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výrok měSíce
Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu nejvíc 
překvapuje, odpověděl:

„Lidé, protože obětují zdraví, aby vydělali 
peníze, potom obětují peníze, aby znovu zís-
kali zdraví a pak se tak znepokojují budouc-
ností, že si neužívají přítomnost a tak nežijí ani 
v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jako 
by nikdy neměli zemřít, a potom zemřou bez 
toho, aby před tím žili.“
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výpiSy Ze ZaSedání rady a ZaStupitelStva 
měSta klecany Za proSinec 2013 a leden 2014
Rada 20. prosince 2013

Schválila podání žádostí o dotaci na obnovu majetku poškozeného živelní pohro- –
mou v roce 2013. Jedná se o opravu oplocení dětského hřiště a o opravu povrchu 
sportovního hřiště v Klecánkách.

Schválila podpisy smluv o dílo se společností Zlínské stavby a. s., odštěpný závod  –
Újezd na provedení staveb: Realizace energetických úspor v areálu Mateřské školy 
v Klecanech a Realizace energetických úspor na objektu městské ubytovny v Kle-
canech.

Uskutečnilo se otvírání obálek a hodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce MŠ Kle- –
cany – mobiliář. Rada schválila na doporučení komise výběr nejvhodnější nabídky 
uchazeče, kterým je Radka Hlavatá, Očihov 88 s nabídkovou cenou 697.163 ko-
run bez DPH a schválila podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem.

Rada 6. ledna 2014
Schválila příspěvek 500 korun pro Centrum pro zdravotně postižené a seniory Stře- –
dočeského kraje.

Schválila cenovou nabídku Marten s.r.o. na zhotovení pamětní desky z eloxované- –
ho hliníku za cenu 5.520 korun bez DPH pro projekt Zateplení a výměna výplní 
otvorů Základní školy v Klecanech (podmínka schválené dotace ze Státního fondu 
životního prostředí).

Schválila objednávku společnosti Alois Walter na dodávku osvětlovacích těles  –
a pomocného materiálu v ceně 17.114 korun bez DPH pro truhlárnu Tischler v ob-
jektu čp. 956 v areálu Dolní kasárna.

Schválila odměnu pro ředitelku Základní umělecké školy Klecany, která bude hra- –
zena ze mzdových prostředků školy.

Schválila podpis nájemní smlouvy s S. K. Trading s.r.o. na pronájem části pozem- –
ku o výměře 500 m2 včetně buňky, sociálního zázemí a kuchyňky na p. č. 463/7 
v areálu Dolní kasárna. 

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová
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Z úřední deSky měStSkéHo úřadu klecany
Změna č. 2 územního plánu
Městsky úřad Klecany, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 2 územní-
ho plánu (ÚP) Klecan podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující 
územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím jiné 
fyzické osoby na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, 
v souladu s ust. § 47odst. 2 stavebního zákona,

o z n a m u j e

projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Klecan, jejíž pořízení schvá-
lilo Zastupitelstvo města Klecany dne 12. prosince 2013. Návrh zadání změny č. 2 
územního plánu Klecan, zpracovaný v lednu 2014 podle § 47 odst. 6 stavebního 
zákona a podle § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
v rozsahu navrhované lokality změny Z2-1 na katastrálním území Klecany, bude vy-
staven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení 
na úřední desce, a to od 18. ledna 2014 do 16. února 2014 na Městském úřadu 
Klecany; internetových stránkách města Klecany http://www.mu-klecany.cz a výkon-
ného pořizovatele PRISVICH, s.r.o. http://www.prisvich.cz

POUČENÍ:
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání 
změny č. 2 ÚP Klecan, tj. do 16. února 2014, může každý uplatnit své připo-
mínky. Připomínky se uplatňují u pořizovatele, Městského úřadu Klecany, písemně 
nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle 
§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu. 
V souladu s § 47odst. 2 stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uve-
dené lhůtě nepřihlíží.

Ivo Kurhajec v.r.
starosta města

Pozn. red.: Změna č. 1 ÚP je vzhledem k připomínkám obyvatel „Vinice“ předmětem dalšího 
projednávání.
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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.

OBECNÍ POLICIE

             ZDIBY

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

Věc: zpráva o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany
listopad - prosinec 2013

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,  Vám předkládám zprávu o činnosti Obecní policie 
Zdiby na území města Klecany.

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. Navíc strážníci zajišťují úřední hodiny, zpracovávají 
administrativu, předvolávají občany k podání vysvětlení, provádějí údržbu techniky atd.

V měsíci listopadu 2013 ve třech termínech probíhalo měření rychlosti ve stanoveném 
úseku Topolová, Klecany. Strážníci se také mimo běžné činnosti zaměřovali i na kontrolu 
nepovolené těžby dřeva v lese.

Bohužel z personálních důvodů nevykonává Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena 
Voda na našem území každodenní hlídkovou službu již cca 6 let. Proto na některé oznámení 
občanů na tísňovou linku „158“ vyjíždějí strážníci OP Zdiby, protože Policie ČR nemá 
volnou hlídku. Také před mnoha lety bylo zrušeno oddělení hlídkové služby Policie ČR -
Brandýs nad Labem. V dohledné době a to i přes masivní nábor k Policii ČR nedojde k 
zavedení hlídkové služby. Službu na obvodním oddělení zajišťují dva a až tři policisté. Z toho 
jeden vykovává funkci dozorčího a ostatní hlídku. Tato hlídka nezajišťuje hlídkovou službu 
jak OP Zdiby, ale vyjíždí na případy v oblasti trestné činnosti, zpracovává spisy a eskortuje k 
soudu a do věznic.

V roce 2013 vyjížděli strážníci OP Zdiby (ve své územní působnosti) ve 192 
případech na prověření oznámení na základě žádosti od Policie ČR.

Datum: 20.1.2014
Č.j.: 08/14-OP-Zdiby-WA
Přílohy: 
Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih

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.

Roční náklady na zajištění činnosti Obecní policie Zdiby v celé územní působnosti 
jsou ve výši 2 538 000, - Kč (platy, odvody, pohonné hmoty, údržba vozidel, elektřina, plyn, 
vodné a stočné, telefonní poplatky, administrativní pomůcky, údržba a obnova techniky, 
internet, poplatky za připojení do evidence řidičů, uniformy, výzbroj, střelnice atd.). Měsíční 
náklady na zajištění činnosti OP Zdiby jsou ve výši 211 500 -Kč. Roční náklady na strážníka 
jsou ve výši 634 500, - Kč.

U Obecní policie Zdiby pracují celkem 4 strážníci. Místo administrativní pracovnice a 
úklidu na 1/2 úvazku není obsazeno z důvodu nepřidělení financí. Jeden ze strážníků je 
pověřen vedením OP Zdiby, včetně personálního rozhodování dle zákona č. 553/1991 Sb. o 
obecní policii.

Město Klecany přispívá ročně 480 000, - Kč (od roku 2012), obec Husinec ročně na 
zajištění činnosti OP Zdiby částku ve výši  120 000, - Kč (od roku 2012), obec Větrušice 
ročně 40 000, - Kč (od roku 2010) a obec Sedlec ročně 40 000, - (od roku 2013). Ve městě 
Klecanech a v obci Husinec zajišťují činnost strážníci OP Zdiby od 1.11.2008.

Celkem přispívají obce Husinec, Větrušice, Sedlec a město Klecany na činnost OP 
Zdiby roční částku ve výši 680 000, - Kč. Obec Zdiby jako zřizovatel přispívá částkou 1 858 
000, - Kč. Tato částka je cca 2,7 násobně větší než celkový příspěvek od ostatních obcí a 
města. Z dlouhodobé hlediska je koeficient 2,7 zcela neudržitelný.

Bohužel pachatelé různé protiprávní činnosti si zejména vybírají čas kdy strážník není 
v dané obci přítomen. Z naší dlouholeté zkušenosti vyplývá, že v době kdy je strážník tzv. 
vidět, nebo je spatřena projíždějící motohlídka, autohlídky nedochází k páchání protiprávního 
jednání.

Strážníci se také zaměřují na měření rychlosti a to jen ve schválených úsecích, časech 
Dopravním inspektorátem Policie ČR, Praha venkov, východ. Velkým problémem pro obec 
Zdiby se dlouhodobě ukazuje skutečnost, že řidiči s pokutou souhlasí, ale požadují vypsat tzv. 
blok na pokutu na místě nezaplacenou, včetně složenky. Tuto pokutu v 80 % řidiči nezaplatí a 
obec Zdiby investuje další prostředky do soudního a exekučního řízení. Ve stále větší míře se 
jedná o občany u kterých probíhá několik exekučních řízení (zatím nejvýše 37 exekučních 
řízení) a bloková pokuta je téměř po několik let nevymahatelná. V těchto případech je 
exekuční řízení ze strany oprávněného zastaveno a obec Zdiby musí uhradit náklady řízení ve 
výši 1 200 - Kč. Pochopitelně v těchto nákladech není zahrnuta administrativa OP Zdiby a 
OÚ Zdiby v exekučním řízení.

Po kontrole rychlosti, zastavení řidičů a pokutování následuje další povinná 
administrativa na Úřadovně OP. S každou uloženou blokovou pokutou, zaplacenou, 
nezaplacenou se musí zpracovat příslušné hlášení se skutkovým dějem na příslušný odbor 
dopravy, který vydal řidičské oprávnění. Opětovně tedy dochází k ověřování dat v registru 
řidičů, vyhledání adresy odboru dopravy na serveru státní zprávy, přidělení čísla jednacího, 
zpracování dokumentu, elektronickému podpisu kvalifikovaným certifikátem a vložení do 
datové schránky. Toto administrativní činnost u jednoho řidiče trvá cca 25 minut a je zákonná 
povinnost dokument odeslat do 3 dnů. Toto uvádíme jako jeden z možných případů, kdy
služba strážníka v příslušné obci není jen v terénu, ale i na Úřadovně OP.
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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.

V průběhu měsíce listopadu - prosince došlo na území města Klecany k několika 
událostem.

Dne 4.11.2013 v 9.50 hod. projížděla autohlídka Obecní policie Zdiby po komunikaci 
z Klecan do Větrušic a náhle spatřila vozidlo, které narazilo čelně do stromu. Ve spolupráci s 
dalším řidičem začala hlídka obecních strážníků poskytovat vážně zraněnému řidiči první 
pomoc a to za pomoci záchranářského batohu Gemma. Strážník řidiči znehybnil krčí páteř 
stavitelným fixačním límcem. Vedoucí OP Zdiby vyrozuměl postupně Zdravotnickou 
záchrannou službu Středočeského kraje, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a 
Policii ČR.

Dne 6.11.2013 ve 14.48 hod. byla Obecní policie Zdiby informována obsluhou 
benzínové pumpy Hrubý v Klecanech u dálnice D8, že se zde nacházejí tři německá luxusní 
vozidla, větší počet rumunských Romů a obtěžují zákazníky. Na místo byla vyslána 
autohlídka a motohlídka OP Zdiby. Prostřednictvím Policie ČR byly osoby prověřeny v 
Schengenském informačním systému, zaevidovány do kontrol a následně strážníky vykázány.

Dne 22.11.2013 ve 14.55 hod.  zajistili strážníci Obecní policie Zdiby po týdenním 
monitorování pachatele trestného činu podvodu "na seniorech ve Zdibech a Klecanech" a to v 
lokalitě u pošty ve Zdibech. Na společné akci spolupracovali zdibští strážníci s policisty 
Policie ČR, Praha venkov, východ a Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha 7. Celá akce 
byla započata oznámením možného protiprávního jednání v dubnu roku 2013 na Úřadovně 
OP Zdiby.

Dne 2.12.2013 v 15.10 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána kriminální službou 
Policie ČR, Praha venkov, východ o pomoc při pátrání po pohřešovaném muži, který se 
pokoušel v lokalitě Černá skála v Klecanech o sebevraždu. Zraněný muž byl nalezen a na 
místě zasahovaly složky IZS, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Obecní 
policie Zdiby, Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda a kriminalisté Policie ČR.

za orgán obce:
Luděk Wachtl

vedoucí Obecní policie Zdiby
zastupitel obce Zdiby
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Hledám ke koupi
dům nebo byt 
v Klecanech

a okolí s možností
hotovostní platby

Tel.: 604 370 077 

Děkuji za každý tip

upoZornění!

Oficiální webOvé stránky 
města klecany 

www.mu-klecany.cZ

roZloučili JSme Se …..
Děkujeme Všem, kteří se přišli naposledy rozloučit dne 23. 1. 2013 s paní 
Evou Spejchalovou. Děkujeme za květinové dary, kondolence, 
vyjádření soustrasti a podporu v této těžké chvíli.

manžel František s rodinou
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Vážení spoluobčané,
v poslední době jsme rozšířily naše služby. 
Nově přijímáme také elektronické recepty a bezkontaktní platební karty.

I nadále můžete využít:
možnost cash-backu (nezpoplatněného výběru hotovosti při platbě kartou alespoň 
300,– Kč, a to až do výše 1500,– Kč).

Své léky a další zboží (včetně inkontinentních pomůcek) si můžete objednávat pře-
dem telefonicky (tel. 284 890 158) nebo emailem (szollos@tiscali.cz), 
rády Vám je připravíme. Nabízíme slevové zákaznické karty. 

Těšíme se na Vaší návštěvu
Lékárna Klecany, s.r.o. 

lékárna klecany 
roZšiřuJe SvoJe Služby

tříkrálová Sbírka 2014
V prvních lednových dnech proběhl 14. ročník ce-
lostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci obcháze-
li městy, městysi a vesnicemi po celé ČR. 

Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto 
projektu již od začátku a to od roku 2001. Sbírka 
je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí. 

Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijal koledníky a přispěl 
do jejich pokladniček. 

Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným.
Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve pro-

spěch pomoci druhým. V Klecanech a okolí jsou to již tradičně žáčci ze Základní 
školy v Libiši a jejich vedoucí skupinky, naše paní pečovatelka Věra Kozubíková.

Velké poděkování patří městu Klecany, za umožnění konání Tříkrálové sbírky.
Ve Farní charitě Neratovice se vybralo celkem 76 475 Kč z toho přímo v Klecanech 

částka 3 936 Kč.
Všem kdo k celkové sumě nasbírané pro charitu jakkoli přispěl, ještě jednou srdeč-

ně děkujeme.
Miloslava Machovcová,

ředitelka Farní charity Neratovice
a její zaměstnanci.
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ELEKTROWIN a.s. 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

NEHLEDEJTE
v tom žádnou vědu!

Najděte ve svém okolí červený kontejner, 

tam můžete odložit vysloužilé drobné 

elektrospotřebiče!
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loňSký rok v kniHovně
Tak rok 2013 už máme za sebou a čeká na nás rok další, snad lepší než ten minulý. 

V minulém roce se klecanské knihovně celkem dařilo. Přišlo se zaregistrovat 161 
čtenářů, kteří si dohromady vypůjčili 4081 knížek. Výsledek je lepší než v roce 2012.

V knihovně také proběhlo několik kulturních akcí: každému známé loutkové divadlo 
a 1. ročník Noci s Andersenem. Dohromady se těchto akcí zúčastnilo asi 150 lidí. 

A nakonec 10 nejčastěji půjčovaných knih: 

 1.  E. L. James  – Padesát odstínů temnoty
 2.  Lars Kepler  – Paganiniho smlouva
 3.  Paulo Coelho  – Valkýry
 4.  Craig Larsen  – Mánie
 5.  Barbara Delinsky  – Lež, která nás rozdělila
 6.  E. L. James  – Padesát odstínů šedi
 7.  Jonas Jonasson – Stoletý stařík, který vylezl 
    z okna a zmizel
 8.  Jo Nesbo  – Sněhulák
 9.  Christi Philips – Příběh kurtizány
10.  Danielle Steel  – Dědictví krve 

V knihovním fondu je nyní 14 878 knih a určitě budou přibývat další, proto ne-
váhejte a přijďte si půjčit knihy, určete pořadí „top ten“ knih na další rok a zkraťte si 
četbou dlouhé zimní večery. 

 -bk-

Zprávičky 
Z mateřSké 
školičky
Tři králové
V mateřské škole jsme si 
hned po zimních prázd-
ninách připomněli svátek 
Tří králů. Děti si vyrobily 
královské koruny, naučily 
se zpívat známou písnič-
ku „My tři králové……“ 
a rozloučili jsme se spo-
lečně s vánočními svátky.
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21. ledna shlédly děti divadlo „Plecha a Neplecha jdou do světa“. Plecha s Neple-
chou nás pozvali do Afriky, na Havaj i na Antarktidu. Děti se naučily nové písničky 
a mohly si zahrát na cestovatele i na zvířátka.

S Plechou a Neplechou do světa

Zápis do MŠ Klecany
pro školní rok 2014/2015

Zápis do MŠ Klecany se uskuteční 

10. 3. 2014 v 17:00 hodin 
formou informativní schůzky s rodiči (bez přítomnosti dětí) 

v prostorách mateřské školy.
Podmínky zápisu splní ty děti, které k datu zápisu mají trvalé bydliště 

v Klecanech a k 31.8. 2014 dosáhnou 3 let věku.

S sebou je nutné donést doklad o trvalém bydlišti 
(občanský průkaz nebo výpis z matriky) a rodný list dítěte.

V případě včasného předání nového pavilonu MŠ, zkolaudování 
a schválení KHS bude 35 nejstarších dětí na základě tohoto zápisu 

přijato ještě v tomto školním roce.

Program schůzky:
kritéria přijetí dětí do MŠ • adaptační režim nově nastoupených dětí
vyplnění přihlášek k přijetí dětí do MŠ • rozdání Evidenčních listů
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Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/prvni-vanocni-trhy-854.html

Předškoláci na návštěvě ve škole
V týdnu od 27. 1. do 31. 1. navštívili předškoláci první třídy. Ještě před zápisem do 
školy se podívali, co je všechno ve škole čeká. Reportáž a fotky přineseme v příštím 
čísle. 

Začínáme opět plavat
Od 3. 2. začíná předškolákům plavecký výcvik v kralupském bazénu. Doufáme, že 
za půl roku budou ze všech účastníků výcviku pořádní plavci. 

 Kolektiv MŠ

co Se šuStlo 
v naší škole...
Ohlédnutí za Vánocemi
První vánoční trhy
Letos se v družině konaly poprvé vánoční 
trhy. Trhy se sice konaly po delší době, ale 
návštěvnost byla překvapivě velká. Všichni 
rodiče chválili krásné výrobky dětí z družiny 
i jejich vychovatelek. Byla vybrána částka, 
kterou nikdo nečekal a samotné paní vycho-
vatelky byly také spokojené.

Již teď se těšíme na velikonoční trhy!

 Roman Pomykáček 4.B
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lyžařSký výcvik
Letošní zima se skrývala dlouhou dobu za 
dveřmi, nicméně naše škola vyrazila na ly-
žařský výcvik do jednoho z nejlepších areálů 
tohoto sportu v Janských Lázních. Podmínky 
na horách se nijak výrazně nelišily od pod-
mínek kdekoliv jinde, optimismus naší vý-
pravy však během týdne stoupal s klesajícími 
teplotami. Žáci druhého stupně absolvovali 
odborný výcvik pod vedením čtyř instrukto-

rů. Sjezdovky na Černé hoře zdolávali 
jak na lyžích, tak na snowboardech. Po 
dobu pobytu žáci využívali volný čas 
k regeneraci, zábavě a také k pilování 
techniky jízdy, neboť absolvovali i ana-
lýzu své jízdy na videozáznamu. Týden 
na horách uběhl velmi rychle a my se 
opět za rok těšíme na pravou krkonoš-
skou zimu a zdolávání černohorských 
svahů.

M. Neuschl
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dvě letošní výročí SpiSovatele 
a klecanSkéHo kaplana  
václava beneše třebíZSkéHo 
Před 165 lety, 27. února 1849 se ve vesničce Třebíz u Slané-
ho narodil Václav Beneš. Jako začínající spisovatel připojil 
ke svému občanskému jménu literární přívlastek Třebízský. 
Chtěl se tím odlišit od jiného Beneše, který také psával po-
vídky do časopisů. Václav Beneš, pozdější klecanský kaplan 
(pomocník faráře), psal povídky a historické romány.

Po osmiletém působení v Klecanech (1876 – 1884) ze-
mřel 20. června 1884 v Mariánských Lázních. Letos uplyne 
od jeho smrti již 130 let.

Kdybychom hodnotu a důležitost Třebízského měřili jeho nynější popularitou, do-
padlo by to dost špatně. Avšak co jeho práce znamenala před sto a více lety! Jak 
zapomenout na tisíce čtenářů, jejichž české uvědomění vzbuzoval a posiloval svými 
povídkami ze slavných i těžkých dob našich dějin. Přispíval jimi do časopisů Světo-
zoru, Lumíru, Blahověstu, Zlaté Prahy a dalších. 

První znalost české historie získal od svého otce, v jehož krejčovské dílně se schá-
zívali navečer sousedé tzv. táčkaři k vyprávění historie i historek. K mistru krejčovské-
mu chodily rády i děti z celé vsi, protože byl laskavý a nezahořkl, ani když mu čtyři 
z pěti dětí zemřely. Na zbylém Václavovi oba s manželkou lpěli, jako on na nich, 
a jeho výchově věnovali všechny své síly.

Začal psát v době gymnaziálních studií v Praze, a to do studentského časopisu 
Zora - tehdy i básně. Na gymnáziu byla vyučovacím jazykem němčina, čeština byla 
pouze nepovinným předmětem. Situace pro nás dnes nepochopitelná! Pro zajíma-
vost uvádíme, že pozdější představený kaplana Beneše v Litni, farář František Řezáč, 
sepisoval po pražských domácnostech české děti, aby jako poslanec mohl s dalšími 
vlastenci prosadit češtinu jako vyučovací jazyk na školách v Praze. 

Jako spisovatel se Třebízský objevil na veřejnosti roku 1871, to již studoval teologii. 
Světozor uveřejnil jeho povídku Mara Bočarovna a pak už vycházela jedna povídka 
za druhou. Vycházely v časopisech na pokračování. Pak bývaly vydávány v knižní po-
době. Následující zimu poprvé vážně onemocněl zánětem kyčelního kloubu a rev-
matismem. Z teplických lázní se vrátil s holí, kterou už do smrti neodložil.

Po skončení studií působil tři měsíce jako kaplan na faře v Litni u Berouna. Tam 
velmi těžce onemocněl zánětem plic a pohrudnice, takže jej matka odvezla odtud do 
Třebíze, kde se léčil až do jara 1876, kdy 6. dubna nastoupil do kaplanského místa 
v Klecanech. Zde psával zpočátku do dvou tří hodin v noci, později už s ohledem na 
své zdraví jen ve dne, nejméně však čtyři hodiny denně. Měl toho mnoho na srdci, 
veden impulsem z dětství byl podoben písmákům, po otci i dědovi. Od nich převzal 
touhu po šťastném životě národním i lidském, který nebyl za rakousko-uherské vlády 
samozřejmostí. 



Klecanský zpravodaj • únor 2014

Obdiv a úcta musí naplnit 
každého, kdo se podívá na šest-
náct svazků Sebraných spisů, 
v nichž je obsažena Třebízského 
literární práce, skoro sto povídek 
a historických románů Nejzná-
mější a ještě dnes vydávané jsou 
Královna Dagmar, Z letopisů 
a kronik, Trnová koruna, Anežka 
Přemyslovna, Bludné duše.

 Obdivujeme se mu, že tolik 
dokázal do svých třiceti pěti let. 
A to vedle kaplanského působe-
ní v Klecanech, které bylo tehdy dost namahavé. „Přál bych si žít aspoň do padesáti 
let,“ řekl, „abych vyčerpal všechny své náměty z našich dějin, zvláště z pohnutých dob. 
Jsem však neustále zapřažen…práce až po krk.“

František Šimáček napsal: „Když jsem se v listopadu 1883 ujal Světozoru, byla 
jedna z mých prvních cest do Klecan, vyprosit si na Benešovi historickou povídku. 
Vydal jsem se tam za sychravého dne v pátek odpoledne a zastihl jsem V. Beneše, 
zrovna když šel ze školy provázen houfem dětí. Zdaleka, dřív než jsem ho zahlédl, 
slyšel jsem jeho kašel a zhrozil jsem se jeho vzezření utrápeného, umořeného, jeho 
dechu krátkého namáhavého, hlasu dutého a sípavého.“ Třebízského zdravotní stav 
se výrazně zhoršil v prosinci. Několikanásobné chrlení krve ho přinutilo dva měsíce 
ležet. Pak znovu nasadil obvyklé denní tempo, až ho lékař musel poslat na léčení do 
Mariánských Lázní. Tam se s ním potkal vídeňský redaktor Národních listů Gustav 
Eim. „Když jsem ho spatřil poprvé po dlouhých letech, zděsil jsem se, pětatřicetiletý 
muž se zatím změnil v starce. Ale srdce jaré a mysl čirá a jasná …“. Po třech týdnech 
pobytu v lázních Václav Beneš Třebízský 20. června 1884 zemřel. Pohřebních obřadů 
v Mariánských Lázních, tehdy německých, se zúčastnily i školy. V Praze byla rakev 
vezena v obrovském průvodu z Týnského kostela na Vyšehrad.

F. Šulc napsal po jeho smrti ve Zlaté Praze: „Vlastenecká hodnota zajišťuje spisům 
Třebízského velikou důležitost vzdělávací pro všechny časy. Nemáme v novějších 
dějinách mnoho takových příkladů, jak byl ode všech cítících českých srdcí vážen 
a milován tento prostý a skromný vesnický kaplan.“

        Zdena Lomová

Zdraví Z přírody – mák
Ve světě existuje téměř 100 druhů máků. Najdeme mezi nimi rostliny potravinové, 
léčivé, okrasné a v neposlední řadě i plevelné. Nejčastěji pěstovaným druhem je mák 
setý (Papaver somniferum), který nám kromě olejnatých semen poskytuje i farmaceu-
ticky významné alkaloidy jako jsou např. morfin nebo kodein.
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naučná SteZka – 19. a 20. ZaStavení
19. Pomník padlým I. a II. světové války
Současnou dominantou náměstí Václava Beneše Třebízského je pomník padlým v I. a II. 
světové válce. Tento pomník je dílem akademického sochaře Jana Drobníka. Pomník byl 
slavnostně odhalen 28. října 1922. Původně byl umístěn v dolní části náměstí, odkud 

Mák není pro lidstvo žádnou potravinovou no-
vinkou. Nejstarší naleziště máku v Čechách je 
v Ostrově u Stříbra a datuje se do pozdní doby 
kamenné. Omamné účinky máku znaly už naše 
prababičky. Když potřebovaly mít klid na práci, 
daly dětem cucat látkové cumly s kůrkou chleba 
nasáklou odvarem z makovic. Dospělí odvar po-
užívali třeba před vytržením zubu. Ale protože je 
náš seriál o zdraví, nebudeme se zabývat ani ná-
vykovými účinky morfinu, ani opiem vyráběným 
z usušené mléčné tekutiny pocházející z nezralých makovic, ale zdraví prospěšnými 
látkami, které mák obsahuje. 

Ve 100 g makových zrn je obsaženo 19,5 g bílkovin, 14,8 g sacharidů, 45,8 g tuku 
a 10,0 g vlákniny. Kromě toho olej makových zrn má vysoký obsah nenasycených 
mastných kyselin, vitamínu E, B3 a B1, kyseliny pantotenové a dalších vitamínů. Z mi-
nerálů vápník (1400 mg/100g), fosfor (610 mg/100 g), draslík (534 mg/100 g) dále pak 
hořčík nebo sodík. Z uvedených hodnot je patrné, že k pokrytí denní potřeby vápníků 
stačí 60 g máku. Tuto vlastnost máku ocení především nemocní osteoporózou (řídnutí 
kostí). Správné množství vápníku je rovněž odpovědné za pevnost našich zubů, při 
jeho nedostatku může u dětí dojít k poruše růstu a uplatní se v lidském organismu 
i při vedení nervových vzruchů a při srážlivosti krve a regulaci srdečního rytmu.

Především ženy ocení, že je v máku obsažen i vitamin E, který je elixírem pro vý-
živu pokožky, zpevnění nehtů a regeneraci vlasů. Jako podpůrnou potravinu lze mák 
využít i při léčbě ekzému nebo lupénky. 

Ale pozor! Dříve než si založíte, z čistě zdravotních důvodů, makové pole, na-
hlédněte do zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, protože právě tam se 
v § 29 dočtete, že osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 
100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa 
pěstování,… a pokud byste tak neučinili, dopustíte se přestupku nesplnění ohlašovací 
povinnosti, za což vám hrozí pokuta v řádech sta tisíců. 

Závěrem si tedy můžeme říci, že pojídání máku je dovoleno v neomezeném množ-
ství, ale vždy je lepší a přiznejme si, že i pohodlnější, nákup od zavedeného pěstitele. 

JH
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musel být při výstavbě nákupního střediska v r. 1977 přemístěn. Pomník byl během své 
existence několikrát opravován, v r. 1998 pak poměrně rozsáhle, neboť rok před tím byl 
poškozen neznámým vandalem. U pomníku padlým se každoročně konají slavnostní 
shromáždění u příležitosti konce 2. sv. války a u příležitosti výročí vzniku republiky. 
 

20. Lípa
V r. 1977 dosáhl počet obyvatel tehdejšího Českosloven-
ska patnácti milionů. Zásluhu na tom měli Milada a Karel 
Vokáčovi z Klecánek, jímž se 28. 3. narodil syn Stanislav, 
který byl právě patnácti miliontým „občánkem“ ČSSR. Na 
památku této významné události byla na náměstí vysazena 
pamětní lípa. 

JH 

lípa na ZdibSku 
Význačné dřeviny v Klecanech 9. 
Zdibsko je někdejším selským dvorcem, od jiné větší zástavby odděleným, a přestože 
leží přímo u živé silnice, díky péči zdejších obyvatel si uchovává někdejší starodávný 
ráz. Součástí tohoto rázu je historická zemědělská usedlost, nyní dobře zrekonstruo-
vaná a silně využívaná a také stáje s koňmi, ohrazená pastvina se skupinami stromů 
a navazující polní remíz, pokračující alejí ve směru na jihovýchod. Jednou z domi-
nant dvorce je skupina lip, ořešáků a jiných stromů mezi stájemi a silnicí E55, z nichž 
největším jedincem je lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). 

Zdibská lípa v tomto místě kvete a roste již dlouho. Má symetrickou, typicky „lipo-
vou“ korunu, výšku kolem 22 metrů, maximální průmět koruny činí cca 12 m. Obvod 
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v měrné výšce činí 267 centimetrů. Lípa 
je ve věku přibližně 120 roků. Vzdále-
nost od silnice je okolo 23 metrů. Strom 
je v poměrně dobrém stavu, vezmeme-li 
v úvahu všechny negativní faktory, které 
na něj působí. 

Velkolistá lípa je stejně jako lípa srdči-
tá původně lesním stromem, s výskytem 
na obdobných stanovištích, snad s mírně 
vyššími nároky na úživnost půdy a její 
vlhkost. Od lípy srdčité (nebo-li malo-
listé) ji lze rozpoznat především podle 
listů, které jsou o něco větší a ne zcela 
pravidelné, spíše asymetrické. Na rubu se 
v paždí listových žilek nacházejí chomáčky bělavých chloupků. Kvete koncem června 
až začátkem července, a plodem jsou malé hranaté oříšky (asi 8 až 12 mm) na šedoze-
leném listenu. Je však třeba říci, že kromě zmíněných dvou lip existuje celá řada dalších 
druhů a také jejich kříženců a kultivarů, takže určování může být někdy dost obtížné. 

Je docela překvapující, že samota Zdibsko, lípa i další stromy prozatím tak úspěšně 
odolávají pseudomodernizačním snahám, jejichž cílem je změnit Klecany na slepe-
nec betonu, skladů, bytových domů, asymetrických stavbiček a jiných novotvarů, 
které trvale ztrácejí lidský a přírodní rozměr. 

Lípa velkolistá na Zdibsku potřebuje určité odborné ošetření (stejně tak i další 
okolní stromy), má však poměrně velkou šanci na dlouhou existenci. Nenastane-li 
nějaká nečekaná pohroma, může se úspěšně dožít přibližně roku 2150. To už zřejmě 
nezbude ani stopa po plechovém komerčním areálu, který se nachází naproti na 
druhé straně silnice. 

Jaromír Bratka a František Málek

20. XII. 2013, Zdibsko, největší strom 
uprostřed je lípa velkolistá

aleJ Javorů mléčů vykácena 
– aneb kterak o aleJe 
pečovati 
Dodatek k prosincovému článku o javorech 
u silnice na Sedlec 
V minulém čísle Klecanského zpravodaje jsme popisovali 
smutnou perspektivu javorů mléčů na p.č. 719/9 u silnice 
na Sedlec, mezi křižovatkou s E55 a dálnicí. 

 Pařezy po části aleje javorů u silnice na Sedlec poblíž křižovatky, 17. I. 2014



Klecanský zpravodaj • únor 2014

Javory bohužel dopadly špatně, protože investor stavby, Ředitelství silnic a dál-
nic a město Klecany se dohodli, že patnáctileté javory by mohly ohrozit pokrok 
a příjmy budovatele areálu. Nyní tedy můžete v daném místě obdivovat řadu pa-
řezů, ovšem jen do doby, než i ty zmizí, aby nepřipomínaly neblahý skutek. Jedná 
se o názorný příklad toho, jak správně o aleje pečovat, vhodný zejména pro naši 
nejmladší generaci. 

           
Jaromír Bratka

            
Pozn.: Text vyjadřuje subjektivní názor autora a neztotožňuje se s názorem zástupců jmenova-
ných institucí a společností, jež jsou účastníky stavebního řízení v této lokalitě. 

Zdroj foto: http://www.mu-klecany.cz/web/cs/turistika/naucna-stezka

václav beneš třebíZSký o klecanecH
Klecanský zámek měnil se po-
stupem času jako jeho majitelé 
a jako lidé kolem něho, i dole pod 
ním v údolině. Tehdáž jej chránily 
ze všech čtyř stran hluboké příko-
py, do nitra nemohlo se jinudy leč 
zdvihacím mostem, byly při něm 
i bašty a zdobily jej věže. Hlásní 
na Klecanech a svatovítském kos-
tele dívali se jeden na druhého 
a v noci dávali si navzájem zna-
mení.

Na polích, na kolikerých honech zdejších, jež se rozestírají do dneška za dvorem 
tak na vlas jako tenkrát, rodila se pšenice jako zlato a také opravdu se v zlato mě-
nila. Klecanská půda prý snese i sucho i vlhko! Zkušení hospodáři říkají tak aspoň 

do dneška. Stěžují-li si jinde, že neskáp-
lo u nich ode čtyř neděl, v Klecanech si 
mnou ruce, protože zdejší půdu nevysuší 
sebe palčivější slunce; naříkají-li napří-
klad u Slaného, že už je všecko lijáky 
přepito, v Klecanech si pochvalují, proto-
že zdejší pole sají do sebe vodu, jakoby 
neměla dna.

      
(z povídky Pan Zikmund z Boršic)
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kde Se to vZalo? – Spálit Za Sebou moSty
Zpravidla se říká o ženách, že když se za-
milují, pálí za sebou mosty. Jinými slovy 
neponechají si možnost návratu, zpřetrha-
jí dřívější svazky. Je to rčení velmi výstižné 
a dá se dokonce představit i v reálné po-
době. Ale kdo první a kdy použil k postu-
pu vpřed spálení mostů, se opět dozvíme 
z knihy S. Kovářové – Proč se říká? 

Roku 1519 vyrazil z Kuby španělský 
conquistador Hernando Cortez dobýt říši 
Aztéků (dnešní území Mexika). Aztékové 
sice neznali v té době např. železo nebo 
kolo, ale zato byli prvotřídními staviteli stupňovitých pyramid. Cortez se se svou, ne 
příliš početnou výpravou, vylodil ve městě Veracruz. Ihned po vylodění vydal Cortez 
rozkaz ke spálení lodí. Znemožnil tak své posádce podlehnout touze po návratu 
bez boje. Cortéz byl se svými lidmi ve značné výhodě, protože v nich v první chvíli 
Aztékové spatřovali vousaté bohy vystupující z moře. Převahu Španělů umocňoval 
panický strach Aztéků z koní a střelných zbraní. Během dvou let, tedy v roce 1521 
byla říše Aztéků zcela rozvrácena. 

Rčení o tom, že účinnou cestou vpřed je spálit za sebou lodě, se rychle šířilo po 
celé Evropě. Střední Evropa, moří ani loďstva nemaje, si přizpůsobila toto rčení svým 
podmínkám a tak se z lodí staly mosty, ale význam zůstal dodnes. Ještě, že nikoho ne-
napadlo vyzkoušet v praxi pálení mostů třeba v Praze. Jednak by to byla nevyčíslitelná 
škoda a hlavně by se dotyčný dost nadřel, protože Praha má více než tři desítky mostů. 
O výstavbě mostu přes Vltavu v Klecánkách je první dochovaná písemná zmínka už z r. 
1922. V publikaci o Klecanech nazvané Klecany A.D. 1316 – 2000 najdeme v příslušné 
kapitole tento dovětek: „Ani toto úsilí nepřineslo v r. 1996 žádného pokračování. Snaha 
získat lávku nebo most přes Vltavu zůstává i nadále pro občany jen a jen snem.“ Otázkou 
však zůstává, jestli něco zlé není také k něčemu dobré. Při současném rozvoji architektu-
ry, stavebních a technických možnostech by pravděpodobně došlo k tak razantnímu zá-
sahu do krajiny, že bychom se mohli rozloučit s romantickými a klidnými procházkami 
kolem řeky, večerním tichem a množstvím vodního ptactva, které na řece hnízdí. A také 
by určitě vzal za své jeden z nejstarších vltavských přívozů. Možná by bylo dobré, kdyby 
slovutní urbanisté spálili mosty za myšlenkou překlenout Vltavu v oblasti Klecan. 

JH

JeZ Slaví 115. naroZeniny
19. února uplyne 115 let ode dne, kdy byl prvně vyzkoušen klecanský jez. Za jeho vznik 
vděčíme rozvíjející se lodní dopravě, které musely ve 2. polovině 19. století ustoupit 
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pevné jezy. Toto opatření však nebylo dostačující a tak tehdejší odborníci začali prosa-
zovat úpravu břehů, stavby jezů a plavebních komor. K urychlení této úpravy toku na-
pomohlo ještě roku 1893 sucho, které zavinilo značný propad v lodní dopravě. K řešení 
celé situace byla ustanovena v r. 1896 Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe a ta 
rozhodla o stavbě jezu v Klecanech. Stavba byla zahájena v červenci 1897 a dokončena 
byla na konci r. 1898. Zahájení zkušebního provozu proběhlo 19. února 1899. 

Dnes je klecanský jez moderním vodním dílem, jehož součástí je i malá vodní 
elektrárna. Historická budova jezu i velín jsou velkým lákadlem pro turisty, kteří se 
neopomenou zastavit u informační tabule i za cenu sesednutí z kola. K příjemnému 
a zajímavému turistickému zážitku přispívají především pracovníci Povodí Vltavy, 
kteří spolu s Městem Klecany udržují a vždy udržovali celé okolí jezu i navazující 
plochy a cesty ve vzorném pořádku.

JH

zdroj: commons.wikimedia.org

zdroj: www.mu-klecany.cz

život v dpS klecany
Tentokrát bude zajímavé se podívat na přelom prosince a ledna, přelom roků 2013 
– 2014.
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Koncem roku 2013 zorganizovala vedoucí Pravého Hradce paní Zdena Tomášová 
pro seniory v DPS pravidelné masáže. Získala mladou masérku Katku Horovou, která 
všechny nadchla svým výkonem a obětavostí. Dojíždí dvakrát v měsíci z Prahy a je 
vždy toužebně očekávaná. Masáže jsou placené z příspěvku města na aktivizační 
program seniorů. 

Dne 2. 12. 2013 jsme se všichni sešli 
ve společenské místnosti k malé vánoční 
oslavě. Tu s námi prožili významní činitelé 
naší komunity, kteří jsou mocnými hyba-
teli v běhu života obyvatelů DPS: paní M. 
Machovcová – ředitelka org. Farní charita 
Neratovice, pan starosta Klecan Ivo Kurha-
jec, paní Zuzana Kudláčková. Přišla nám 
zahrát na kytaru mladá maminka a stálá 
obyvatelka Klecan p. Lenka Lisá. Všem 
zúčastněným velmi děkujeme. Společně 
jsme si vychutnali občerstvení, které při-
pravily naše obětavé pečovatelky: řízek s bramborovým salátem a zákusek s kávou. 
Hezký předvánoční svátek. 

Velmi krásným zážitkem se stal koncert vánočních písní prokládaný přednesy 
z písňové tvorby světových i našich klasiků. Přednesla je ve stacionáři pro seniory 
v Obříství operní pěvkyně paní Mudrová.

Dobře se vyvedla oslava 81. narozenin naší obyvatelky paní 
Jiřiny Koktanové. Blahopřát přišli pan starosta, paní Kudláč-
ková a paní Lemonová. Organizaci i s hudbou převzaly naše 
zkušené pečovatelky, a to v pátek 13. 12.

Hned 14. 12. dostal náš domov od vedení Farní charity 
Neratovice nový nábytek do společenské místnosti, který na-
hradil dosavadní těžký, mohutný a tmavý skříňový komplet, 
zabírající mnoho místa. Místnost teď působí světlým a odleh-
čeným dojmem.
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Dne 15. 12. jsme se opět sešli v zase-
dací místnosti. Přišly nás pohostit a ob-
darovat členky občanského sdružení 
AkSen – aktivní senior. Paní Alena Zago-
rová, Mária Mamajová a její dcera Emilia 
Wardrope přinesly dárky, které zakoupily 
z příspěvku členů organizace YPO (Young 

President Orga-
nization). Se svými přáteli a jejich dětmi připravily občer-
stvení a krásný sváteční program. Překvapením byla fenka 
Brusinka s canisterapeutkou Barborou Chuecos, které slíbily 
pravidelné návštěvy DPS i v novém roce. Pan Petr Opava hrál 
a zpíval koledy a všichni se k němu s radostí přidali. Strávili 
jsme krásné odpoledne plné vzájemného poznání a poro-
zumění.

Závěr slavnostní šňůry vánočních pořadů provedli žáci 
5.A naší klecanské školy svým vánočním programem dne 
20. 12. v 10 hodin dopoledne. Vděčně jsme přihlíželi na-
slouchali a děkujeme žákům i jejich vedení. Odpoledne té-
hož dne pak přišla na řadu oslava svátku Dáši, naší pracovité 
pečovatelky. Velmi se vydařila. 
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Po svátku Nového roku jsme opět začali vyhledávat společná posezení. Dne 12. 1. 
oslavila své 74. narozeniny paní Marie Nejedlá. Jakmile se naskytne příležitost, opět 
se sejdeme. 

Máme nyní možnost pouštět si veselou hudbu, protože vedení charity nám daro-
valo k Vánocům nový malý přehrávač. 

Děkujeme vedení obce a sdružení AkSen, děkujeme svým pečovatelkám a přeje-
me radost, štěstí a přízeň osudu jim všem i nám všem a vůbec všem. 

 Obyvatelé DPS Klecany

vánoční drážďany 
Ve středu 11. prosince jsem se zúčastnila zájezdu do Drážďan. 
Byl to moc hezký zájezd. Že jsme odjížděli poměrně pozdě, užila 
jsem si plně vánoční trh a večerní osvětlení města. Bylo to jako 
hezký vánoční dárek. Děkuji všem organizátorům. 

 
Eva Burdová, Vodochody.

Pozn. red.: Vánoční zájezd do Drážďan pořádá každoročně kulturní ko-
mise města Klecany.

mySlivoSt – bažant
Bažant obecný (Phasianus colchicus) není naší původní zvěří, ale pochází z oblasti 
jihozápadního Kavkazu. Odtud se, prostřednictvím člověka, již ve starověku dostal 
do Řecka, Říma a později do Francie, Anglie a Německa. K tomu se váže i hezká 
legenda o tom, jak bájní Argonauti při své výpravě za zlatým rounem do Kolchidy 
objevili a dovezli první bažanty do starověkého Řecka. 

U nás spadá začátek chovu bažanta do období vlády Lucemburků ve 14. století. 
Nejdříve byli bažanti chováni v bažantnicích. Jednalo se o rozlehlé ohrazené pozem-
ky, kde bažanti byli v péči bažantníků a chráněni před škodnou zvěří. Na podzim se 
část odchovaných bažantů odchytila ke spotřebě a část byla zakomorována a pone-
chána jako základ dalšího chovu. Nejdříve to bylo tak, že co bažantí slepice snesla, 
to také vyseděla. Později byla bažantí vejce dávána také pod obyčejné slepice nebo 
krůty. Odlov byl prováděn nejdříve formou odchytu a následného zapeření (usmr-
cení), s rozvojem střelných zbraní pak byly pořádány hony zhruba tak, jako je tomu 
v dnešní době.

Z bažantnic se bažantí zvěř dostala do volné přírody a tak dnes máme v podstatě 
tři druhy chovu. Volný, usměrněný a voliérový. Myslivecká péče ve volném chovu spo-
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čívá ve zlepšování životních podmínek, 
přikrmování a ochraně zvěře. O usměrně-
ném chovu hovoříme v případě, že vej-
ce snesená ve volné přírodě se odebírají 
například z ohrožených nebo vysečených 
hnízd a dávají se do líhní. Voliérový (umě-
lý, farmový) chov je založen na líhnutí 
vajec získaných od voliérované zvěře, 
a to v elektrických líhních. Výhoda tohoto 
způsobu chovu spočívá v tom, že se získá-
vají kvalitní násadová vejce bez ohledu na 
počasí, líhnutí probíhá dříve a tak mohou 
být odchováni mladí bažanti bez ohledu 
na nepříznivé povětrnostní podmínky. 

Stavy bažantí zvěře ve volné přírodě 
prošly postupným růstem až k miliono-
vým počtům a tomu odpovídajícím úlov-
kům. V sedmdesátých letech minulého 
století došlo k poklesu stavů vlivem ne-
gativních zásahů do životního prostředí. 
Jednalo se například o meliorace, rozší-
ření mechanizace a chemizace při vel-
koplošném zemědělském hospodaření 
a v posledních letech se k těmto negativ-
ním jevům přidává ještě stavební činnost 
a zabírání honebních ploch při budování 
dálnic, logistických parků, průmyslových 
zón či satelitních městeček. Důležitou 
roli v tom hraje též současné přemnožení 
černé zvěře, která představuje nebezpečí 
hlavně pro hnízdící slepice. Dá se říci, že 
divoká populace bažanta se v čisté formě 
již téměř nevyskytuje a že bez voliérové-
ho chovu a vypouštění bažantů do příro-
dy se dnes již neobejdeme. 

Bažant kohout je pestře zbarvený pták s kovovým leskem peří. Je bronzově čer-
venohnědý, hlavu a krk má zelené, pouška červená. Nápadný je dlouhý klín (ocas). 
Vyskytuje se buď s bílým obojkem na krku nebo jako bezobojkový. Bažantí slepice je 
zemitě hnědá s kropenatým ochranným zbarvením. Tok u bažantů probíhá v březnu, 
kdy kohout má kolem sebe soustředěno několik slepic. Od poloviny dubna do polo-
viny května snáší slepice do hnízda v průměru 10 vajec. Po 24 až 25 dnech se líhnou 
kuřata, o která se slepice vzorně stará a shání jim potravu. Složení potravy bažantů je 
pestré, dá se však říci, že třetinu tvoří živočišná a dvě třetiny rostlinná složka. Je zají-
mavé, že, i když bažant hnízdí na zemi, na noc vylétá na větve stromů, kde hřaduje. 

Bažant královský

Bažant slepice

Bažant obecný kohout
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Milí přátelé,
využíváme této stránky zpravodaje, abychom poděkovali všem, kteří 

navštívili Tradiční myslivecký bál, námi pořádaný v sobotu 18. 1. 2014 
v sokolovně ve Veltěži. Těšíme se na opětné setkání v lednu 2015.

 Myslivecké sdružení Zdiby Klecany

Bažanty lze rozdělit mezi lovné a okrasné. K lovným druhům patří bažant obec-
ný, zastoupený poddruhy kolchidským (bezobojkovým), obojkovým a sedmiříčským. 
Dále mezi lovné druhy patří bažant pestrý. U bažanta obecného se vyskytují také 
barevné odrůdy, a to bažant temný (tenebrosus) a plavý (isabellinus). Mezi okrasné 
druhy patří bažant diamantový, stříbrný, zlatý a královský. Tento poslední druh se 
chová též jako lovný.

 Ing. Jindřich Trpák

Zahájení s trubači

Část tomboly v Šatlavě Výstavka zvěřinové části tomboly

Fotogalerie Z mySliveckéHo bálu
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Není nad dobrý jablečný mošt

Příjemná nálada

Sborový tanec

Plný parket tanečníků

Hlavní zvěřinová výhra

Obsazená šatlava

Šťastní výherci

Spontání radost z výhry

Když se štěstí usměje
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SkautSké StřediSko 
Havran klecany

Letošní zahajovací akcí byla 
Tříkrálová sbírka. První led-
nová neděle byla pro většinu 
dětí posledním dnem prázd-
nin a navzdory nevlídnému 
počasí se nás shromáždilo 
dost na vytvoření hned tří sku-

pin – jedna pod vedením Janiny (Jana Kovalská) 
prošla okolí srubu a ulice Na Vinici, zatímco dru-
há v tandemu Anče (Anna Sýkorová) + Loki (Petr 
Mervart ml.) koledovali na Boleslavce. Třetí skupi-
na vybírala ve Zdibech. Omlouváme se všem, kdo 
nás letos čekali a nedorazili jsme - do budoucna 
bychom rádi dosáhli alespoň pěti týmů, abychom 
mohli pokrýt větší část Klecan.

Peníze vybrané na sbírce posíláme každoročně jiné neziskové organizaci. Loni 
to byly nadace Člověk v tísni a Lékaři bez hranic, letos jsme 500 Kč poslali nadaci 
„Tříkralová sbírka“ od Charity a větší část, 4 900 Kč byla poslána dětskému fondu 
OSN (UNICEF) na podporu dětí ze Sýrie. 

Děkujeme všem, kdo jste skautům přispěli a podpořili tím dobrou věc!

Samozřejmě v lednu probíhá i oddílový pro-
gram. Světlušky z prvního oddílu se věnovaly 
zimní výzdobě klubovny a přípravě na Závod 
Vlčat a Světlušek. „ZVaS“ je soutěží, při které se 
navzájem utkávají družiny z různých oddílů a je 
tak pro děti výbornou možností setkat se se skauty 
z celého okresu. Letos se bude okresní kolo zá-
vodu konat v Klecanech, hlavním pořadatelem je 
Kulihrach (Martin Černý). Kromě přípravy na zá-

vod také světlušky v rámci svého projektu uklízí některá nepěkná místa v Klecanech. 
Výsledky jejich práce vidíte na fotografiích na straně 29.

Ostatní oddíly také nelení. Ve třetím oddíle probíhají intenzivní přípravy na zá-
vod – děti v rámci hry „Poznávání kde bydlíme“ zkoumali mapu ČR i Evropy, učili 
se kraje a okresy. Praktické přípravy zahrnovaly základy zdravovědy, aby si děti 
uměly ošetřit puchýř nebo odřeninu nebo uměly rozluštit šifry. To vše doprovázela 
řada her venku, bez kterých si vlčata schůzku ani neumí představit. Třináctý oddíl 
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měl schůzky tématické – téma „Naděje“, 
během kterého děti mj. pantomimou 
i kreslením znázorňovaly svá očekávání 
do roku 2014, nebo téma „Rozhodová-
ní“. Kromě toho probíhá v Třináctce pro-
jekt „Pomoc druhým“, jehož první částí 
bylo prosincové rozdávání Betlémského 
světla. Všechny tři oddíly se také potkaly 
na společné schůzce s tématem „Zimní 
olympijské hry“ pod vedením Anči. Ro-
verský kmen navzdory zkouškovému období většiny členů připravuje skaustký ples, 
na který jste všichni zváni! 

Skautské interview: 
Odpovídala Anna Koktanová, 15 let, členka 13. od-
dílu:

Jak dlouho chodíš do klecanského střediska? 
AK: 9 let. 
Proč tam chodíš?
Zaprvé kvůli ideji skautingu, za druhé kvůli partě.

Můžeš to nějak rozvést? Co to podle tebe je, ta idea 
skautingu?
Přes jedince zlepšovat svět, i když se to někdy zdá 
jako marnost, má to svůj smysl a jsem ráda, že 
v tomhle ohledu se mnou souhlasí tolik lidí. Líbí se 
mi, že v tom není každej za sebe, že tvoříme takovou 
velikou rodinu, která se snaží tuhle myšlenku realizovat.

Co tě z lednových schůzek a akcí nejvíc bavilo?
Líbilo se mi, že bylo nějaký téma. Sice některý hry s tím souvisely jen trochu, ale 
přece jen jo.
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Co to bylo za téma? A vzpomeneš si na nějakou konkrétní hru, která tě bavila?
Rozhodování. Líbilo se mi, jak jsme dostali 6 000 Kč (fiktivních, pozn. redakce) a mu-
seli jsme se rozhodnout co s nima, aby každej souhlasil – to mi přišlo celkem zapek-
litý.

Dobře a poslední otázka: jaký je tvůj nejsilnější zážitek z loňského roku?
Určitě tábor, nevím jestli to bylo super programem nebo tím, že se tam cítím skoro 
jako doma, ale byl úplně nejlepší ze všech, na kterých jsem kdy byla.

Zimní olympiáda dětí a mládeže 
Od 19. 1. do 23. 1. letošního roku při-
pravil Kraj Vysočina již 6. ročník Zimní 
olympiády dětí a mládeže. 

Olympiáda dětí a mládeže ČR je 
republiková soutěž krajských reprezen-
tací v kategoriích mladších a starších 
žáků a žákyň. Svým charakterem navo-
zuje atmosféru opravdových olympij-
ských her. Mladí účastníci tak nejsou 
ochuzeni o zapálení olympijského 
ohně, slavnostní ceremoniály, souži-
tí v olympijské vesnici nebo složení 
olympijské přísahy.

“Naprosto neuvěřitelná atmosféra, kdy při zahajovacím ceremoniálu cítíte silné 
mrazení v zádech. Máte pocit, jako byste byli na opravdové olympiádě. Tady defini-
tivně pochopíte, proč se říká, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pro ta děcka 
to musí být jedinečný a nezapomenutelný zážitek, už jen proto, že tu jsou.” - to jsou 
slova, která přišla od rodiče a zároveň člena realizačního týmu Středočeského kraje. 

Jsme rádi, neboť dva členové našeho oddílu prokazují všestrannou připravenost 
a jsou členy běžeckého družstva Středočeského kraje. Sourozenci Karolína a Matěj 

Bedrníkovi se poprali s těžkou tratí 
a těžkými podmínkami v Novém 
Městě na Moravě se ctí. Na medaile 
to tentokrát nebylo, ale už jen fakt, 
že se na olympiádu probojovali 
a tam bojovali s lyžaři specialisty, 
stojí za velkou poklonu a gratulaci! 

Na fotografiích je běžecké druž-
stvo Středočeského kraje, Kája 
s Matějem a Karolína bojující na 
trati volnou technikou. 

(pm) 
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Jaký bude rok 2014? 
Ještě jsme se ani pořádně neprobudili ze 
zimního spánku a zaslouženého odpo-
činku a neposední sokolové už přemýšlí, 
co je čeká v roce 2014. 

Bohužel letošní zima nás, alespoň ty, 
kteří milují sníh, hory a lyže, tak trochu 
vypekla a do poloviny ledna byla na sněhovou nadílku hodně skoupá. Mnohými plá-
novaný odpočinek od kola v podobě různě širokých prkýnek na sněhobílých svazích 
vzal za své. Kromě pravidelné „suché“ přípravy v tělocvičně, si každý realizuje pohyb 
podle své chuti. A protože cyklistika pro mnohé členy není sportem číslo 1, tak v na-
šem oddíle najdeme velmi rozmanité zastoupení jiných sportů. Namátkou zmíním 
hokej, fotbal basketbal, plavání, florbal, tance a někdo se vrhnul i na horolezení. Tuto 
rozmanitost velmi vítáme z několika důvodů. Jednak nevychováváme v raném věku 
úzce specializované sportovce, ale všestranně zdatné děti a jednak si hlava odpočine 
od kola, a o to více se na něj budeme na jaře těšit. 

Do letošního roku vstupujeme s 27 dětmi, z čehož je přesně 1/3 z Klecan. Jakmile 
počasí dovolí, vrhneme se s chutí opět do terénu, kde hravou formou zlepšujeme 
technické dovednosti v ovládání kola a bezpečné jízdy. Loni jsme „cvičně“ vyzkou-
šeli několikrát i delší vyjížďky po okolí i s rodiči, což bylo vnímáno více než kladně. 
A když se něco osvědčí, proč to nezopakovat a zapojit tak více i rodiče. 

S ambicióznější částí týmu bychom se rádi pokusili o ještě lepší výsledky. Po loňském 
veleúspěšném roce víme, že to není rozhodně lehký úkol. Úspěšní závodníci v Českém 
poháru se pokusí prokousat ještě o několik příček výše. Hned několik nově licencova-
ných závodníků pojede své první pohárové závody a budou sbírat cenné zkušenosti. 

Na tomto místě je asi potřeba zmínit naše 2 nové posily. Obě dvě závodnice již 
mají bohaté zkušenosti se závodní cyklistikou a věříme, že přechod do nového pro-
středí je posune opět o kousek výše. 

Karolína Bedrníková je mladší sestra Matěje, primárně se věnuje plavání a triatlonu. 
V cyklistice loni bojovala, až na výjimky, vždy o medailové pozice, takže je zde lo-
gický krok vstoupit do Českého poháru. 

Zuzana Kadlecová se věnuje přes zimu hlavně basketbalu, nicméně i na kole jako 
letním sportu, již také prokázala své schopnosti se prosadit. Na jaře s námi absolvuje 
v rámci přípravy, kromě tréninků, také několik závodů XCO, aby začátkem září v plné 
zbroji a formě naskočila do své první cyklokrosové sezóny. 

A na závěr si dovolíme připomenout důležité datum: 
V sobotu 3. 5. 2014 budeme pořádat další ročník závodu XCO Beckov na trati u Klíčan. 

Na letošní rok připravujeme několik novinek, v průběhu února již přineseme finál-
ní propozice. 

(pm)
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Z FotbalovéHo klubu  
tJ Sokol klecany

Vážení členové a příznivci Tělovýchovné jednoty Sokol Klecany

Dovolujeme si Vás pozvat na Výroční valnou hromadu,
která se bude konat dne

23. 2. 2014 v 15 hodin 
v salonku restaurace Sportklub Klecany

Program:
Zahájení

Zpráva o činnosti oddílu
Plán na sezonu 2014/2015

Volba výboru
Diskuze a závěr

Jiří Kruťa – předseda Dagmar Horová – člen výboru

mladší žáci přiveZli Zlato
V sobotu 25. 1. 2014 se po posledních dramatických utkáních rozhodlo pořadí zim-
ní fotbalové ligy mladších žáků. Liga probíhala o víkendech na UMT v Ďáblicích 
mezi mužstvy Dolní Chabry „A“, Dolní Chabry „B“, SK Ďáblice a TJ Sokol Klecany. 
S každým soupeřem jsme odehráli dvě utkání. Po sečtení všech výsledků a započtení 
vzájemných utkání si kluci z TJ Sokol Klecany zaslouženě převzali zlaté medaile. 
Radost v mužstvu byla obrovská. Většina kluků v příští sezoně přechází do kategorie 
žáků. Na závěr svého působení v kategorii mladších žáků si tak naši mladí fotbalisti 
splnili sen a vybojovali si zlato. Pochvalu si zaslouží celé mužstvo. Každý zápas byl 
jiný a v každém zápase se někomu dařilo více a někomu méně. Ne všichni mohli být 
na všech zápasech a kluci se museli navzájem zastoupit, ale medaile vybojovali jako 
tým. Gratulujeme a děkujeme Danovi Dvořákovi, jeho realizačnímu týmu (rodině 
Dvořákových) a rodičům, kteří kluky na zápasy vozí a doprovází. 

                                                                                                    D. Horová



32 / 33

MÁSLOVICKÝ  MASOPUST 
se zabijačkou na návsi 

v sobotu 15. února  2014

VESNICKÁ  ZABIJAČKA (od 11 h)
SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ JITRNIC (12 h) 

SETKÁNÍ DECHOVKY  A  MASEK NA  NÁVSI (13 h)
následuje PRŮVOD  MASEK S  HUDBOU  PO  VSI (do cca 15 h) 

ČERSTVÉ ZABIJAČKOVÉ A MASOPUSTNÍ DOBROTY!
HORKÉ POVZBUZUJÍCÍ NÁPOJE!

TĚŠÍME SE NA VÁS!  MASKY VELMI VÍTÁNY!!!

Máslovice jsou 18 km na sever od Prahy. Bus 374 z metra C Kobylisy. 
Případné další informace na tel.: 724 191 246 , nebo mailem: ou@maslovice.cz    

www.maslovice.cz

masopust14-A4-01.indd   1 20.1.2014   21:08:16
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REZERVACE:  777 756 734                                                          TAXI: 602 830 663

 
www.discoelpaso.cz      



III

Loutkové divadlo Klecánek
uvádí v únoru poprvé napínavou pohádku

Kašpárek čarodějem
Hrajeme v sobotu 22. února od 15 hodin v Městské 

knihovně v Klecanech. Těšíme se na vás, děti!

Cena vstupenky je 270 Kč. Doprava zajištěna.
Odjezd z Klecan v 18 hodin. 

Pozvánka na představení

HAŠLER
do Divadla na Vinohradech

ve středu 26. února. 

Vstupenky a další informace na telefonním čísle 724 191 246
nebo e-mailem: ou@maslovice.cz.



9. SKAUTSKÝ PLES
sokolovna Zdiby

22.února 2014
od 19hod vstupné 120Kč

orchestr Petra Holuba; DJ Marek Šrajer hudba od 60. let po současnost
S P O L E Č E N S K Ý O D E V P O D M Í N K O U
odjezd autobusu: 18:30 Klecánky, 18:40 námestí, 18:50 U hrbitova

rezervace: ples.klecany.cz 777 112 600


