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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KLECANY 
V PROSINCI 2014 A LEDNU 2015

Rada 22. prosince
 – Neschválila nabídku Naxos a. s. na zajištění zpeněžení komerčního areálu a po-

zemků Dolní kasárna.
 – Schválila příkazní smlouvy s Čechák s.r.o. na přípravy podkladů a zpracování žá-

dosti o podporu k projektu Realizace energetických úspor na objektu Zdravotní 
středisko v Klecanech a smlouvu stejného obsahu k projektu Snížení energetické 
náročnosti ZUŠ a tělocvičny v areálu ZŠ Klecany.

 – Schválila nabídku Ing. V. Klatovského v oblasti poradenství a administrace projektu 
ROP Střední Čechy na vyhotovení monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektů 
a řešení případných změn.

 – Schválila smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod se Středočeskými 
vodárnami a. s. na odběrném místě v Klecanech, V Honech 686 a vzala na vědomí 
změnu odběratelů z IMM Astra s.r.o. na město Klecany.

 – Vzala na vědomí sdělení Ministerstva obrany, že není možné převést do majetku 
města pozemky č. 216/1, 216/8 a 216/9 v k. ú. Klecany a p. č. 138/11 v k. ú. 
Přemyšlení. Tyto pozemky mělo město Klecany ve výpůjčce a jsou pod studnami.

 – Projednala nabídku na vypracování demografické prognózy společnosti Výzkumy 
Soukup.
 O nabídce se bude znovu jednat v případě žádosti o přidělení dotace na rozšíření 
základní školy, kde je prognóza podmínkou pro získání dotace.

 – Vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly finanční dotace na pokrytí nákladů 
při řešení krizové situace – povodně 2013. Nebyly zjištěny nedostatky. 

 – Schválila dohodu o vzájemném vyrovnání závazků a pohledávek vyplývajících 
z nájemní smlouvy, z dohody o stavebních úpravách nebytových prostor mezi měs-
tem a Petrem Tischlerem.

 – Vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko technického dozoru investora s reklama-
cí vady montáže okna (nadsvětlíku) při rekonstrukci Mateřské školy Klecany.

 – Projednala informaci zastupitelů Ing. J. Bendla a M. Hory, kteří se účastnili pro-
jednávání třetí aktualizace územně analytických podkladů s obcemi ve správním 
obvodu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Rada 5. ledna
 – Schválila nákup a instalaci elektronického vstupního systému pro kontrolu vstu-

pu do Základní umělecké školy. Částka 90 tis. korun bude hrazena z investičního 
fondu školy.

 – Vzala na vědomí poděkování rektora klecanského kostela Pavla Kuneše za poskyt-
nutí noclehu v budově na Rychtě pro účastníky Pouti důvěry pořádané Komunitou 
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Taizé v Praze ve dnech 29. 12. 2014 – 2. 1. 2015. O poutníky se postaraly členky 
farnosti a spolku Pravý Hradec.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o záměru Lesů ČR s. p. začít kácet v Klecan-
ském háji již v průběhu I. čtvrtletí 2015. Rada města odmítla tento záměr a schvá-
lila zaslání výzvy k dalšímu jednání a řešení celé situace na Vinici.

 – Schválila podpis nájemní smlouvy s  D. Hnátovou DiS. a Bc. K. Dvořákovou na 
pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku pro zdravotní výuku.

Rada 12. ledna 2015
 – Vzala na vědomí kritéria pro přijímání dětí do Základní školy Klecany.
 – Schválila na základě smlouvy o smlouvě budoucí z 26. 5. 2011 smlouvu s Lesy ČR, 

s. p. o zřízení služebnosti, spočívající v právu zřízení a provozování stavby, údržby 
a opravě stavby, volného přístupu chodců a cyklistů a stezky na pozemku č. 234/27 
o výměře 174 m2 (ulice Pod Černou skálou a U Školky), za 10.000 korun bez DPH.

 – Schválila cenovou nabídku pana J. Bratky na zpracování návrhu na obnovu zvlášt-
ní ochrany Klecanského háje a návrhu plánu péče o něj, ve výši 26.800 korun.

 – Schválila na doporučení výběrové komise uchazečku paní Mgr. M. Pecháčkovou 
na pozici projektové manažerky a investiční techničky. Funkci bude vykonávat po 
dobu určitou (po dobu mateřské dovolené Ing. K. Holubové).

 – Vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na území města Klecany 
v období červenec až prosinec 2014.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

  

PROSTORY K PRONÁJMU – DOLNÍ KASÁRNA KLECANY PROSTORY K PRONÁJMU – DOLNÍ KASÁRNA KLECANY 
  

Město Klecany nabízí volné prostory k pronájmu v areálu Dolních kasáren Město Klecany nabízí volné prostory k pronájmu v areálu Dolních kasáren 
  

Kanceláře 200 Kč/m2/měsíc Kanceláře 200 Kč/m2/měsíc 

Skladovací prostory, hangáry, kóje od 45 Kč/m2/měsíc Skladovací prostory, hangáry, kóje od 45 Kč/m2/měsíc 

Venkovní zpevněné plochy 15 Kč/m2/měsíc Venkovní zpevněné plochy 15 Kč/m2/měsíc 

Dílna 70 Kč/m2/měsíc Dílna 70 Kč/m2/měsíc 
  

Bližší informace je možné získat na MěÚ Klecany u místostarosty p. Dvořáka (tel. 739 032 165) Bližší informace je možné získat na MěÚ Klecany u místostarosty p. Dvořáka (tel. 739 032 165) 
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UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY CEN VODNÉHO 
A STOČNÉHO
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. 
ze dne 27. 11. 2014 dochází s účinností od 1. 1. 2015 ke zvýšení cen vodného 
a stočného.

Ceny v Kč/m3 bez DPH včetně DPH (15%)

Voda pitná a užitková
(SKP 41.0011 a 12) 46,30 53,24

Voda odkanalizovaná
(SKP 90.01.11) 34,50 39,68

Celkem 80,80 92,92

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného. 

NOVÉ AUTOBUSY 
5 nových IVECO Crossway LE v provozu ČSAD Střední Čechy, a. s. pořídila nízko-
podlažní autobusy díky dotaci z Regionálního operačního programu.

ČSAD Střední Čechy a. s. uvedla ve středu 21. 1. 2015 na provozovně Mělník do 
provozu pět nových příměstských autobusů typu LOW ENTRY s pohonem Diesel, 
typového označení IVECO BUS CROSSWAY. ČSAD Střední Čechy pořídila tyto nové 
vozy v rámci dotace z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti 
Střední Čechy 2007 – 2013. Slavnostní událost se kromě zástupců dotčených měst 
a obcí uskutečnila za přítomnosti náměstka hejtmana Středočeského kraje Milana 
Němce, ekonomické ředitelky Ropidu Miroslavy Staňkové, vedoucí oddělení – Fi-
nanční útvar a publicita – Úřadu regionální rady soudržnosti Střední Čechy Martiny 
Semelkové a za přítomnosti vedení firmy ČSAD v čele s jejím majitelem Miloslavem 
Studenovským.
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Celkové náklady projektu „Nákup ekologických autobusů pro příměstskou dopra-
vu – ČSAD Střední Čechy, a.s.“ byly v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace stanoveny 
na 21 mil Kč. Projekt bude podpořen v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Čechy dotací v maximální výši 10,5 mil Kč. Linky, na kterých budou 
nově pořízené autobusy provozovány, jsou zařazeny v systému Pražské integrované 
dopravy, jedná se o linky řady 370 – 374. Linky, na kterých budou nově pořízené au-
tobusy provozovány, lze považovat za vysoce vytížené příměstské linky regionu Pra-
ha – východ (okolí měst a obcí Kralupy nad Vltavou, Odolena Voda, Klecany, Zdiby), 
které slouží obyvatelům daného území k dopravě za prací, vzděláním a potřebnými 
službami. 

Z technického hlediska se jedná o nízkopodlažní vozidla v délce 12 m s kapacitou 
85 osob, z toho pro 43 sedících cestujících. Vozidla jsou vybavena informačními 
prvky (označovače, hlásiče, vnitřní a vnější informační tabla, přijímač pro nevido-
mé apod.) v souladu s požadovanými Standardy kvality PID. Cílem projektu byla 
modernizace veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení komfortu pro cestující veřej-
né dopravy a dále posílení ekologických forem dopravy v dané oblasti. Předmětem 
projektu bylo mimo jiné zajištění bezbariérových spojů na daných linkách, zvýšení 
bezpečnosti provozu a komfortu cestujících v rámci přepravy a snížení emisní zátěže 
stávajícího vozového parku ČSAD Střední Čechy.
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PROJEKT STÁŽE VE FIRMÁCH 
POMÁHÁ NAJÍT UPLATNĚNÍ 
STOVKÁM NEZAMĚSTNANÝCH  
PO CELÉ ČR
Více než stovce lidí ve Středočeském kraji už pomohl najít práci projekt Fondu dal-
šího vzdělávání (FDV) Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2. Hlavním přínosem stá-
že je získání praktických zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, 
nových kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschopnost na 
trhu práce.

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/49.0001, ply-
nule navázal na svou úspěšnou první část, kterou FDV realizoval od června 2012 do 
října 2014. Během dvou let se do programu jen ve středních Čechách zaregistrovalo 
2 211 uchazečů a své znalosti si prostřednictvím odborné stáže rozšířilo 261 z nich. 
Přičemž 20 % stážistů získalo po skončení praxe u poskytovatele řádné zaměstnání, 
dalším 20 % nabídli zaměstnavatelé další pracovní uplatnění např. formou externí 
spolupráce. 

Kdo se může do projektu zapojit?
Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR, vyjma hl. m. Prahy, a jsou:
• osoby starší 50 let
• osoby starší 40 let ohrožené nezaměstnaností
• nezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol
• rodiče na/po rodičovské dovolené 
• osoby nezaměstnané déle než tři měsíce
• osoby zapojené na trhu práce na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení 

práce
• pedagogičtí pracovníci středních škol, kteří vyučují odborné předměty

Veškeré informace o tomto projektu můžete získat nejen na webových stránkách 
www.stazevefirmach.cz, ale i u regionálního konzultanta přímo ve Vašem kraji. Pro 
Středočeský kraj: Mgr. Zdenka Uhlířová, Na Maninách 7, Praha 7, zdenka.uhlirova@
fdv.mpsv.cz, tel.: +420 777 492 487.
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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 Klecan,
červenec - prosinec 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 zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby na 
území města Klecany.

Obecní policie Zdiby zajišťuje ve své územní působnosti dvanáctihodinovou 
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 roce 2014 – udělili strážníci ve své územní působnosti blokové pokuty a to 
v celkové výši 44 200 – Kč. Bylo nařízeno 9 soudních exekucí s neplatiči blokových pokut na 
místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 368 písemností (úřední záznamy, oznámení 
uložení pokuty, oznámení přestupků a správních deliktů, vraky, dožádání úřadů, trestních 
soudů, Policie ČR a NBÚ). Celkem bylo zajištěno 46 zatoulaných zvířat, 12 osob bylo 
převezeno na záchytnou stanici, 5 hledaných osob bylo předvedeno na Policii ČR, byla 
nalezena 2 hledaná vozidla, bylo oznámeno 13 zjištěných trestných činů, bylo předáno 91 
přestupků a správních deliktů. Počet výjezdů strážníků na žádost různých útvarů Policie ČR 
byl 171. Finanční náklady na činnost obecní policie včetně přijaté dotace (povodně) od 
Krajského úřadu Středočeského kraje byly 3 038 000, - Kč.

Strážníci pravidelně zajišťují v ranních hodinách bezpečné přecházení žáků po 
přechodu pro chodce na komunikaci Čsl. armády v Klecanech. Také provádějí nepravidelné 
měření rychlosti vozidel ve stanovených úsecích a řeší drobné krádeže v průmyslovém parku 
D8. Ve spolupráci s panem místostarostou Klecan dohledávají postupně vlastníky vraků 
v Centrálním registru vozidel. Strážníci se několikrát na Městském úřadě Klecany pokoušeli 
identifikovat zatoulaného psa za pomoci čtečky čipů.

Datum: 9.1.2015
Č.j.: 03/14-OP-Zdiby-WA
Přílohy: 
Vyřizuje: vedoucí OP Zdiby Luděk Wachtl
Tel.: 774 986 014
Datová schránka Orgánu veřejné moci:
Obecní policie Zdiby ID: qs4gwih
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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 měsíci prosinci strážníci navštívili Základní školu v Klecanech a ve spolupráci 
s panem ředitelem uskutečnili na druhém stupni krátké přednášky na téma „Bezpečné 
přechází na přechodu pro chodce“, „Dodržování přepravního řádu a slušné chování 
v prostředcích Pražské integrované dopravy“ a „Drobné krádeže v obchodech - přestupek, 
trestný čin“.  Návštěvu školy a následné přednášky iniciovali strážníci na základě stížností 
řidičů autobusů a pracovníků místních obchodů. 

Velkým problémem pro obce je skutečnost, že záchytná stanice Bulovka již nebere 
„pacienty pod vlivem alkoholu“ zajištěné ve Středočeském kraji. Strážníci mohou využívat 
služeb pouze záchytné stanice Mladá Boleslav, Kolín a Příbram. Zde je však omezený počet 
lůžek a neslouží lékař. Strážník má povinnost před každým převozem nejdříve nechat 
„pacienta“ vyšetřit v příslušném zdravotnickém zařízení. V případě, že lékař nedoporučí 
umístění v záchytné stanici nebo není volné lužko, má strážník postupovat dle doporučení 
Veřejného ochránce práv, ombudsmana  a „pacienta“ předat do péče rodinných příslušníků.

Obec Zdiby v měsíci září 2014 obdržela pro Obecní policii Zdiby účelovou dotaci ze 
Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci „Podpory 
hejtmana“ na doplnění techniky na povodně (výztuhy a podlážky na stávající raftový člun, 
vlek, motor a záchranný tender). Dne 25.9.2014 hejtman Středočeského kraje osobně na 
Krajském úřadě Středočeského kraje poděkoval strážníkům za odváděnou práci při 
povodních. Obecní policie Zdiby je od 17.10.2007 řádnou složkou Integrovaného 
záchranného systému Středočeského kraje.

Obec Zdiby v roce 2014 podporovala zvyšování kvalifikace strážníků. Tři strážníci 
absolvovali prolongační kurz k získání osvědčení odborné způsobilosti a vykonali zkoušku 
před komisí Ministerstva vnitra ČR. Jeden strážník absolvoval kurz pro členy povodňových 
orgánů obcí a kurz povodňové plány, lokální a výstražné systémy. Dva strážníci absolvovali 
kurz Integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva v podmínkách územně 
samosprávných celků a to na Krajském úřadě Středočeského kraje. Jeden strážník dokončil 
vysokoškolské studium v oboru ochrana obyvatelstva na Fakultě biomedicínského inženýrství 
ČVUT. Jeden strážník vykonal zkoušku na Státní plavební správě. Čtyři strážníci se 
pravidelně účastnili tréninku "Jak se efektivně chránit" s instruktory EWTO.CZ. Tři strážníci 
absolvovali kurz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje "Základní neodkladná 
resuscitace včetně AED pro složky IZS".

Události z výkonu služby v Klecanech:

Dne 20.11.2014 v 16.49 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení, že na 
komunikaci Dlouhá, Klecany cyklista narazil do osobního vozidla tov. zn. AUDI. Hlídka 
strážníků na místě provedla u účastníků dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Řidič 
jízdního kola nadýchal 2,92 promile. Byla vyrozuměna Policie ČR a po konzultaci bylo 
protiprávní jednání řidiče "řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost" zpracováno 
strážníky a oznámeno na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem k zahájení 
správního řízení.

Dne 2.11.2014, v den při kterém každoročně vzpomínáme na naše blízké se strážníci 
Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu hřbitova ve Zdibech a Klecanech. V kostele ve 
Zdibech se strážníci setkali s panem farářem.
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Dne 31.10.2014 v 8.30 hod. vedoucí Obecní policie Zdiby zajistil na komunikaci Čsl. 
armády v Klecanech muže dlouhodobě hledaného Policií ČR. Následně bylo policisty 
zahájeno trestní řízení pro trestný čin výtržnictví.

Dne 21.10.2014 v 15.04 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním 
oddělením Policie ČR - Odolena voda, že na linku "158" byl nahlášen výskyt koní bez jezdce 
a to na komunikaci z Klecan do Husince. Motohlídka poté na místě nalezla dvě ženy, koně a 
poníka. Splašená zvířata se podařilo zajistit a ke zranění žen nedošlo.

Dne 1.10.2014 ve 13.16 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že 
tísňovou linku "158" byl nahlášen ležící muž na místní komunikaci v obci Husinec. Hlídka 
strážníků na místě nalezla muže z Klecan pod vlivem alkoholu, který nebyl ohrožen na životě 
a dechovou zkoušku nebylo možno provést. Matka z Klecan se nemohla vzhledem k 
vysokému věku dostavit na místo a opilého syna převzít "do péče osoby blízké". 
Místostarostka obce Husinec na základě žádosti strážníků zapůjčila k převozu pomočeného 
muže do místa bydliště v Klecanech komunální vozidlo. Zdibští strážníci poté ve spolupráci s 
matkou muže odtáhli do bytu.

Dne 1.10.2014 v 11.05 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna sestřičkou ze 
zdravotního střediska v Klecanech, že po chodbě chodí "po čtyřech" muž pod vlivem 
alkoholu. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která muže z Husince zajistila a marně se 
pokoušela předat do péče rodiny. Zdibští strážníci muže hlídali cca 1,5 hod. než byl schopen 
chůze. Následně muže doprovodili na cestě zpět do místa bydliště v Husinci.

Dne 26.9.2014 v 5.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR o vážné 
dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla na komunikaci V Honech, Klecany. Policie 
ČR požádala strážníky o uzavření komunikace a řízení křižovatek.

Dne 14.9.2014 v 18.07 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na náměstí 
Třebízského v Klecanech leží pod lavičkou muž pod vlivem alkoholu a sprostě nadává dětem. 
Strážník motohlídky na místě ověřil, že muž není ohrožen na životě, neudrží se na nohou a 
dechovou zkoušku nelze provést. Dále bylo postupováno dle "metodiky ombudsmanky Anny 
Šabatové". Obecní policie Zdiby nemá žádnou policejní celu k umístění muže a proto byla 
strážníkem vyrozuměna osmdesátiletá matka s žádostí svěřit zachyceného "do péče osoby 
blízké". Matka se dostavila na místo a marně se pokoušela odtáhnou stokilového syna přes 
trávník do místa bydliště. Na místo musel být z volna přivolán další zdibský strážník a muž 
byl převezen vozidlem OP Zdiby do místa bydliště, byl vytažen po schodech do třetího patra 
bytového domu a odborně za asistence strážníků, osmdesátileté matky a nemocného otce 
uložen do postele.

Dne 13.9.2014 v 17.27 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na 
tísňovou linku "158" bylo přijato hlášení o muži pod vlivem alkoholu na náměstí Třebízského 
v Klecanech. Hlídka strážníků na trávníku našla ležícího muže, který před dětmi budil veřejné 
pohoršení. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 3,01 promile alkoholu. Strážníci 
vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje s žádostí o provedení 
vyšetření zda osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí a to "dle 
zákona" před převozem na záchytnou stanici. Na místě poté zasahovala dvě vozidla záchranné 
služby. Lékař z Kralup na místě odmítl předat strážníkům kopii "záznamu z výjezdu" pro 
potřeby převozu muže vozidlem obecní policie na příslušnou záchytnou stanici. Bohužel poté 
museli strážníci zanechat muže k vystřízlivění na lavičce v Klecanech.

Dne 13.9.2014 od 7.00 hod. se strážníci OP Zdiby zúčastnili akce Slavnosti pravého a 
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levého břehu a závodů motorových člunů v Klecánkách. Strážníci zajišťovali silniční dohled 
při závodech do vrchu a veřejný pořádek. Na stanovišti strážníci vystavovali fotografie z 
povodní a  poskytovali pomoc parašutistům po seskoku do Vltavy.

Dne 11.9.2014 v 16.00 hod. se na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavila vystrašená 
matka se školákem z Klecan. Dítě v autobusu ČSAD jedoucího z Prahy přes Zdiby do Klecan 
obtěžoval starší muž. Poté dítě pronásledoval až do místa bydliště a vnikl za ním na zahradu 
rodinného domu. Přivolané matce se podařilo syna ochránit a za dramatické situace uprchnout 
vozidlem ke strážníkům do Zdib. Hlídka Obecní policie Zdiby okamžitě provedla pátrání v 
Klecanech muže nalezla, zajistila, spoutala a převezla k zahájení trestního řízení na Policii 
ČR.

Dne 2.9.2014 ve 14.21 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, Praha 
venkov. Na tísňovou linku "158" bylo přijato hlášení o zkolabování staršího muže pod vlivem 
alkoholu a to na oslavě v bytovém domu v Klecanech. Strážníci u muže s vysokým tlakem
zajistili životně důležité funkce, provedli dechovou zkoušku s výsledkem 3,48 promile 
alkoholu a vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje.

Dne 20.8.2014 v 19.13 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna od 
několika občanů z Klecan, že v lokalitě Drasty hoří pneumatiky. Strážník motohlídky 
následně zjistil, že hoří balíky slámy až na Odolene Vodě. Na místě postupně zasahovalo 10 
jednotek hasičů a byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu.

Dne 10.7.2014 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna 
bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který 
odcizil značkovou peněženku. Žena nebyla hledaná Policií ČR a splňovala podmínku věc 
projednat v blokovém řízení. Strážník následně uložil blokovou pokutu.

Dne 3.7.2014 v 16.10 hod. zadrželi strážníci Obecní policie Zdiby v lokalitě u hřbitova 
v Klecanech dva cizince. Muži jsou podezřelí z vloupání do nemovitostí v Klecanech. Na 
několikadenní akci spolupracovali zdibští strážníci s místními občany. Následně si případ 
převzala kriminální a cizinecká Policie ČR, Praha venkov, východ.

za orgán obce:
Luděk Wachtl

vedoucí Obecní policie Zdiby
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strážníkem vyrozuměna osmdesátiletá matka s žádostí svěřit zachyceného "do péče osoby 
blízké". Matka se dostavila na místo a marně se pokoušela odtáhnou stokilového syna přes 
trávník do místa bydliště. Na místo musel být z volna přivolán další zdibský strážník a muž 
byl převezen vozidlem OP Zdiby do místa bydliště, byl vytažen po schodech do třetího patra 
bytového domu a odborně za asistence strážníků, osmdesátileté matky a nemocného otce 
uložen do postele.

Dne 13.9.2014 v 17.27 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na 
tísňovou linku "158" bylo přijato hlášení o muži pod vlivem alkoholu na náměstí Třebízského 
v Klecanech. Hlídka strážníků na trávníku našla ležícího muže, který před dětmi budil veřejné 
pohoršení. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 3,01 promile alkoholu. Strážníci 
vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje s žádostí o provedení 
vyšetření zda osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí a to "dle 
zákona" před převozem na záchytnou stanici. Na místě poté zasahovala dvě vozidla záchranné 
služby. Lékař z Kralup na místě odmítl předat strážníkům kopii "záznamu z výjezdu" pro 
potřeby převozu muže vozidlem obecní policie na příslušnou záchytnou stanici. Bohužel poté 
museli strážníci zanechat muže k vystřízlivění na lavičce v Klecanech.

Dne 13.9.2014 od 7.00 hod. se strážníci OP Zdiby zúčastnili akce Slavnosti pravého a 
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ÚNOR PATŘÍ MEZI ZIMNÍ MĚSÍCE
Přestože to při současném trendu počasí tak nevypadá, ještě stále je zima. Tedy 

alespoň úředně potrvá do 21. března resp. letos do 20. března 23:46 hod. To, že je 
stále ještě zima, nám připomínají hlavně hejna havranů, kteří jsou přes den rozptýleni 
v krajině, ale na noc se shromažďují ve svých oblíbených nocovištích. Nejznámější 
nocoviště havranů jsou v okolí Chomutova, Nymburka a Pardubic. Nedaleko od nás, 
mezi Kralupy nad Vltavou a Veltrusy, nocují havrani z celých středních Čech. Podle 
ornitologů se zde v některých letech vyskytuje odhadem více než sto tisíc ptáků. Je to 
největší nocoviště havranů v České republice a jedno z největších v Evropě. Tajem-
ství havranů dosud nebylo rozluštěno. Ornitologové ani přes dlouhodobá pozorování 
nemohou přijít na to, proč se havrani slétají i desítky kilometrů daleko do nocovišť. 
Nikdo zatím nezjistil, co je vede k tomu, aby v zimních měsících vydávali značné 
množství tolik potřebné energie na to, aby přenocovali v „havraním hotelu“. 

V čem mají však vědci jasno, je nadprůměrná inteligence havranů ve srovnání 
s ostatními členy zvířecí říše. Dlouhodobým pozorováním zjistili, že na velmi vy-
soké úrovni funguje komunikace mezi jedinci různých pohlaví. Havrani tak zřejmě 
lépe získávají životní partnery. Vědci se domnívají, že se hlasovými projevy chlubí 
tím, co objevili a ukazují tak, že jsou schopnějšími než případní konkurenti. A právě 
komunikační dovednosti z nich dělají intelektuály zvířecí říše. Díky všem vědeckým 
poznatkům a zjištěním musíme připustit, že čarodějnice věděly své. 

JH
foto: http://toulky.kolas.cz/2005/ptaci
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KLECANSKÁ VÝROČÍ
Druhého února si připomeneme 115 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Sta-
lo se tak z podnětu pana učitele Václava Pěničky a pánů Josefa Tovary – starosty obce 
a Václava Čápa – hostinského. Prvním velitelem dobrovolných hasičů v Klecanech 
byl učitel klecanské školy pan Bohumil Görner.

Patnáctého února před 55 lety darovala Obec Baráčníků tehdejšímu MNV budovu 
Rychty. Na československý stát byla následně převedena 28. února téhož roku.

Dne 27. února 1849 se narodil Václav Beneš Třebízský – český spisovatel a katolic-
ký kněz, který většinu svého aktivního života působil v Klecanech. 

JH, obrázek – zdroj: cs.wikisource.org

KRÁTCE ZE SOUDNÍCH SÍNÍ 
• Neznám paragrafy jako třeba advokát, poněvadž jsem slušný 

a čestný člověk.
• U stánku se zdravou výživou jsem vypil asi čtyři vodky.
• Tak jsem různě měnil zaměstnání, až jsem se dostal do vězení.
• Snažil jsem se hlídce vysvětlit, že jsem toho moc nevypil, ale asi 

mi pro podnapilost nerozuměli. 
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PRAHA – VÝCHOD A JEJÍ MĚSTA  
A OBCE – VĚTRUŠICE
S městem Klecany bezprostředně sousedí obec Větrušice, která leží 
na pravém břehu Vltavy nad srázem svažujícím se k údolí řeky. Vě-

trušice mají více než 400 obyvatel. Sídlí zde místní největší zemědělsky hospodařící 
subjekt Zemědělské družstvo Klecany. 
 Historie Větrušic je písemně zmiňována na samém počátku 14. století. Od r. 1429 
byly Větrušice v držení Duchka Kadaně z Větrušic a později od r. 1559 Václava Služ-
ského z Chlumu. Od 17. století do r. 1853 náležely Větrušice proboštům Vyšehrad-
ským. Možná si ještě někdo z bývalých žáků klecanské školy vzpomene, jak nám pan 
učitel Biel vyprávěl o sedláku Krákorovi, který na skále zvané Kazatelna promlouval 
k chudému poddanskému lidu a ze které, ustupujíc před vrchností, spadl do Vltavy, 
kde se utopil. Sedláka Krákoru ve svém díle zmiňuje také Václav Beneš Třebízský.

Obec původně sestávala z velkostatku, 7 rolnických usedlostí a 3 domků. Po zrušení 
poddanství (1848) byla přivtělena ke správní obci Klecany. V roce 1888 byly Větrušice 
zemským zákonem prohlášeny za samostatnou politickou obec. Roku 1885 si pronajal 
větrušický velkostatek Jan Zapotil, bývalý ředitel cukrovaru a založil ve Větrušicích se-
menářskou stanici, zejména pro šlechtění cukrové řepy na vysokou cukernatost – první 
a největší v tehdejších Čechách. Zapotilova řepa „C“ se sela ještě v 80. letech 20. století. 

Z přírodních zvláštností je nutné připomenout Větrušickou rokli. Jedná se o národ-
ní přírodní rezervaci. Dříve bylo území Větrušických roklí využíváno k pastvě, což 
podpořilo výskyt rozmanitých bylin. Rezervace byla vyhlášena v roce 1969 a zahr-
nuje území asi 25 ha. Smyslem vyhlášení rezervace byla ochrana rostlinného spole-
čenství typu skalní stepi a lesostepi. Skály tvoří spilit a buližník. Z chráněných druhů 
rostlin se zde vyskytuje například kavyl Ivanův, třemdava bílá, bělozářka liliovitá, 
koniklec luční, pilát lékařský, tařice skalní. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují 
někteří vzácní měkkýši, motýl otakárek ovocný nebo mravenci lesní a travní. Z ob-
ratlovců tady můžeme potkat ještěrku zelenou nebo užovka hladkou. Své zastoupení 
tady mají i savci např. myšice křovinná, rejsek malý nebo veverka obecná. Z ptáků 
zde hnízdí např. žluna zelená, sedmihlásek hajní a hnízdí zde i výr velký. 

JH, foto zdroj: //mistopisny-rejstrik/stredni-cechy/

Větrušická rokle 

  Pomník  
sv. Václava
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MYSLIVECKÝ BÁL
Milí přátelé,

využíváme této stránky zpravodaje, abychom poděkovali všem, kteří navštívili „Tra-
diční myslivecký bál“ námi pořádaný v sobotu 17. 1. 2015 v sokolovně ve Veltěži. 
Těšíme se na opětovné setkání v lednu 2016.

 Myslivecký spolek Zdiby – Klecany
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MYSLIVECKÁ LATINA
Podle mysliveckého slovníku naučné-
ho je myslivecká latina slovní nebo vý-
tvarné zobrazení lovu, lovce či zvěře, 
které více či méně neodpovídá skuteč-
nosti, ale na první pohled může půso-
bit věrohodně. Jejím účelem je potěšit, 
pobavit, rozesmát a má být podávána 
tak, aby i laik nakonec poznal, že se 
jedná pouze o „latinu“. Nesmí obsa-
hovat nemožné, a proto známé přího-
dy barona Prášila, nejsou latinou, ale 
spíše fantazií.

Neexistuje jen myslivecká latina, 
ale také latina rybářská či houbařská. 
Tak, jako se rybáři chlubí, že ulovili „tááákhle“ velkou rybu, točí se i myslivecká latina 
kolem kapitálních úlovků, střeleckého umění či neuvěřitelných vlastností loveckých 
psů.

Myslivecká latina je proto především obsahem mysliveckého humoru, myslivec-
kých vtipů. Například: Parta myslivců se dohaduje, kdo řekne největší lež. Jeden lo-
vec tvrdí, že jednou ranou střelil deset kachen. „Jak jsem to dokázal? Při výstřelu jsem 
zakroužil hlavní pušky, broky měly větší rozptyl, a proto zasáhly tolik kachen“. „To 
může být pravda“, zhodnotí ostatní. Druhý se chlubí, že jednou kulí skolil pět divo-
čáků: „Počkal jsem, až byli pěkně v zákrytu, a pak stačilo jen stisknout spoušť“. „To 
také může být pravda“, praví další myslivci. Třetí pak dává k lepšímu: „Po úspěšném 
lovu jsem si řekl, že bych to mohl oslavit. Vyndám láhev z brašny, otevřu ji, přivoním, 

a pak jsem si to rozmyslel a vrátil ji zpět do brašny“. 
A ostatní mají jasno: „To je největší lež, jakou jsme 
slyšeli“.

Nebo: Myslivci přijde pod posed krásný jelen 
šestnácterák. Myslivec však nevystřelí a jelen mizí 
v lese. „Proč jsi nestřílel?“, diví se kolega myslivec, 
když tuto historku slyší. „Ále, i kdybych se trefil, 
stejně by mi to nikdo nevěřil“. A jeden stručný na-
konec: „Pepo, dneska ti volala ta kachna, co jsi ji 
byl minulou neděli lovit“.

Myslivecká latina je stará jako lov sám a zůstala 
součástí mysliveckých zvyků dodnes. Velkou měrou 
k ní jedinečným způsobem přispěl Josef Lada, jehož 
veselé, roztomilé obrázky si zamilovali mnozí mys-
livci, i když si z nich mnohdy s oblibou „střílí“.

 Ing. Jindřich TrpákAutor: Josef Lada – Bajky

Autor: Josef Lada
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MAJÍ ZVÍŘATA V KLECANECH PROSTOR  
PRO ŽIVOT? 

Většina lidí v naší zemi, tedy i u nás v Klecanech, má mnoho svých starostí, které jsou 
ovšem velmi závažné, takže starost o to, zda mají kde bydlet a žít divoká zvířátka, jim 
nepřipadá až tak moc stěžejní. Vždyť je to snad starost Ministerstva životního prostře-
dí? Spolků? Myslivců? Nebo někoho jiného? 

Je třeba říci, že to, co tady familiérně nazýváme zvířátky, je množství velmi různo-
rodých živočichů, mající značně odlišné požadavky a životní strategie. Zatímco ně-
kteří ptáci se např. dobře přizpůsobují životu vedle domů, na domech, na zahrádkách 
nebo v parcích (třeba rehkové, straky, koňadry), jiní tvorové to nedokáží. 

Největší živočichové, kteří se zde vyskytují, například divoké prase, srnec, zajíc, 
ale i menší jako koroptev, lasice a další, potřebují poměrně značný životní prostor, 
v němž se během roku pohybují a přemisťují, v závislosti na přístupu k vodě, dle ob-
dobí páření nebo možností sehnat potravu. Vedle hlavních velkých ploch, kde se tato 
zvířata zdržují, jsou tedy potřebné určité liniové části krajiny, které nejsou zastavěné, 
oplocené nebo jinak zablokované, a které 

tyto plochy propojují a zvířata se tudy (často v noci) přemisťují jinam. Jenže když 
se podíváte na mapu Klecan a sousedních obcí a zvláště na územní plány, zjis-
títe, že od Aholdu a obalovny živičných hmot až po zámek ve Zdibech je téměř 
vše zastavěno v délce mnoha kilometrů. Velkým průchodem pro zvířata byla pol-
ní proluka mezi vodárnou a Přemyšlením. Nyní je však úspěšně využita pro domy, 
takže od severu k jihu zbývá jen úzký pruh mezi vodárnou a sídlištěm se školkou. 
Ale změna územního plánu se připravuje i tento chabý koridor zlikvidovat, takže 
pro mnoho zvířat zde veškerá migrace ustane a podmínky pro život se jim výrazně 
zhorší. 

Vedle velkých jsou v Klecanech i mnohá malá zvířata, často nepříliš hojná nebo 
i vzácná. Jsou to například některé žáby. Nikoliv zelení skokani, kteří zpravidla po-
třebují velké rybníky (těch tu skutečně mnoho nemáme), nýbrž ropucha zelená, ro-
pucha obecná, výjimečně i jiné menší druhy. Tyto žabky využívají okrasná jezírka 
a rybníčky, které si jejich majitelé budují u domů. Těmto žábám stačí opravdu malá 
nádrž, nesmí ovšem v ní být voda chlorovaná. To vše je pro tyto živočichy příznivé, 
ovšem i žabky se přemisťují, zejména kvůli vyhledávání partnerů pro založení nové-
ho potomstva. Snaží se překonat pro ně nebezpečné ulice a často tam zahynou pod 
koly aut. Je proto nutné, aby řidiči jezdili opatrně a zbytečně tyto tvory nehubili. Žáby 
se obvykle přemisťují v noci a ráno a jsou většinou docela dobře viditelné. Bohužel 
však mnozí řidiči uhánějí v postranních ulicích rychlostí až 60 km/hod., a to i tam, 
kde se pohybují malé děti, takže nějaká žába je asi nezastaví. Těmto řidičům je dobře 
připomenout, že žáby jsou chráněny a jejich zahubení lze sankcionovat do značné 
výše, až desítek tisíc korun. 

Další skupinou živočichů, jejichž životní prostor se v obci stále zmenšuje, jsou 
bezobratlí, žijící na starých stromech. Oni prostě potřebují nějaké ty dutiny, trouch 
a souše, bez toho existovat nemohou. Jistěže je třeba se o stromy starat, aby snad 
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na někoho nespadla větev, jenže tato péče celostátně nabyla podoby až hysteric-
ké kampaně. Takže se kácí, řeže a pižlá, a tvorové, často již velmi vzácní, hynou 
a hynou. 

Nakonec ještě zmiňme, dnes již v Klecanech téměř neznámou, skupinu polních 
ptáků. Moderně vedené polnosti, připomínající spíše hydroponii, skýtají pro tyto ži-
vočichy opravdu málo příležitostí. Pokud se po poli pohybují, riskují smrt pod země-
dělským strojem, který tam uhání jako na závodišti. Zjara se objevuje skřivan polní, 
jeho hnízdo však není na poli, nýbrž na dočasně opuštěných stavebních ladech. Do 
osmdesátých let se na Drastech u kalových polí objevovala bekasina otavní, pták 
patřící mezi slukovité, ale to je již minulostí. Na mnohaletých ladech v místě ny-
nějšího stavebního ruchu firmy Northpoint u samoty Zdibsko se celkem pravidelně 
objevovala koroptev polní, dokonce i křepelka polní, ale tito ptáci odtud byli vyhná-
ni, aniž k tomu investor měl potřebné podklady. A něco takového, jako třeba čejka 
chocholatá, nebo dokonce některý z chřástalů, tak to je už opravdu dávná klecanská 
minulost.

 Pro zachování či dokonce zlepšení životních podmínek zvířat v Klecanech je 
možno učinit řadu věcí, např. v územním plánování, při územních řízeních i jinak. 
Chce to ovšem dobrou vůli – a té je bohužel stále nedostatek. 

Jaromír Bratka

Skřivan polní
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KOCOUR MÝVAL (A ÚTULEK FELIX) 
Více jak rok jsem se starala o kocourka u našeho domu na 
sídlišti. Dostal jméno Mýval. Loňská zima byla mírná, stačily 
mu mnou vyrobené úkryty, a také pochopení sousedů z ve-
dlejšího domu, takže Mývalovi nic nechybělo. Za tu dobu 
jsem si na něj velmi zvykla. Pravidelně chodil na krmení, byl 
to už můj kocour a byl spokojený. 

Někdy koncem léta jsem si všimla, že si škrábe ouška 
a vytéká mu z nich cosi špatného. Žiji sama a mám doma 
také ještě kocoura, a proto jsem požádala místní útulek Felix, zda by mohl zajistit, 
aby Mývala prohlédl veterinář. Paní vedoucí mi to slíbila s tím, že i po dobu léčení mu 
poskytne pobyt v útulku. Ještě ten samý den, co byl na vyšetření, jsem se do útulku 
došla zeptat. Prý ušní svrab… nic závažného, ale tím jak se škrábal, přidal se ušní 
zánět. Je tedy potřeba vše zaléčit, a to potrvá 12 dní. Do té chvíle stála léčba asi 700 
Kč, Znovu jsem se tedy zeptala „Mohu se spolehnout, že mi ho tu 12 dní necháte?“ 
a paní vedoucí mě ujistila, že tam Mýval (v kleci) 12 dní zůstane. Přinesla jsem tedy 
na léčbu 1 000 Kč a každý den jsem ho chodila „ze svého“ krmit. Naposledy 2. listo-
padu, byl to sedmý den léčení. Zbývalo ještě 5 dní. 

Další den však už Mýval v útulku nebyl. Ještě toho dne ho paní vedoucí prodala 
nějaké staré paní odkudsi z Prahy. Bez upozornění a především bez svolení!!! Měla 
moje telefonní číslo i adresu. Přitom jsem viděla v útulku desítky opuštěných koček 
a ona prodá mého nedoléčeného kocoura, na kterém mi dost záleží! A já si přitom 
myslela, že je jako v nemocnici. Když mi to ošetřovatelky v útulku řekly, ihned jsem je 
požádala, aby mě s vedoucí spojily. A vysvětlení? Prý mě nevolala, protože si někam 
založila moje telefonní číslo a kocour se prý bude mít údajně v třípokojovém bytě 
královsky. Když jsem jí řekla, že je to nesolidní jednání… byl to přece můj kocour 
a ona neměla právo ho někomu dát… odpověděla, že jestli nesouhlasím a chci ho 
vrátit, že ještě ten den mi ho přiveze domů. No nepřivezla! Prý už to nešlo, byl řádně 
předán. Začala mi slibovat návštěvy u té paní a dala mi na ní i telefonní číslo. 

Opravdu pouze dvakrát jsem té paní zavolala, jak to můj venkovní kocour u ní v bytě 
snáší? Pochopitelně s nějakou návštěvou naprosto nesouhlasila. A aby toho nebylo málo, 
7. listopadu mi volala údajně Policie ČR, že k nim přišla paní, která si stěžuje, že ji te-
lefonicky obtěžuji a ona se mě bojí. Jestli prý nepřestanu, podá na mě trestní oznámení.

 Jsem z Klecan, kocour je z Klecan a útulek je v Klecanech (město na útulek při-
spívá – viz. Zpravodaj č. 12) tudíž jsem oslovila pana starostu o pomoc. Vše jsem mu 
popravdě vylíčila. Slíbil mi vše prošetřit. Asi prošetřil, i mi zavolal, zda se mi paní 
Janišová ozvala. Ano ozvala, omluvila, ale o kocourovi… což mě nejvíc zajímá…, tak 
to nic nevěděla. Paní, která ho převzala, s ní odmítla prý komunikovat, tak nic neví. 
Snad prý během Vánoc. To mají prý lidé k sobě blíž, tak se bude snažit něco zjistit 
a dá mi vědět. No, moc jsem tomu nevěřila. Těch slibů už bylo příliš, ale co když? 
To se ví, že to byly zase jen řeči, aby se mě zbavila. Neozvala se ani v novém roce.

Tak tohle nechápu!? Jak se může paní Janišová ze své pozice takto bezohledně 
chovat? Já jsem přece zaplatila, denně jsem do útulku za kocourem chodila a dle 
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dohody jsem počítala s tím, že po dokončení léčby si Mývala odnesu domů. Jak to 
že nedodržela slib a prodala v podstatě cizí majetek? Kocourek je teď kdoví kde! A je 
vůbec živý? Jak se může člověk bránit?  V tuto chvíli je vše „slovo proti slovu“ a navíc 
já důchodkyně proti ostřílené paní vedoucí z útulku? Má tato situace nějaké řešení?

Vlasta Janíková

TAIZÉ V KLECANECH
37. evropského ekumenického setkání mladých, které se konalo v Praze od 29. 12. 
2014 do 2. 1. 2015 pod heslem „Pouť důvěry na zemi“, se zúčastnilo více než třicet 
tisíc chlapců a děvčat z různých zemí. Míst na přespání nebyl v Praze dostatek, a tak 
se organizátoři setkání – za hosty Komunita Taizé (Francie) a za hostitele Arcibis-
kupství pražské – obrátili i na mimopražské farnosti (katolické, evangelické). V rámci 
farnosti Odolena Voda se podařilo zajistit ubytování pro více než šedesát poutníků. 
Možná to bylo víc, než před pětadvaceti lety, kdy Klecany hostily účastníky evrop-
ského setkání také. 

Tentokrát to bylo 21 Francouzů, 15 Poláků, 14 Ukrajinců, 10 Maďarů, tři Indové 
a jeden Senegalec (poslední čtyři účastníci žijí v Evropě). Klecanské koordinátorce 
paní Magdě Černé se velkým úsilím podařilo zajistit pro polovinu poutníků ubyto-
vání v rodinách a polovina poutníků přespávala na Rychtě, kde jim nocleh umožni-
lo občanské sdružení Pravý Hradec s porozuměním městského úřadu. Klecany byly 
centrem, proto se místní modlitební setkání konala v našem kostele. Studijní kroužky 
se konaly na Rychtě. Všichni hostitelé museli dopravit své poutníky do Klecan a poz-
dě večer je v Klecanech zase vyzvednout. Byl v tom kus obětavosti! Na Rychtě se 
také konal silvestrovský festival národů. Novoroční oběd se však uskutečnil převážně 
v hostitelských rodinách.

 Setkání i pořádání novoročního oběda se zúčastnili, a pomáhali při něm i další 
lidé: například jedna skupina odjela obědvat ke kamarádce Katce do Čimic, Blaženka 
z Vinohrad upekla sekanou, dárkem byla od někoho i mísa bramborového salátu atd.

S poutníky a poutnicemi jsme se 2. ledna přátelsky rozloučili v klecanském kos-
tele (viz foto). A asi za týden se hostitelé a hostitelky sešli na Rychtě k závěrečnému 
hodnocení pobytu.

 

VÍRA A PSYCHOTERAPIE 
 

Srdečně Vás zveme v pátek 13. února do sálu na klecanské faře, kde proběhne  
přednáška s besedou MUDr. Jana Kredby s názvem „Víra a psychoterapie“.  

Začátek v 18 hodin 
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Magda: „Bylo zajímavé vidět, že mladí lidé, kteří přijeli letos k nám, jsou podobní 
mladým před dvaceti lety, které jsem zažila při jiných setkáních. Jsou z různých zemí, 
ale nacházejí pro sebe navzájem porozumění. Při prvním ranním setkání v kostele se 
jednotlivé skupiny neznaly, při tom posledním se vzájemně objímaly.“

Jakub, Husinec – ubytovali 2 Francouze a 2 Poláky: „Všechno u nás naprosto bez 
problému. Přirozené. Večer jsme s nimi sedávali při víně. Moc jsem na Francouze 
v tomto týdnu vzpomínal.“

Jarka, Měšice – 2 Ukrajinci, na novoroční oběd přibrali paní z Ukrajiny s dcerou:
„Kluci měli u nás pohodlí, spali ovšem v postelích!“
Petra, Brnky – 3 Maďaři: „Byli hodní, rádi se s námi bavili večer při víně, ale svíč-

ková na Nový rok, kdy u nás obědval ještě francouzský pár, je moc nepotěšila, to jsme 
se divili.“

Martina, Odolena Voda – 2 Ukrajinci a na novoroční oběd přibrali ještě další dva: 
„Byli úžasně milí. Novoroční oběd se proměnil v radostné setkání. Kromě dcery se 
zetěm u nás byl manželův kamarád, který jezdívá na Ukrajinu. Takže nás bylo deset 
a všichni jen litovali, že nemáme víc času.“

Jan, Zdiby, Holosmetky – 2 Ukrajinci: „Byli to mládenci z Tarnopolu. Praha se jim 
líbila nejvíc ze všech měst, co viděli.“

Zdena T. Pravý Hradec – asi 30 poutníků a poutnic na Rychtě: „Zpočátku jsme měli 
trochu obavy, ale všechno dobře dopadlo. Na Rychtě se vůbec nic nestalo.“

fotografie M. Černá
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Magda, Remízky – 3 Francouzi a jedna Kanaďanka: „Naši hosté se neznali, ale 
brzy se spřátelili.“ 

Ilona, Klecany – 2 Francouzky, 2 Polky: „Děvčata byla velmi milá. Zdály se mi 
velmi spokojené díky všem zážitkům. Prahou byly nadšené.“

Hanka, Klecany – nejdřív francouzský manželský pár, pak 3 Indové a Senegalec: 
„Měli jsme dva dny ubytovaný pár Francouzů z Bretaně, kteří v Klecanech působili 
jako vedoucí, pak u nás bydleli tři Indové – jeden žije v Itálii a dva ve Francii – a jed-
noho senegalského kněze, který žije ve Francii. Vzpomínky nezapomenutelné! Moc 
často se nestává, aby někdo sloužil mši v našem obýváku!“

Paní Hana ze Sídliště v Klecanech obětavě ubytovala dva Ukrajince.
Lucka, Astrapark – polská dvojice.
Zdena L. Klecany – 3 Maďarky ze Szombately a 3 Polky z Brzegu: „Slušná děvčata. 

Všechny byly poprvé v Praze a velmi se těšily, jak ji aspoň trochu poznají. Srdečně 
jsme se rozloučili.“

Při závěrečné schůzce, na které jsme hodnotili pobyt poutníků u nás, řekla jedna 
z vedoucích klecanské poutní větve Američanka Andy, že v Klecanech zažila spole-
čenství, které není ve Státech, kde je všechno založeno spíš na výkonu jednotlivce, 
samozřejmostí: „Spolu s ostatními jsme vám vděčni, že jste do toho šli.“ 

zl

Zveme vás k pravidelným  

protestantským 
bohoslužbám  
- na Rychtě (prostor klubu Klíček)  
- vždy v neděli jednou za 14 dní 
- hlídání dětí zajištěno

Nejbližší setkání:
15. února  10:00
1. března 10:00
15. března 10:00
29. března 10:00

klecany.blogspot.cz | Hanka Polívková 777-165-994
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KURZ PRVNÍ POMOCI zážitkem
Není nic důležitějšího než zdraví a věřte, že k záchraně života 
mnohdy stačí málo – znát a umět včas použít techniky první pomo-
ci. S námi se naučíte vše potřebné. Výuce a praktickému výcviku 
první pomoci se dlouhodobě, cíleně a pravidelně věnujeme. Naším cílem 
je šířit osvětu a snižovat tak riziko neposkytnutí první pomoci z důvodu nevědomosti, 
nejistoty nebo obav.

Používáme osvědčenou a velmi efektivní metodu 
výuky první pomoci zážitkem. Tato metoda, kdy na 
teoretickou část navazuje praktická, s názornými si-
mulacemi úrazů a závažných stavů na figurantech, 
je tím nejlepším způsobem, jak si osvojit život za-
chraňující dovednosti. Jde nám o to, aby se účastníci 
kurzu naučili správně a s jistotou poskytnout pomoc 
i v emočně vypjatých situacích, pod tíhou stresu. 

Co nabízíme? 
Intenzivní kurzy pro veřejnost v rozsahu 4, 6, 8 nebo 16 
hodin, zaměřené na záchranu lidského života v nejrůz-
nějších situacích a řešení život ohrožujících stavů, jako 
je krvácení, bezvědomí, zástava srdce (obsah kurzu je 
možné přizpůsobit individuálním požadavkům). 

Specializované kurzy pro rodiče, seniory, žáky základních a středních škol, firmy 
a firemní kolektivy (šité na míru).

Malý zdravotník – zájmový kroužek pro děti.

Kdo jsme? Bc. Kamila Dvořáková a Daniela Hnátová, DiS., zdravotní sestry a lektorky 
první pomoci akreditované MŠMT ČR

Kde nás najdete? Výukové centrum Klecany, U Školy 17 (budova zdravotního střediska)

Kontakt a další informace: tel. 777 830 663, 605 749 600 nebo email: kurzy@ppzazitkem.cz
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KULTURNÍ PROGRAM KLECANY 2015  
ÚNOR, BŘEZEN
ÚNOR
14. 2. 2015 – sobota
KLECANSKÝ MASOPUST 
Od 10 hodin prodej masa a masopustních dobrot, ve 13.30 hodin sraz maškar 
na náměstí Třebízského, od 14.00 hodin zahájení průvodu městem. Průvod je za-
končen vyhodnocením masek a veselicí v bývalém výstrojním skladu v Dolních 
kasárnách.

28. 2. 2015 – sobota
LOUTKOVÉ DIVADLO KLECÁNEK
Začátek v 15 hodin v Městské knihovně Klecany.

28. 2. 2015 – sobota
SKAUTSKÝ PLES 
Ples skautského střediska Havran Klecany, konaný již tradičně v sokolovně Veltěž 
od 19 hod. Společenský oděv nutný.

BŘEZEN
6. 3. 2015 – pátek
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD K VÝROČÍ NAROZENÍ T. G. MASARYKA 
Den před výročím narození Tomáše Garrigue Masaryka, v pátek 6. března, se koná 
vzpomínkový lampiónový průvod na Masarykovu (Černou) skálu, kde skauti zapálí 
slavnostní vatru. Sraz je v 18:00 hodin před základní školou.

27. 3. 2015 – pátek
NOC S ANDERSENEM
Pořádá Městská knihovna Klecany v rámci celorepublikové akce pro mládež.

21. 3. 2015 – sobota 
LOUTKOVÉ DIVADLO KLECÁNEK
Začátek v 15 hodin v Městské knihovně Klecany.

28. 3. 2015 – sobota
VELIKONOCE NA RYCHTĚ
Tradiční výtvarné dílny – perníčky, kraslice, korálky, FIMO, keramická i papírová 
dílna a další. 
Od 14 do 17 hodin na Rychtě.
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CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ SKOLE

Náhradní zápis žáků do 1. tříd 

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, které se nemohly zúčastnit zápisu 
do 1. tříd pro školní rok 2015/2016 v řádném termínu, 

že náhradní termín zápisu proběhne
dne 10. 2. 2015 v době od 14:00 do 16:00 hodin.

S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Vedení ZŠ a MŠ Klecany

Návštěva v knihovně

Po vánočních prázdninách jsme navštívili klecanskou městskou knihovnu. Slečna 
knihovnice Barbora Krátká nám poradila co vše v knihovně najdeme a pravidla pro 
zapůjčení knih. Jak se o zapůjčené knihy starat jsme si společně jen zopakovali, 
protože už vše dobře víme. Mnoho z nás už patří mezi pravidelné návštěvníky školní 
knihovny. Stávají se z nás nadšení čtenáři k radosti paní učitelky a rodičů.    

 Tak hurá do knihovny! 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/navsteva-v-knihovne-1055.html

V opravdové pohádce jsme 
si připadali po zapůjčení 
krásných loutek.

Slečna Barbora si pro nás připravila pohádkový kvíz.
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Letošní lyžařský kurz 2. stupně si všichni jeho účastníci báječně užili 
v rakouském Loferu.

První třídy v Toulcově dvoře

Máme rádi zvířata
„Máme rádi zvířata“, to byl název 
pořadu, který se nám moc líbil, 
protože jsme se dozvěděli , jak o 
domácí mazlíčky pečovat. Největší 
radost nám udělalo, když jsme si mohli 
některá zvířátka pohladit.

1. B 

Pytlík Pepík se vrací
V programu jsme se naučili, jak a co 
třídit. Jak lze dále odpad využít. Zjistili 
jsme, jak s bioodpadem naloží žížala.
Po odpadové hře jsme si vyrobili z ruli-
ček WC papíru pěkný dalekohled.
Už se nebudeme muset ptát paní učitel-
ky, kam s jakým odpadem. 

 1. C

http://zsms.klecany.cz/obsah/1-b-v-toulco-
ve-dvore-1052.html

http://zsms.klecany.cz/obsah/1-c-toulcuv-
-dvur-pytlik-pepik-se-vraci-1053.html
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Návštěva v knihovně
7. ledna si děti ze třídy Beruška prohlédly Městskou knihovnu v Klecanech a dozvě-
děly se, jak to v knihovně chodí. 

Pohádky ze staré 
Prahy

13. ledna nás ve školce 
navštívilo divadlo. 

Děti zhlédly tři krátké 
pohádky pod názvem 

Pohádky ze staré Prahy.

Svíčkárna
21. ledna navštívily třídy Beruška a Kobylka Svíč-

kárnu v Šesta-
jovicích. Děti si 
zdobily svíčky 
a odlévaly si 
vlastní voskovky. 

Návštěva v prvních třídách
I letos naši předškoláci navštívili svoje kamarády v prvních třídách. Vyzkoušeli si 
různé dovednosti a dozvěděli se, jaké to bude, až sami budou ve školních lavicích. 

Předškoláků máme v letošním školním roce tolik, že každá ze tříd (Kobylka, Žabka 
a Liška) musela jít na návštěvu do školy v jiný den. 

Kolektiv MŠ
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Loutkové divadlo Klecánek hraje v Městské knihovně Klecany pohádku

„Princezna v moci čaroděje aneb Tři hádanky“
28. února 2015 od 15 hodin
Těšíme se na malé i velké diváky!

Zápis do MŠ Klecany 
pro školní rok 2014/2015 
Zápis do MŠ Klecany se uskuteční

20. 5. 2015 v 17:00 hodin
formou informativní schůzky s rodiči 

(bez přítomnosti dětí) v prostorách mateřské školy.
Podmínky zápisu splní ty děti, které mají k datu zápisu trvalé bydliště 

v Klecanech a k 31. 8. 2015 dosáhnou 3 let věku.
S sebou je nutné donést doklad o trvalém bydlišti 

(občanský průkaz nebo výpis z matriky) a rodný list dítěte.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO HAVRAN KLECANY
Silvestrovské oslavy utichly a všechny oddíly klecanského skautského 
střediska se vrátily ke svým činnostem a povinnostem. Hned první akcí 
byla Tříkrálová sbírka, kterou naše středisko každý rok pravidelně po-
řádá. Letos se koledníci rozdělili na dvě skupiny. První pod vedením 
Šebyho a Anči Koktanové si vzala na starost oblast Vinice a náměstí. 

Druhá skupina, kterou vedl Mamut, se zaměřila na klecanské sídliště a Boleslavku. 
Oproti minulému roku nám počasí přálo a my mohli nechat pláštěnky a deštníky 
doma. Letos se vybrané peníze (2.840 Kč) předají mezinárodní organizaci Lékaři bez 
hranic, poskytující zdravotnickou pomoc po celém světě.

Co jednotlivé oddíly podnikly během ledna? 3. oddíl v lednu pokračoval prosin-
covým tématem schůzek – „hodnoty, které jsou důležité“. Vlčata byla (i když tro-
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chu předčasně) seznámena s deseti body 
skautského zákona a měla přemýšlet, kdy 
a jak se uplatňují jednotlivé body v životě 
mimo skauting. Jelikož se pomalu blíží čas 
prvních výprav, připomněl Mamut vlčatům, 
prostřednictvím vyprávěného interaktivního 
příběhu, co si sebou mají vzít na jednoden-
ní výpravu a jak se na ní mají chovat.

Příspěvek z prvního oddílu napsala Anče:
„První oddíl se po Vánocích trochu rozros-
tl díky nově registrovaným členkám, které 
k nám přišly v září. Prvních pár schůzek 

jsme si opět začaly plnit stezky, tentokrát se jednalo o sblížení se mezi světluškami 
v oddíle. Skautky v I. oddíle plánují sami svoji první výpravu, která se bude nejspíše 
konat v Liberci, ale uvidíme, co nakonec vymyslí. Dále nemohu opomenout nové 
ukončení schůzky se svíčkou a zavedení kalendáře s narozeninami všech světlušek. 
V příštích týdnech nás čeká jedno volno o pololetních prázdninách a v únoru snad 
proběhne nějaký výlet, či přespání. Tam se máme na co těšit!“

Zprávu z třináctého oddílu dodal Šeby:
„S třináctkou jsme se přivítali v novém roce ve velkém stylu. První schůzku po novém 
roce (a doufám, že krásných a pohodových prázdninách) jsme začali tradičním nástu-
pem. Jakmile jsme ovšem přišli do klubovny, čekalo nás překvapení v podobě tikající 
bomby. Bylo nutné jí zneškodnit, jinak celé naše středisko padne popelem. Na bombě se 
nacházelo sedm barevných drátků a pouze jeden z nich nás mohl zachránit. Prošli jsme 
si několika záludnými úkoly, kdy každý z nich odhalil jeden z drátků, který není správ-
ný. Tímto způsobem se třináctce podařilo zjistit, že tomu bylo přesně jako ve filmech 
a knihách. Také u naší bomby bylo třeba vytrhnout drátek červený. A podařilo se. Po 
úspěšném zneškodnění v podání pyrotechnika Verči bylo naše středisko zachráněno.“

Skautské interview:
Odpovídal Dudu (9 let), vlče z 3. oddílu:

Jak dlouho chodíš do skautu?
Dudu: Jeden a půl roku.

A proč na něj vlastně chodíš?
Dudu: Protože se chci naučit, jak se chová pravý skaut, a jak být správný a pravdo-
mluvný.

Co se ti za tu dobu, co chodíš na schůzky 3. oddílu, nejvíce líbilo?
Dudu: Hlavně hry, které hrajeme venku. Pak taky naučné otázky, vyprávění atd.

Vzpomeneš si na nějakou skautskou akci, která tě bavila?
Dudu: Hmmm…. dětský den.
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Proč zrovna dětský den?
Dudu: Protože jsme se tam klouzali na 
klouzačce.

Byla ještě nějaká jiná skautská akce, 
která tě bavila?
Dudu: Když byly v Klecanech vlčácké 
závody. Šli jsme do klecanského háje 
a plnili tam úkoly.

A na jakou akci se letos nejvíce těšíš?
Dudu: Hodně se těším na tábor, a pak 
se těším na sv. Jiří.

To bude vše. Dudu, díky za rozhovor!

SOKOL VYCHOVÁVÁ  
ZÁVODNÍKY  
PRO REPREZENTACI ČR
Počátkem roku jsme obdrželi dopis o vzniku Mládežnického výběru České republiky 
MTB pro kategorie U15 a U17. Český svaz cyklistiky a komise MTB podporuje tímto 
způsobem talentovanou mládež olympijského sportu. Pro vybraných 26 závodníků 
z celé ČR budou připravena různá soustředění, tréninkové kempy, a také účast na vy-
braných evropských pohárových závodech a pro nejlepší se předpokládá nominace 
na ME 2015. 

Jsme velmi potěšeni, neboť do tohoto výběru byli vybráni hned dva závodníci naše-
ho oddílu, a to na základě jejich dosahovaných výsledků v minulé sezóně. V kategorii 
U15 –děvčata byla nominována Magdalena Mišoňová a v kategorii U17 – chlapci byl 
nominován Matěj Bedrník, který od letošní sezony již bude hájit jiné klubové barvy. 

Oběma přejeme hodně úspěchů a budeme sledovat jejich další sportovní rozvoj 
a výsledky.

 (pm)

ZEPTALI JSME SE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO  
KLECAŇÁKA NA KOLE 
Na začátku roku 2015 jsme vyzpovídali Kryštofa Krále: 

Od kolika let jezdíš na kole a jaké byly začátky? 
Prý od té doby co chodím, takže začátky si moc nepomatuji. Pamatuji si jen na ze-
lenožlutou tříkolku.
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Pamatuješ si na své první kolo?
První závodní kolo jsem měl červený Specialized. 

Jezdíš raději do kopce nebo z kopce? 
Asi spíš do kopce, je to namáhavější J.

Co máš raději – jenom se kole vozit, trénovat 
nebo závodit? 
Závodit, je to větší sranda a po závodě se bavím se 
soupeři, které baví stejná věc jako mě, cyklistika.

Pamatuješ si, kolik závodů jsi už vyhrál?
To nevím, ještě jsem to nepočítal.

Kam dáváš medaile a poháry? 
Do skříně a na poličku. 

Jaký závod se Ti líbil nejvíce? 
Je mi úplně jedno jaký závod jedu, baví mě všechny J. 

Kolikrát týdně usedáš na kolo? 
3krát až 4krát.

Co ještě, kromě cyklistiky, děláš ve volném čase? 
Nejvíce sport jako třeba fotbal a freestyle koloběž-
ku.

Letos jsi ovládl 2 celoroční seriály SPINFIT dětský 
pohár a zároveň pohár Česyk. Co je pro Tebe větší 
úspěch? 
SPINFIT, protože se jezdí na více místech a je tam 
víc borců.

Máš nějaký cyklistický vzor? 
Ano, v cyklokrose Zdeňka Štybara, na silnici Pe-
tera Sagana a na horských kolech Jaroslava Kulha-
vého.

Kam bys to 
chtěl v cyk-
listice do-
táhnout? 

K cyklokrosu jako Niels Albert, Sven Nys 
a Zdeněk Štybar.

Tak přejeme hodně úspěchů v roce 2015, ať 
je alespoň stejně úspěšný jako ten minulý.
Děkuji.

Redakční rada děkuje Kryštofu Královi  
za poskytnutý rohovor. 

Foto: Kevin Stanley
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Z FOTBALOVÉHO KLUBU  
TJ SOKOL KLECANY

Výsledky odehraných zápasů zimního turnaje Teskahor
Muži A:

Klecany – Břežany  10:1
Klecany – Vršovice   2:5

Zimní liga starších žáků
Po úspěšně odehrané podzimní sezoně v Okresním přeboru Prahy - východ se „rozje-
la“ naplno zimní příprava. Od ledna se naši žáci účastní zimní ligy v Mělníce a zimní 
ligy v Ďáblicích. Proti silnějším soupeřům se jim bohužel zatím nepodařilo uhrát 
příznivý výsledek a všechny dosud odehrané zápasy prohráli. Určitě je to pro kluky 
další fotbalová škola. Tak držíme palce do dalších zápasů. 

Pozvánka na 1. zápas 
Ondrášovka krajský přebor – Muži A

REJŠICE – KLECANY  7. 3. 2015 ve 14.30 hod.

Zimní příprava
Momentálně všechna mužstva využívají k zimní přípravě multifunkční hřiště v areálu 
základní školy a tělocvičnu ZŠ. 

Muži A a B – úterý a čtvrtek od 18.30 hod., multifunkční hřiště

Dorost – sobota, čas podle domluvy, multifunkční hřiště

Žáci – úterý od 17.30 hod., multifunkční hřiště
 – pátek od 15.30 hod., tělocvična

Přípravka – úterý od 16.30 hod., multifunkční hřiště 
 – liché pondělí od 16.45 hod., tělocvična
 – sudý čtvrtek od 17.45 hod., tělocvična

Minipřípravka – sudé pondělí od 17.00 hod., tělocvična 
 – lichý čtvrtek od 18.00 hod., tělocvična 

Prosím všechny fotbalisty a jejich rodiče, aby sledovali diskuzní fóra svých kategorií 
na stránkách TJ Sokol Klecany www.sokol.klecany.cz, kde budou uvedeny případné 
změny tréninků. 
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PRODEJ   SLEPIČEK  
 

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

prodává slepičky snáškových plemen Tetra 
hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý,  

kropenatý a bílý. Stáří 14 - 19 týdnů.  

 
 
 
 Cena  149 -180 Kč/ks dle stáří.  

Prodáváme  slepičky pouze  našeho chovu!     
Prodej se uskuteční:  

  

V neděli   1. března   2015
 

 
Klecany  - u zadní brány fotbal. hřiště    

 v 17.10  hod. 
 

 V pátek  6. března  2015 
Klecany – u zadní brány fotbal. hřiště      v 13.30 hod. 

………………………………………………  
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek 

cena dle poptávky 
Případné bližší informace:  

Po - Pá 9.00-16.00 hod                     
tel.: 601576270, 606550204, 728605840 



III

TJ Sokol 1907 Klecany
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pořádají
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Sokolovna Zdiby, Veltěž

NEON BAND
vystoupení hostů
bohatá tombola, 
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společenský oděv podmínkou
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