. srpna 2014 
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zdraví z přírOdy – vinná réva 
a pOdOby JeJícH plOdů
Blíží se konec léta a s ním 
přichází čas vinobraní. 
Hroznové víno je učině-
ným koktejlem zdraví, a to 
ve všech svých podobách. Zá-
kladem hroznového vína je voda 
a sacharidy – především glukóza 
a fruktóza, které dodají lidskému tělu 
množství energie. Dále obsahuje provita-
min A, z řady vitaminu B jsou to B1, B2, B3 
a B6, pro lidský organismus nepostradatelný vitamin 
C a rovněž vitamin E důležitý pro správnou činnost srdce. 
Z minerálů jsou to pak draslík, železo, vápník, hořčík, fosfor a měď. Hrozny také ob-
sahují kyselinu askorbovou, která příznivě působí na stav cév resp. na jejich pružnost 
a pevnost, protirakovinový účinek má i v hroznech obsažený rosveratrol. Význam-
ný je také velký podíl vlákniny pektin a flavonoidů, které jsou silnými antioxidanty. 
Vzniku ischemické choroby srdeční dokážou bránit rostlinná barviva antokyaniny, 
obsažené ve slupkách především modrého vína.

V úvodu jsem zmiňovala všechny podoby plodů vinné révy,  
a které to tedy jsou?
V té základní podobě je to hroznové víno jako ovoce. Pokud zraje v teplejších ob-
lastech je sladší a na jeho chuť má vliv i půda, ve které roste a od toho se pak odvíjí 
i kvalita tekuté varianta hroznů – všem dobře známé vínečko bílé, červené i růžové, 
které vzniká kvašením vinného moštu a liší se nejen barvou, ale i obsahem cukru. 
Nemůžeme opomenout ani tvrdší podobu tekutých hroznů. Kdo by neznal vinnou 
pálenku obecně označovanou jako brendy. Ve Francii se jí říká koňak, v Itálii grappa, 
na Balkáně rakije, v Libanonu a v Sýrii arak. Nesmíme také zapomenout na, kuchař-
kami a dětmi velmi oblíbenou pochoutku hrozinky, které vzniknou usušením vinných 
hroznů, a to se opět vracíme k alkoholické podobě vinné révy, protože ze sušených 
vinných hroznů Řekové vyrábějí celosvětově oblíbenou Metaxu a ve své vynaléza-
vosti jdou ještě dále, když do vinné pálenky přidávají anýz a je na světě proslulé 
řecké ouzo. A kromě toho si můžete vínem okyselit i salát. K tomu je ideální vinný 
ocet, jehož základem je kyselina octová, která vzniká druhotným kvašením vinného 
moštu. 

A pokud by snad nějaký asketa namítal, že je tento článek pouhou propagací 
alkoholu, pak je třeba si uvědomit, že již Johann Wolfgang Goethe pravil: „Víno roz-
radostňuje lidské srdce“. A ten pocit je nad všechny léky světa.

JH
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zkO klecany – kaSárna 
ZÁVODY
V neděli 22. června se na cvičáku Základní 
kynologické organizace Klecany - Kasárna 
uskutečnily závody, ve kterých si členové 
ZKO vyzkoušeli všechny cviky, které trénovali 
během roku. Rozhodčí byla paní Ludmila Je-
řábková ze ZKO Mochov. Počasí přálo psům 
i psovodům, nálada byla skvělá a po skon-
čeném klání následovalo zajímavé povídání 
paní Jeřábkové i s ukázkou výcviku. Vše je 
zaznamenáno ve fotogalerii, která je k vidě-
ní na stránkách www.zkoklecany.wbs.cz. Za 
naši ZKO doufáme, že si na náš cvičák najdou 
cestu i další pejskaři z Klecan a okolí – na 
podzim totiž plánujeme další akce. 

Zároveň bychom rádi touto cestou podě-
kovali Městskému úřadu Klecany za vstřícný 
přístup, ochotu a významnou pomoc při bu-
dování kynologického cvičiště.

Naše Základní kynologická organizace je totiž velice mladá, s omezenými finanč-
ními prostředky, a proto pomoc s oplocením cvičáku byla pro nás velmi důležitá. 
Mnoho věcí děláme tzv. „na koleně“, nicméně postupně se k nám hlásí noví členové 

a s potěšením můžeme konstatovat, že jde hlavně o mladé zájemce se svými psy. Do 
našich řad proto zveme všechny, kteří chtějí, aby se jejich pejskovi dostalo základní 
výchovy, ať už se jedná o „šlechtice“ s PP nebo voříška z útulku. 

Za ZKO Klecany – Kasárna
Edita Balladová a Jindra Jollyová

www.zkoklecany.wbs.cz
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dům S pečOvatelSkOu SluŽbOu
Po letních dusnech se pohnul čas a prožíváme příjemné babí léto. 
 V červenci jsme oslavili 86. narozeniny pana Šťastného a významné devadesáti-
ny pana Peroutky. V srpnu slavila paní Nováková svátek Miluše, k němuž její dcera 
upekla skvělé zákusky a přidala chlebíček. Dne 4. 8. paní Nováková dala roznést 
pohoštění jednotlivcům a společně jsme zasedli až 7. 8., kdy slavila své 96. naroze-
niny paní Trnková. V ten den jsme předali dárky oběma oslavenkyním za přítomnosti 
hostů, např. pana starosty, paní Lemonové a paní Tomášové. Posezení se u nás pořá-
dají z peněz oslavenců, kteří kupují pohoštění (nejčastěji jeden zákusek a jeden chle-
bíček nebo nářez), dále z peněz klientů DPS, kteří se skládají na dárek. Pečovatelky 
připravují oslavu organizačně a poskytují péči všem účastníkům ve svém volném čase 
a nezištně.

 Letos byl obohacen život v DPS o „Babiččinu zahrádku“: záhon čerstvé zeleniny 
s brambory, celerem, červenou řepou, okurkami, tykvemi několika druhů, rajčaty 
několika odrůd a další záhon s pestrým výběrem léčivých bylin (např. pelyněk, satu-
rejka, mateřídouška atd.) K péči o tuto zahrádku se přihlásilo několik dobrovolnic, 
které se svými dětmi spolupracují s paní Tomášovou, která je hlavní pečovatelkou 
o zahrádku. Do tohoto prostředí vzbuzujícího dojem domova dobře zapadlo šest 
slepiček v novém kurníku a nové ohrádce na travnatém prostoru. Ošetřuje je naše 
obyvatelka paní Marie Nejedlá a už přináší zisk ze své péče – malou, ale každodenní 
snůšku čerstvých vajíček. Tuto hmatatelnou ideu domácího prostředí umožnil finanč-
ní dar „České spořitelny“ a příspěvek 95.000 Kč od „ Zaměstnaneckého fondu České 
spořitelny“, který byl vydán na žádost sdružení Pravý Hradec.

 zdraví obyvatelé DPS Klecany

mySlivOSt – František Ferdinand d´eSte
Dne 28. června to bylo právě 100 let, co došlo v bosen-
ském Sarajevu k atentátu na arcivévodu Františka Ferdi-
nanda d´Este a jeho manželku Žofii z Hohenbergu (ro-
zenou Chotkovou), při kterém oba zahynuli. Tato událost 
i následné vypuknutí I. světové války ovlivnily dramatic-
kým způsobem život lidí na celé planetě.

 I když byl následník císařského trůnu zavražděn z ná-
rodnostních pohnutek, ironií osudu byl takto zabit muž, 
který měl ze všech členů vládnoucího habsbursko-lotrin-
ského rodu nejblíže k chápání národnostních požadavků 
ostatních národů monarchie. Byl odpůrcem rakousko-
-uherského dualismu a plánoval nový státní útvar ve formě 
federace spojených států Velkého Rakouska, což předsta-

Portrét arcivévody ve 
slávě s nejvyššími řády
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vovalo 15 poloautonomních států na etnickém základě. Zda by v případě nástupu na 
trůn prosadil zmíněný multinárodnostní útvar, se dnes můžeme jen domýšlet. Dalším 
paradoxem je, že jeho smrt byla záminkou k rozpoutání války, kterou si však on sám 
nepřál. Jako generální inspektor veškeré branné moci si uvědomoval nepřipravenost 
rakousko-uherské armády i závislost Rakouska-Uherska na Německé říši císaře Vilé-
ma II. v případě války.

 Arcivévoda František Ferdinand d’Este vlastnil v Čechách několik sídel, jako ro-
dinné sídlo si však zvolil zámek Konopiště, který koupil v roce 1887 od rodu Lob-
kowiczů. Při prohlídce zámku je možno spatřit dobově zařízené obytné místnosti, 
dále pak společenské prostory se sbírkami vzácných obrazů, soch, zbraní a knih, 
které, jako dědictví po rodu d´Este, je soustředěno právě zde. Další zajímavostí jsou 
umělecké předměty se zobrazením 
svatého Jiří.

 Mezi sbírkami jsou nepřehlédnu-
telné zvířecí trofeje pocházející ze 
zvěře, kterou arcivévoda ulovil na 
svých loveckých výpravách. Jsou jich 
tisíce, z různých kontinentů a svědčí 
o jeho až nezřízené lovecké vášni. 
I když se většina členů panovnických 
a šlechtických rodů zabývala lovem, 
v případě arcivévody Františka Fer-
dinanda lze hovořit o lovecké vášni 
přímo patologické. Podle dochova-
ných střeleckých záznamů skolil za 
svého života 272 511 kusů divokých 

František Ferdinand  s rodinou 
a trofejním jelenem

Portrét arcivévody  
po atentátu s kabátem 
uniformy Následník tůnu a jeho strýc
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zvířat. Tento počet kusů ulovené zvěře 
svědčí o tom, že s myslivostí to nemělo 
mnoho společného. V této souvislosti 
se František Ferdinand d’Este jeví jako 
rozporuplná osobnost jednostranně 
zaměřená pouze na lov a jako tako-
vou ji bereme coby součást historie 
myslivosti v českých zemích. Na dru-
hou stranu lze najít příklady, kdy na 
panstvích některých šlechtických rodů 
(Schwarzenbergové, Černínové, Thun-
-Hohensteinové a další) bylo se zvěří 

hospodařeno se snahou o udržení dostatečně početné populace původních druhů, 
zavádění druhů nových, nepůvodních a zachování vzácných druhů oborním chovem 
(např. bílý jelen). V těchto činnostech je možno nalézt zásady moderní myslivosti tak, 
jak je známe dnes.

 Ing. Jindřich Trpák

Zámek Konopiště lovecká chodba

SkautSké StřediSkO Havran klecany
Většinu léta je skautský srub prázdný a skoro to vypadá, že se ve středisku 
nic neděje. Ale právě naopak! V létě se koná pro děti nejúžasnější a pro 
vedoucí nejnáročnější akce celého roku – skautský tábor. Troufám si tvr-
dit, že tábory jsou vlajkovou lodí skautingu, právě na táborech začaly 
fungovat první světové (na ostrově Brownsea roku 1907) i české (o pět let 

později poblíž hradu Lipnice) skautské oddíly. Letošní tábor byl co do počtu účastníků 
největší za dlouhá léta, proto jsme se snažili nic nepodcenit. A jak se nám to povedlo? 
Tábor se konal opět pod vedením Janiny na lesní louce v Podještědí, poblíž obce 
Heřmanice. Zúčastnilo se ho 57 dětí a 16 dospělých ze všech našich oddílů. Duchem 

S manželkou a myslivci na Konopišti
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celého tábora je etapovka – celotáborová 
hra. Na letošní tábor jsme si vybrali téma 
etapovky trochu netradičně. Putovali jsme 
čtrnáct dní s Marcem Polem do Mongol-
ské říše, jako obchodníci obchodovali na 
hedvábné stezce s drahým zbožím a zastu-
povali významná italská obchodní města 
jako je Firenze, Genova, Padova, Modena, 
Bologne a Verona. 

Putování nebylo lehké, po cestě na 
nás číhali nebezpeční nepřátelé císaře, 
vyprahlá poušť a jiné nástrahy. Nakonec 
jsme úspěšně dorazili do Chánbaliku a po-
znávali zdejší čínskou i mongolskou kultu-
ru. Císař nás pohostil mlékem Kumys a po-
obědvali jsme s ním, samozřejmě pouze 
hůlkami. Marca Pola pak povolal jako své-
ho rádce a zažádal ho o prozkoumání své 
obrovské mongolské říše. Tak jsme se stali 
císařovýma očima a prozkoumávali jsme 
neprozkoumané. A když už nás to v Číně 
přestalo bavit, vrátili jsme se zpět domů 
za rodinou, kde jsme vyprávěli své zážitky 
a nové poznatky prostřednictvím scének. 

V některých etapách se soutěžilo, v některých jsme museli spolupracovat všichni 
dohromady. Také každé město obchodovalo samo za sebe, takže nakonec jsme měli 
i konečného vítěze, čímž bylo město Padova ve složení: 

Savče
Houbička
Teepee

Nikiller
Verča Š.
Dudu

Honzík
Tomáš K.
Terezka

Ke konci tábora jsme nechali samotné děti zhodnotit, jak se jim hra líbila. Nejlépe 
dopadla etapa Cesta přes poušť Gobi, kde děti běhaly pro vodu k oázám, které někdy 

Etapovka modlení

Tábor Večerní pohled na tábor

Padova – výherci etapovky
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mohly být jen Fata Morgany a snažily se udržet si svých pár velbloudů u karavany. 
Další kladně hodnocená etapa byla poznávání čínské kultury, kde si mohli vyzkoušet 
pravý čajový rituál, baňkové masáže a spoustu jiných věcí. 

Dobře hodnocená byla i celková atmosféra etapovky, děti se i mimo hry cítily jako 
na cestě do Číny. 

Významnou součást tábora ale tvořily i oddílové programy. Vlčata se zdokona-
lovala v tradičních skautských dovednostech jako je morseovka a šifrování. Důraz 
byl ale kladen na činnosti, které se v lese trénují výrazně lépe než v teple klubov-
ny, jako je rozdělávání ohňů a vaření v polních podmínkách, orientace v mapě 
a v prostoru nebo třeba vyřezávání (s občasnou zdravovědou, když neposlušný no-
žík uklouzl, kam neměl). Do toho hráli kluci spoustu lesních her, za všechny zmí-
ním stratego, partyzány a šiškovanou a nechybělo ani plnění stezek a odborek. 

Program prvního oddílu popsala Anče:
Na tábor se nám přihlásilo bohužel pouze šestnáct světlušek, ale všechny jely a mys-
lím, že jsme si to společně náramně užily. Oddílový program byl z části zaměřený na 
spolupráci mezi mladšími holkami, na vzájemné respektování. Pak jsme se také za-
měřily na hádky, které se mezi světluškami objevují, aby se naučily omlouvat a uznat 
chybu. To vše jsme se snažily holky naučit prostřednictvím her či diskuzí. Např. na 
spolupráci byla hra, kdy měly proběhnout vyznačenou trasu se zavázanými nohami 

Oheň

Malování tělem

Vlčata

Mladší účastníci
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s tím, že jsme různě střídali dvojice, trojice a nakonec proběhla krátká diskuze s kým 
se které světlušce nejlépe běželo apod. 

Starší světlušky, teď už skautky, měly na starost některé programy s mladšími – hod-
ně jim pomáhaly se slibem či s rukodělnými pracemi. Také se sami připravovaly na 
svůj velký skautský slib s Vlaďkou. A aby toho nebylo málo, také jsme se nejedno od-
poledne klouzaly na mýdlové klouzačce, barvily vlasy krepákem, vytvářely copánky 
a barvily si kůži přírodním barvivem Henou. Část programů jsme také strávily v lese 
ať už stavěním domečků pro skřítky, či hraním na datly a kůrovce, nebo jen sezením 
v příjemném stínu a řešením skautského či světlušáckého slibu. 

Třináctý oddíl na táboře zkusil nový ex-
periment a své oddílové programy spojil do 
jednolitého rámce zvaného Army program. 
Kluci i holky procházeli v jednotlivých blo-
cích programu výcvikem, který měl za úkol 
vytvořit z nich elitní jednotku schopnou če-
lit tzv. „rozvracečům skautingu“ (RS). Před 
táborem jsme občas zaslechly pochyby, 
že toto téma bude vhodné spíš pro kluky 
a děvčata se budou nudit, ale vzhledem 
k humornému ladění celého výcviku si 
program užily i skautky. V rámci výcviku se 
rekruti učili svěřovat se, stavěli vázané stavby, učili se přežít v přírodě i sebeobranu. Během 
toho byli podle svých zásluh povyšováni z vojínů do vyšších šarží. Vyvrcholením progra-
mu bylo střetnutí s RS a následné předání diplomů a „psích známek“ pro každého člena. 
Army program byl za Třináctku nejviditelnější (a díky Kulihrachovým vokálům i nejslyši-
telnější), ale nejednalo se o jedinou náplň. Hodně jsme se věnovali stezkám a odborkám, 
děti plnily Sportovce, Táborníka, Službu Bližním i Tři Orlí Pera. Snažili jsme se spojit 
některé programy i s ostatními oddíly – kromě bitvy s RS jsme třeba malovali tělem spo-
lečně s prvním oddílem nebo hráli pašeráky s vlčaty. Každý večer se celý oddíl sešel na 
rituálech, během kterých se skauti i skautky naučili si navzájem poděkovat, omlouvat se 
i odpouštět. Nelze opomenout ani dvoudenní výpravu, kdy děti rozdělávaly oheň vrtě-
ním dřeva (opět děkujeme za pomoc Davidovi) a někteří během noci plnili i náročnou 
roverskou zkoušku.

 Pro rovery a rangers představoval tábor především dřinu, ať už při náplni svých 
„profesí“ (zásobovač, hospodář, zdravotní asistentka…), nebo při pomoci oddílům. 
Dost byli vidět i při jednotlivých etapách. Našli si ale místo i pro svůj vlastní program, 
ať už při dvoudenní výpravě během které přivítali nové členy, nebo při výrobě a pou-
štění raket plněných stlačeným vzduchem a vodou. Dohlíželi na stavbu zahajovacího 
i ukončovacího táborového ohně a dokonce zvládli zprovoznit i táborovou saunu.

 I když děti odjížděly z tábora nadšené, nelze se tvářit, že byl tábor zcela idylický. 
Tábor dost zkomplikovala žaludeční viróza, kterou si děti přivezli z domova a po-
stupně postihla značnou část členů i vedení. S jedním členem jsme se museli během 
tábora nečekaně rozloučit, hrozil i odjezd jednoho z vedoucích. I rozhodnutí nejet 

Světlušky
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Skautské interview: 
Odpovídala Pyromanka (Klára Hrdličková, 11 let),  
členka 13. oddílu

Jak dlouho jsi u skautek nebo světlušek?
P: V říjnu to budou dva roky

Proč jsi skautka?
P: Protože jsem začala chodit ke světluškám a skaut mě ba-
vil a jak sem rostla, tak mě vzali ke skautům.

Co tě přivedlo do střediska?
P: Na plno kroužcích jsem si nenašla kamarády a tak mě a moji mámu napadlo, 
že bych si je mohla najít na skautu, a navíc na skauta do našeho střediska chodila 
i máma, když byla malá.

A u skautů už jsi kamarády našla? 
P: Jo, hromadu kamarádů 

Co z toho co skauti dělají, tě baví nejvíc?
P: Na schůzkách mě hodně baví boj o míč a hutututu, ale i ostatní hry sou super.

A můžeš pro čtenáře trochu vysvětlit, o čem ty hry jsou?
P: BOJ O MÍČ – Rozdělíme se na dva týmy (sudý) a rozdáme si čísla. Míč se dá dopro-
střed hracího pole a hra začíná tím, že nějaký rozhodčí řekne číslo např. 7. Ten kdo 
má číslo 7 vyběhne a snaží se dostat míč na své pole.
HUTUTUTU – Zase se rozdělíme na dva až tři týmy a rozdělíme si pole provazem. 
Když začne hra tak z každého týmu může ale nemusí jít jeden z týmu k ostatním 
týmům na pole ale ještě než vstoupí na cizí pole musí se nadechnout a na cizím poli 
říkat HUTUTUTU. Cílem hry je přetáhnout spoluhráče na svoje pole.

Děkuju za vysvětlení pravidel. Jak se ti líbilo na táboře?
P: Na táboře to bylo úžasný.

Co třeba se ti líbilo nejvíc?
P: Asi… CTH (celotáborová hra, pozn. redakce) a Army program.

Co si pod tím mají čtenáři představit?
P: Při CTH jsme vyměňovali jídlo za špendlík, poznávali Čínu apod. Na Army pro-
gramu jsme nosili dřevo na oheň, povídali si něco o celtách a postupovali jsme od 
vojína až ke generálovi.

Dobře, děkuji ti za rozhovor!

letos do Liberce táborníky viditelně rozesmutnilo. Před těmito i jinými problémy ne-
zavíráme oči, naopak, věnujeme maximum našeho úsilí pro to, aby byl příští tábor 
zase tím „nejlepším, na jakém jsme kdy byli“.
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pOHádka na čeSkém pOHáru 
v crOSS cOuntry pOkračuJe!
Nápadně stejný titulek jste našli v předprázdninovém čísle Klecanského zpravodaje. 
Proč ho vlastně nepoužít, když se pořád daří zajíždět vynikající umístění v nejvyšší 
soutěži v České republice. 

Na začátku července byl naplánován další závod Českého poháru v Cross Coun-
try v horském středisku Pec pod Sněžkou. Zdejší trať snese nejpřísnější měřítka, a to 
i z pohledu komisařů mezinárodní cyklistické federace a asi právem je to jedna z nej-
těžších tratí u nás. 

 Než se dostaneme k avizovaným úspěchům, tak jsme si hned po ránu vybrali 
pořádnou dávku smůly. Nejprve Béda (Matěj Bedrník) po vynikajícím startu do ex-
trémně prudkého kopce úspěšně zdolal vysoký skok, aby pak v relativně lehké zatáč-
ce podklouzl na jemném prachu. Tento pád zapříčil pozdější odstoupení ze závodu 
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reprezentace a miStrOvStví evrOpy v Grazu
Letošní vynikající výsledky Magdaleny Mišoňové jí zajistily nominaci a účast na srp-
novém Mistrovství Evropy v kategorii U15f (dívky do 15 let). To, že se jedná o MEGA 
úspěch, asi netřeba zmiňovat. Vždyť kdo měl tu čest alespoň jednou v životě navlék-
nout dres s národní trikolorou?

 Místo zaslouženého odpočinku jedeme tedy na týden do rakouského města Graz, 
konkrétně do blízké obce Stattegg. Zde během jednoho týdne bylo připraveno cel-
kem 5 různých závodů, kdy do celkového výsledku o Mistra Evropy jsou počítána 
umístění ze 4 těchto závodů. 

A jak to viděla Majda? 
V minulém týdnu jsme měli 
Mistrovství Evropy aneb „do-
volená“ v Rakousku.

Byli jsme na to hodně na-
těšeni, hlavně já a táta. Bylo 
to neuvěřitelné od té doby, 
co táta přinesl domů ten no-
minační dopis. Vůbec jsme 
nevěděli, co od toho máme 
očekávat. Velký úspěch nebo 
neúspěch? Nevěděli jsme ani 
kolik nás pojede v jednom 

z důvodu technické závady na řazení, které utrpělo právě při tom pádu. Následně 
jeho sestra Karolína prorazila pneumatiku hned na začátku prvního kola, což pro 
naše barvy znamená další nedojetí do cíle…..

 Velmi povedený závod dokončila na 21. místě také Veronika Křížová v kategorii 
kadetek a také malá Verča Mišoňová – 27. místo, která sbírá letos hlavně zkušenosti. 

Na konec si necháváme Madlu Mišoňovou. Start po asfaltu do prudkého kopce 
se jí vůbec nepovedl, navíc v nejprudším úseku stoupání jí spadl řetěz. Musela tedy 
dlouhý úsek běžet a do terénu se dostala asi jako třetí od konce – což znamená kolem 
30. místa. Když jsem to za kamerou viděl, pěkně jsem si od plic slovně ulevil. Pak 
se ale děly věci. Nejprve se Madla, nevím jak, prokousala v půlce prvního kola na 
8. místo do skupiny, která bojovala o 3. místo. Při nájezdu do druhého kola odjela 
ještě s jednou soupeřkou, kterou definitivně utrhla před posledním technickým sjez-
dem. Zde už svůj malý náskok udržela a do cíle přijela na neuvěřitelném 3. místě!

Co to znamená? Opět prolamujeme rekordy a máme po sérii mnoha čtvrtých míst 
první historickou medaili z ČP v XCO disciplíně.

(pm)
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startu? Jaké jsou tratě v zahraničí? Jak budou dobré 
soupeřky? Bylo toho moc, na co jsme neznali odpo-
věď. Ještě si pamatuji, jako by to bylo včera, když 
před dvěma lety jsem byla na Českém poháru po-
slední, sedm minut za předposlední. No a v blízké 
době jedu reprezentovat ČESKOU REPUBLIKU do 
Rakouska. A pak přišly všechny ty přípravy. Náhrad-
ní kola, oblečení (teplé i letní), a spousty dalších věcí 
a příprav. Nevím ani jak, ale zanedlouho už byl ten 
den za „dveřmi“. A teprve teď přišlo to hlavní balení. 
Nějaká kola na střechu, nějaká na rafiku, něco tam 
a něco sem. Nakonec jsme odjeli s autem nacpaným 
až po střechu. 

A teď postupně, jak to vlastně probíhalo:

Náš reprezentační tým měl toto složení Marcel 
z Kadaně, Jakub z Trutnova a já.

V pondělí se jel první závod. Jelo se něco jako 
kvalifikace do eliminátoru, akorát v týmech – 37. 
místo. Druhý den v úterý jsme jeli štafetu. Každý zá-
vodník z týmu objel jedno závodní XCO kolečko – 22. místo. Třetí den už jel každý za 
sebe. Tento den nás čekala technika. Bylo osm stanovišť, každé rozdělené na tři úseky 
a každý úsek byl hodnocen jedním bodem. A odpoledne stíhací závod, do kterého se 
startuje s rozestupy podle dopolední techniky. Startuji asi ze 40. místa a dokončuji na 
28. místě. Čtvrtý den a pátý den se jela, z důvodů rozmáčené tratě, stejná trasa (na 
12 km a 500 m převýšení). Startovalo se po asfaltu v pelotonu. Ve čtvrtek jsem se 
držela ve skupině, ale v pátek jsem šla s jednou holkou do úniku. Následoval hlavní, 
asi 4 km dlouhý kopec. Ve čtvrtek jsem předjížděla já, v pátek předjížděli mě, neboť 
únik vydržel jenom skoro celý asfaltový nájezd! V druhé polovině závodu se v pod-

statě už jelo jenom z kopce 
dolů, až na pár brdků. Ve 
čtvrtek jsem zajela maxi-
mum za tento týden: 19. 
místo. V pátek jsem už to-
lik nezabodovala a skončila 
jsem až na 22. místě. Smůla 
NOOOOOO:((( 

Tak, užili jsme si týden 
v zahraničí a už zase jede-
me domů. Trošku více nám 
tam zapršelo, ale to se dá 
přejít bez povšimnutí. Mám 
z toho mnoho dojmů, zá-
žitků i zkušeností a jsem za 
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SOuStředění kOuty nad deSnOu
Po loňském úspěchu na soustředě-
ní v Koutech nad Desnou se naše 
sokolské vedení rozhodlo, že si ho 
letos zopakujeme. Na přelomový 
týden v červenci a srpnu připravili 
týdenní soustředění pro 17 mla-
dých cyklistů. Všichni byli samo-
zřejmě velice nadšeni. Takže po 
mnoha týdenních a možná i mno-
haměsíčních přípravách se koneč-
ně 25. července mohlo vyrazit. 
V pátek ale vyrazila jen jedna sku-
pina, pro rozlišení si ji označme 
jako skupinu „B“. Skupina „A“, 
jakožto hlavní voj jela až v sobotu.

ně ráda. Tak třeba jsem zjistila, že na 
tom nejsem až tak zle, že soupeřky 
jsou taky jenom bytosti z masa a kostí 
a můžu se s nimi směle měřit. Je také 
pravdou, že úplná špička je úplně ně-
kde jinde. Ale na druhou stranu na 
tom nejsem úplně nejhůř. Být ve vý-
sledcích na Mistrovství Evropy v první 
třetině, tj. celkově na 20. místě ze 64 
závodnic, to není špatný výsledek. Na-
víc jsem z mladšího ročníku a v tom-
to teoretickém pořadí mladších holek 
jsem 6. nejlepší v Evropě! 

Dobré zjištění také bylo, že v technice na cross-country skoro nezaostávám, ne-
boť všechny kládičky, dropy, kamenité sjezdy a rozbahněné sjezdy jsem zvládala 
možná lépe než většina soupeřek. Ani jsem moc neztrácela v kopcích, zato v dlou-
hých rychlých šotolinových, místy kamenitých sjezdech, jsem ztrácela asi nejvíce. 

Ale stejně se mi tam MMMMOOOOCCCC líbilo, hlavně díky klukům z týmu, kteří 
byli perfektní a nezkazili žádnou legraci! Díkykluci! V týmech jsme byli na 19. místě 
z 61 týmů. 

Samozřejmě velká gratulace všem členům týmu a jsem moc rád, že jsem u toho 
mohl být s Vámi!

Madla+pm
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Skupina „B“ měla odjíždět ze Sedlece v osm 
hodin ráno v pátek. A když po dlouhém scháze-
ní zúčastněných osob a nakládání, konečně v těch 
půl jedenácté vyjela, celá šestičlenná posádka čí-
taje Mišáka, Majdu, Kýťu, Verču M., Tádu a mě, si 
mohla oddechnout a připravit se na dlouhou jízdu. 
Naše skupina, tedy skupina „B“, jela ve voze Volks-
wagen Sharan, a kterýžto vůz si malou závadu na 
chladícím zařízení odbyl kdysi dávno na jaře. Ná-
lada v našem voze byla dosti proměnlivá. Jelikož, 
když si cestou začalo dámské osazenstvo zpívat, 
tak se to nedalo zarazit ani odhlučněnými sluchát-
ky a hudbou na plný pecky. A co teprve když se 
k nim přidal Mišák...

Po asi čtyřhodinové jízdě přes celou republiku 
jsme konečně horkem vysíleni a částečně ohluchlí 
vystoupili z vozu před budovou, která se měla stát 
na příštích osm dní naším domovem. Mišák nás 
nenechá ani pořádně oddychnout a už ťuká na ho-
dinky, že ve tři stíháme lanovku. Takže všichni do 
dresů a rychle nahoru k lanovce. Cestou jsme stihli 

sebrat našeho Brněnského kamaráda Jacoma, který se tu zrovna na víkend nacházel. 
Všichni jsme přijeli k lanovce, ale co to? Na šestimístné sedačce smí sedět jen jeden 
cyklista se svým kolem. Takže jsou jen dvě možnosti. Buď sedět na celé sedačce sám, 
nebo s civilisty. A to se tam občas slyší věci jako „Jak může někdo tohle sjet“ nebo 
„Jestli budete dělat bordel, tak půjdete dolů pěšky (a ne na lanovce)“, takže si člověk 
udělá obrázek. 

Když jsme nahoře, Mišák velí, jedeme modrou. Tento nápad se setkal s všeobec-
ným nesouhlasem, ale musíme ho respektovat. Cestou už máme první defekt. Kýťas 
má rozřízlý plášť, dali jsme novou duši, ale tu píchnul zase. A pak ještě jednu. Jelikož 
nemáme tak velké zásoby, tak má pro dnešek utrum. Mišák už konečně po modré 
prozřel a se slovy «Mod-
rou už nejedu, ta je do 
kopce“ byli všichni spoko-
jeni. Příští jízdu jsme dali 
už těžší obtížnost. Dneska 
jsme dali pět jízd a pak 
marš domu.

Druhý den ráno, zatím-
co skupina „B“ jela tři jíz-
dy, měla skupina „A“ sraz 
ve Zdibech a nevím v ko-
lik hodin pod vedením 
Petra Polanského odjíždě-
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li. Dorazili asi tak kolem druhé 
hodiny odpolední a vyrušili sku-
pinu „B“ od poobědového šlofí-
ka a ta jim musela odnést kufry. 
Setkáváme se tu i s cestovní ne-
volností. Ve čtyři je vytrvalostní 
trénink. Rozdělili jsme se na dvě 
skupiny. Skupina „B“, větší – Pe-
trPol, Táda, Majda, Verča M, Ver-
ča K, Kýťa, Lukáš, Aneta, Kája 
a já jeli větší 35 km okruh. Měl 
být původně kratší, ale PetrPol 
byl vyhecován a ztratili jsme se. 
Nejmladší Kýťa vyhrál vrchař-
skou prémii. Skupina „A“ pod vedením Mišáka (ti menší) jeli asi 12 km, ale zato prý 
přes pořádný kopec.

Třetí den se nestalo nic moc zajímavého. Jezdíme pořád dokola lanovkou nahoru 
a BikeParkem dolů. Máme radost, neboť jsme se od loňska zlepšili. Já radost nemám, 
neboť jsem zničil fungl nový drahý plášť a musel jsem tlačit půl sjezdovky.

Další den se rapidně zhoršilo počasí. Ráno lanovka, odpoledne výlet. Chytili jsme 
bouřku. Táda vyhrál prémii. Lukáš vytrhl pedál. Jedeme mezi krávami. Další defekty. 
Harvestor stojí přes cestu. Posledních 6 km silnici první třídy (postřehy skupiny „B“)

Úterý: Celodenní pěší výlet na Šerák. Mlha, že se nedá ani krájet. Velký zájem 
o turistické hole. Větší to vzali přes skalní útvar Vozka. Na Šeráku jsou výborné kned-
líky s uzeným a smažák. Cestou zpět je lepší počasí. Cestou jsme se moc nasmáli. 
Všechny bolí nohy. Večer slavíme Majdiny narozky.

Středa: Vojta několikrát spadl. Pořád je hnusně. Mišák zase sjel brzdové destičky 
a prý mu to nejezdí. Konečně jsme sjeli černou. Při opravě defektu je občas i sranda. 
Slavime další narozeniny, tentokrát Verči K.

Čtvrtek: Verča M. se přesunula do „áčka“. Malí jezdí techniku. Velcí 14km 750m 
převýšení: Výšlap na Dlouhé stráně. Ubránil jsem nahoře deset vteřin před Kýťou, 
moje reputace je zpět. Taková mlha, že není v nádrži vidět ani hladina. Cestou dolů 
jsme parádně zmokli. Odpoledne „A“– lanovka,„B“– Bowling.

Pátek: Rychlebské stezky. Nikdo na můj nástup nereagoval. Je mokro a lávky klou-
žou. Kameny taky. Verča K. po zkušenosti z loňska nebrečí – už jí je 15. Wales se 
nejede. Superflow je vynikající. Sjeli jsme ho docela rychle. Škoda, že nezbylo víc 
času. Stejně jsme promočení. Večer balíme, uběhlo to sakra rychle.

Poslední den. Ráno jsme si ještě třikrát sjeli sjezdovku. Černá docela klouzala 
a Lukáš docela uklouzl. Pak na barák a jde se nakládat. Hned potom na oběd a hajdy 
domů. Cesta zpět byla mnohem příjemnější, protože jsem nemusel sdílet auto se 
zpěvavou částí výpravy. Cestou jsme se stavili na výbornou zmrzlinu v Žamberku. 
Večer jsme se všichni vrátili do Zdib, zase o něco natrénovanější. Tak příští rok zase?

Matěj Mišoň
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miStrOvStví čr v crOSS cOuntry mtb  
= 4 umíStění v tOp 10 !!!
Třetí víkend v červenci bývá tradičně vyhra-
zen v Evropě národním šampionátům v Cross 
Country. A právě v tomto parném víkendu se 
v Praze Řepích uskutečnilo Mistrovství Čes-
ké Republiky v závodu na horských kolech. 
Titul Mistra ČR v elitní kategorii získal Jaro-
slav Kulhavý pouhých 7 vteřin před dalším 
olympionikem Janem Škarnitzlem, v katego-
rii žen titul získala Pavla Havlíková poté, co 
největší favoritka a čerstvá Mistryně Evropy 
v maratonu Tereza Huříková závod nedo-
končila. 

Na tomto Mistrovství úspěšně reprezentovalo své barvy také 6 mladých cyklistů 
se Sokola Veltěž. Největšího úspěchu dosáhla v začínající kariéře Magdalena Mišo-
ňová, která v kategorii žákyň vybojovala senzační bronz! Po povedeném startu se 
zabudovala v čelní skupině a jezdila na 6. místě. Ke konci prvního kola v jediném 
kopci na trati za to vzala a posunula se blíže k medaili. Při nájezdu do druhého kola 

bylo pole už roztrhané a Madla jela ve dvojici 
na třetím a čtvrtém místě. Jediný a rozhodující 
útok si připravila opět do táhlého kopce, kde se 
dostala před svou soupeřku a těsný náskok pak 
udržela až do cíle. 

A nemuselo zůstat jen u této jediné medai-
le, neboť Matěj Bedrník skončil na vynikajícím 
5. místě pouhých 8 vteřin od bronzu. I Matěj 
výborně odstartoval a propracoval se v prvním 
kole na pátou pozici s nevelkým odstupem 
za soupeři před ním. Při nájezdu do posledního 
kola to vypadalo velmi nadějně, že by mohl za-
bojovat o některou z medailí. Stejného názoru 
byli ovšem i soupeři a pro tentokrát nám to bo-
hužel necinklo. 

Matěj si ještě vybral obrovskou porci smůly 
v sobotním sprintu, kdy jako největší favorit ve 
finálové jízdě v souboji o první příčku vytrhl pe-
dál a poté ho potkal pád z druhého místa. To, že 
bramborová medaile mrzí dvojnásob, tak Ma-
těj pocítil na vlastní kůži. Matěj se tak stal asi 
nejsmutnějším závodníkem Mistrovství, neboť 
skončil dvakrát těsně pod bednou. 
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Ještě nesmíme zapome-
nout na Karolínu Bedrní-
kovou, kterou konečně ne-
potkal technický problém 
a vybojovala vynikající 13. 
místo! A protože bude v této 
kategorii jezdit ještě další 3 
roky, je tento výkon velkým 
příslibem do dalších let. 

„Malá“ Verča Mišoňo-
vá jako úplně nejmladší ve 
startovním poli dokončila 
na 22. místě z 34 závodnic 
na startu. 

„Velká“ Verča Křížová si 
také zlepšila své osobní maximum a po dvacátých místech na závodech Českého 
poháru a posunula se trochu výše – 17. místo.!

Matěj Mišoň startoval letos pouze na Mistráku a nevedl si špatně. V nabitém poli 
přijel na 36. místě ze 49 startujících kadetů. 

A pro úplnost doplníme zbylé výsledky ze sobotního sprintu. Madla si v rychlém 
a krátkém závodě vybojovala semifinále, aby celkově skončila na 7. místě. Ostatní 
bohužel skončili před branami rozjížděk. 

Shrnuto závěrem: z letošního Mistrovství ČR si naše barvy vezou čtyři výsledky do 
TOP 10 a jednou z toho je to první historický bronz!!! 

pm
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z FOtbalOvéHO klubu  
tJ SOkOl klecany

Výsledky odehraných zápasů
Muži A:

TJ SOKOL KLECANY – SK Rejšice  1 : 1
Gól: Michal Špulka

SPARTAK PŘÍBRAM – TJ SOKOL KLECANY  2 : 2
Góly: Lukáš Rybecký

TJ SOKOL KLECANY – SK RAKOVNÍK  0 : 1

TATRAN SEDLČANY – TJ SOKOL KLECANY  3 : 0

Pozvánka na zápasy A mužstva 
Klecany  – Suchdol 06. 09. 2014 17:00 hodin sobota 

Vraný – Klecany 14. 09. 2014 17:00 hodin neděle

Klecany – Jíloviště 20. 09. 2014 16:30 hodin sobota

Tn Rakovník – Klecany 27. 09. 2014 16:30 hodin sobota

Klecany – Ovčáry 04. 10. 2014 16:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy B mužstva 
Klecany – Toušeň 07.09. 2014  17:00 hodin neděle 

Líbezníce A – Klecany 13.09. 2014 17:00 hodin sobota

Klecany – Kojetice 21.09. 2014  16:30 hodin  neděle

Odolena V. – Klecany 27.09. 2014 16:30 hodin sobota

Klecany – Větrušice 05.10. 2014 16:00 hodin neděle

Pozvánka na zápasy dorostu
Klíčany  – Klecany 07.09. 2014 10:15 hodin neděle

Klecany   – Kostelec u Kř. 14.09. 2014 10:15 hodin neděle

Radošovice  – Klecany 21.09. 2014  10:15 hodin  neděle

Klecany   – Mukařov 05.10. 2014 10:15 hodin neděle
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Podnájem hledá čtyřčlenná rodina, nejlépe 3+1 v RD v Klecanech.
Cenu respektujeme, nabízíme pomoc při údržbě a úklidu.

Kontakt: mobil. 774 851 291

 
 

 

Prodej   slepiček 
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje 
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky 

snáškových plemen Lohmann hnědý, 
Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, 

kropenatý a bílý. Stáří: 15 - 20 týdnů. 
Cena  149 - 180 Kč/ ks dle stáří. 

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř 
dospělé slepičky pouze našeho chovu! 

Prodej se uskuteční: 
 

V  neděli  7. září  a  5. října    2014 
Klecany - u zadní brány fotbal. hřiště    

13.30 hod. 
 

Ve  čtvrtek  2. října  2014 
Klecany - u zadní brány fotbal. hřiště  

17.10 hod. 
………………………………………………… 
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek 

cena dle poptávky 
Případné bližší informace:  
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod. 

 tel.: 601576270, 606550204, 728605840  

ÚČETNICTVÍ,
DANĚ

vedení kompletního účetnictví
vedení daňové evidence

zpracování daňových přiznání
 

kontakt:
Ing. Jitka Holoubková

e-mail:
holoubkova-vodochody@seznam.cz

tel.: 602 192 820

Pro nezávaznou cenovou kalkulaci 
volejte nebo pište, prosím, 

na uvedené kontakty.

Pozvánka na zápasy starších žáků
Klecany  – Mirošovice 06.09. 2014 10:15 hodin sobota
Kamenice – Klecany 13.09. 2014  10:15 hodin  sobota
Klecany  – Mnichovice 20.09. 2014  10:15 hodin  sobota
Klíčany  – Klecany 28.09. 2014  bude upřesněno
Klecany  – Mukařov 04.10. 2014  10:15 hodin  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-
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Vás zvou na divadelní hru 

 
 

na motiv díla Václava Beneše Trebízského. 

Dne 28. 9. 2014 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Klecanech od 16:00. 

ˇ 
 

Polyxena 

 

Lakomé Barky 
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v sobotu 13. září 2014

Máslovické drnkačky

FRANTIŠEK  NEDVĚD ml. 
OLYMPIC  REVIVAL

FAKTOR 
Taneční zábava a diskotéka

Bližší informace o programu s časovým harmonogramem 
a vstupném najdete na webových stránkách www.maslovice.cz

Posvícenské  
vinobraní 

v Máslovicích

Běh s máslem  
Aerobik FIT FOR YOU
Stloukání másla  

Bakchus a tanečnice
Soutěže a atrakce pro děti
Korková dílna se špunty

Soutěž jedlíků posvícenských koláčů
Vynikající vína, burčák, medovina

Specielní výstava výmarských ohařů 
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ŽákOvSké muŽStvO v rOkytnici
Poslední srpnový týden již tradičně věnujeme peč-
livé přípravě na nadcházející sezonu. Letos pro-
běhlo letní soustředění na krásném místě pod Lysou 
horou v Rokytnici nad Jizerou. V penzionu Komex 
nám poskytli přístřeší a chutnou stravu a fotbalový 
oddíl Spartak Rokytnice n./J. nám půjčil fotbalové 
hřiště. Tréninky probíhaly dvoufázově, vždy do-
poledne a odpoledne jedna tréninková jednotka. 
Celý týden bylo velice příznivé počasí až na úterní 
dopoledne, kdy lilo jako z konve. Na hřiště jsme 
nesměli a tak proběhl trénink na sjezdovce Modrá 
Hvězda. Odpoledne jsme podnikli pod vedením 
zkušeného horského vůdce – trenéra Dana Dvořáka výstup na chatu Dvoračky. Po 4 km šlapání 
do kopce zbyly některým síly na vymýšlení běžeckých závodů a někteří z nás došli z posled-
ních sil. Energii na následující sestup jsme nabrali v chatě Štumpovka z krkonošského kysela, 
domácích housek a dobrých nápojů. Ve středu jsme se odpoledne přesunuli do Jablonce n./J., 
kde bylo domluveno přátelské utkání s místním žákovským týmem. Po první polovině zápasu 
nebyl trenér s výkonem našich kluků nijak zvlášť spokojený, ale ve druhém poločase se kluci 
rozjeli a předvedli skvělý fotbal s výsledkem 0:7. Účast 17 kluků a holek na soustředění předčil 
naše očekávání. Atmosféra byla skvělá, užili jsme si i spoustu legrace a díky trenérovi Danovi 
Dvořákovi se kluci dobře připravili na mistrovské zápasy. 

Dáša Horová 
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Čerstvé a kvalitní potraviny přímo od farmářů – s námi víte, co jíte… 

www.zelene-bedynky.cz 
 

Zelené bedýnky k Vám zaručeně přivezeme vždy co nejdříve po sklizni, abychom Vám dodali vše čerstvé a v co 
nejvyšší kvalitě. Bedýnky zavážíme na určená výdejná místa, do firem nebo přímo k Vám domů.  Stačí si jen 

vybrat... 

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

123x87.indd   1 4/28/14   8:53:15 AM
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