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výpiSy ZE ZaSEdání Rady a ZaStupitElStva 
měSta KlEcany Za dubEn a KvětEn 2015

Rada 20. dubna
 – Vzala na vědomí informaci správce kasáren o potřebě pokračovat v odstraňování 

nádrží na pohonné hmoty v areálu Dolních kasáren u čp. 945 a 962 a souhlasí 
s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky. Souhlasí s objed-
náním vyčištění a likvidací ropných látek z nádrží. Uložila správci zajistit realizaci 
vyčištění a technikovi správy majetku města provést výběrové řízení na dodavatele 
zakázky na odstranění nádrží.

 – Schválila pořádání vystoupení skupiny Holokrci na náměstí Třebízského 13. 6. od 
18 do 22 hodin, a to za cenu 12 tis. korun a pronájem pódia a ozvučení za 25 tis. 
korun. Pódium i ozvučení se využijí po celý den při XIX. Klecanské Veteran rallye.

 – Jmenuje likvidační komisi ve složení: předseda J. Medek, členové J. Langová a Ing. 
J. Valtera.

 – Neschválila nabídku J. Bahenského na údržbu zeleně ve městě.
 – Schválila dar 10 tis. korun ZO Českého svazu včelařů v Klecanech. Finanční dar je 

určen na provoz a nákup léčiv.
 – Schválila dopracování dokumentace projektu energetických úspor na zdravotním 

středisku v Klecanech, a to celkové řešení kostrukce střechy atd. Provede Čechák 
s.r.o. za 16 tis. korun bez DPH.

 – Schválila podpis smlouvy o poskytnutí podpory z SFŽP ČR v rámci operačního 
programu Životní prostředí, určené na akci snížení energetické náročnosti ZUŠ 
a tělocvičny.

Zasedání zastupitelstva 20. dubna
Zastupitelé

 – Schválili mimo jiné jednací řád zastupitelstva Klecan s úpravou, změnu článku II 
zřizovací listiny ZŠ a MŠ Klecany a záměr města vstoupit v jednání se společností 
Lesy ČR, a. s. o možnosti odkupu části Klecanského háje.

 – Vzali na vědomí m. j. informace o  kácení v Klecanském háji, podání žádosti o do-
taci z FROM na U-rampu pro skatebord, dotaci z ROP na opravu komunikací Do 
Kaštan, V Nových domkách, Čs. armády a Spojovací, parkování a přístupu do ZŠ 
a MŠ Klecany.

 – Uložili vedení města, aby se vyjádřilo, proč neodpovědělo v zákonné lhůtě na 
dopis občanů Vinice, který byl podán na podatelnu 3. 9. 2014, a aby se vyjádřilo 
k bodům v něm (kácení v háji).

Rada 22. dubna
 – Schválila na základě ustanovení příslušného zákona a vyhlášek směrnici stanovují-

cí kritéria a podmínky pro přijímání dětí do Mateřské školy Klecany.
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Rada 27. dubna
 – Vzala na vědomí žádost obyvatel Astraparku o prodloužení trasy autobusů lin-

ky 371 s odjezdem z Kobylis ve 22.10 do zastávky Klecany – Astrapark. Uložila 
místostarostovi objednat prodloužení trasy u společnosti Ropid. Vícenáklady pro 
město budou činit měsíčně 2 374 korun. Tento spoj bude objednán k nejbližšímu 
termínu nových jízdních řádů, tj. k 14. 6. 2015.

 – Rada schválila ceník pro likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele a ostatní.
 – Vzala na vědomí protokol o otevření obálek k zakázce Kontroly, údržba, opravy 

plynových zařízení a pohotovostní služba. Žádné nabídky nedošly a rada souhlasí 
s doporučením komise zrušit výběrové řízení.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě elektronické evidence smluv města 
a souhlasí s dalšími kroky.

 – Vzala na vědomí protokol o hodnocení nabídek k zakázce Výměna autobusových 
zastávek v Klecanech a na základě protokolu vyhodnocuje jako nejlepší nabídku 
společnosti MMCITÉ 1 a. s. Bílovice s cenou 599.940 korun bez DPH. Ukládá 
technikovi správy majetku připravit smlouvu.

 – Schválila pronájem bytu č. 604 v Dolních kasárnách.
 – Souhlasí s konáním 5. ročníku řezbování motorovou pilou v Klecánkách s názvem 

Klecanský masakr 2015, který pořádá spolek Humbuk o víkendu 29. – 31. 5. 
 – Schválila pořádání dětského dne 31. 5. Od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Kle-

canech. Náklady na akci budou vyplaceny podle skutečného čerpání, na základě 
dokladů do max. výše 20 tis. korun. 

Rada 11. května
 – Vzala na vědomí žádost Květy Prokopcové a Karla Tröbera, oba bytem V Mexiku 

477, 250 67 Klecany, zastoupených Bc. Věrou Nagyovou o souhlas se stavebními 
úpravami, tj.: výstavbou plotu na severní hranici pozemku č. parc. 224/5, vybudo-
váním opěrné zdi s oplocením na západní a jižní hranici pozemku č. parc. 224/5 
a terénními úpravami na pozemku č. parc. 224/5 dle projektové dokumentace 
vypracované Bc. Věrou Nagyovou.

 – Projednala se zástupcem společnosti AVAPS žádost o odkup části pozemku v Dol-
ních kasárnách. 

 – Na základě usnesení ZMě č. 2/2015 ze dne 20. 4. 2015 projednala možnost úpra-
vy znění mandátní smlouvy č. MSP 02/2011 uzavřené mezi p. Lubošem Ježkem 
a městem Klecany dne 11. 8. 2011. Ukládá místostarostovi vstoupit v jednání s p. 
Ježkem a navrhnout změnu smlouvy.

 – Vzala na vědomí a schválila žádost Vladimíra Hrubého, IČO 11303352, se sídlem 
Bakovská 126, 293 07 Debř, zastoupeného Ing. Zuzanou Vrkoslavovou o souhlas 
s realizací záměru „Dostavba CNG v areálu ČSPHM Hrubý na pozemcích č. parc. 
589/15, 589/16, 589/17, 589/18 a 685/24“

 – Schválila navýšení částky vyplacené Ing. arch. Pavlu Geierovi za zpracování Kon-
cepční studie rozšíření kapacit areálu ZŠ Klecany o 3 500 Kč. Navýšení je způso-
beno dodatečnou objednávkou odhadu nákladů stavby.
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 – Schválila pořádání výstavy Lidé lidem – justiční křivdy 50. let. Výstavu bude mož-
no navštívit od června 2015 v obřadní síni městského úřadu. 

 – Schválila zrušení výpovědi nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Klecany 
a p. Kvapilovou na pronájem pozemku pod stánkem na sídlišti. Důvodem zrušení 
výpovědi je uhrazení dlužného nájemného.

 – Vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navý-
šení kapacity Základní školy v Klecanech na 420 žáků.

 – Projednala žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce v případě posuzování nároku 
na doplatek na bydlení u žadatele o dávku, který užívá bydlení v ubytovacím zaří-
zení nacházejícím se v katastrálním území obce. Ukládá místostarostovi a člence 
sociální komise p. Kudláčkové provést místní šetření.

 – Schválila podpis nájemní smlouvy č. 12/2015 mezi městem Klecany a Otou Koub-
kem, trvalým pobytem Na Skalkách 368, 250 67 Klecany. Jedná se o pronájem 
bytové jednotky č. 604 v domě č. p. 970, Dolní Kasárna.

 – Vzala na vědomí 
a)  žádost pana Tomáše Hejkrlíka, bytem K vodojemu 517, Klecany o prodej částí 

pozemků 128/6 a 167/23 ze dne 27. 4. 2015
b)  informaci technika správy majetku o umístění inženýrských sítí a lampy veřej-

ného osvětlení na uvedených pozemcích
 – Schválila statut komisí rady města.
 – Potvrdila složení sociální komise: Mgr. Iveta Žemličková (předsedkyně), Zuzana 

Kudláčková, Dagmar Braunová, Jarmila Brožová, Veronika Ouředníková
 – Potvrdila složení stavební komise: Ing. arch. Jiří Hůrka (předseda), Ing. arch. Vít 

Čermák, Ing. Luděk Pech, Jiří Matějka, Jan Suchomel
Hlasování: 5 – 0 – 0 

 – Potvrdila složení komise životního prostředí: Martin Lemon (předseda), Jaromír 
Bratka, Dušan Šebek

 – Oslovuje občany, kteří by měli zájem pracovat v kulturní a dopravně – bezpečnost-
ní komisi, aby kontaktovali vedení města.

 – Jmenovala komisi k vyhodnocení výběrového řízení na obsazení funkce inves-
tiční technik a projektový manažer ve složení: Ivo Kurhajec, Bc. Daniel Dvořák, 
Ing. Michal Rathouzský, Mgr. Pavel Kotrba, Ing. Jiří Bendl.

 – Schválila dodatek ke smlouvě o nájmu bytu č. 608 uzavřené dne 31. 5. 2013 mezi 
městem Klecany a Marií Fafkovou. Jedná se o navýšení záloh na energie.

Rada 18. května
 – Schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu inženýrských sítí a změně stavební-

ka mezi společností KANREPANO a. s., se sídlem Starý Most 336, 434 01 Most, 
IČ: 28207637 a městem Klecany se sídlem Do Klecánek 52, 250 67 Klecany, IČ: 
00240290 a společností Středočeské vodárny a. s., se sídlem U vodojemu 3085, 
272 80 Kladno, IČ: 26196620. Společnost KANREPANO a. s. je právním nástup-
cem společnosti ASTRA INVEST HOLDING a. s. 
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 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě jmenování komise pro otevírání obá-
lek a komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Odstranění nádrží z objektů 
bývalých ČSPHM č.p. 945 a 962“.

 – Jmenovala
a)  komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Odstranění nádrží z objektů bý-

valých ČSPHM č.p. 945 a 962“ ve složení Ivo Kurhajec – předseda komise, 
Bc. Daniel Dvořák – člen komise, Mgr. Pavel Kotrba – člen komise, Ing. Michal 
Rathouzský – tajemník komise

b)  komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Odstranění nádrží z objektů 
bývalých ČSPHM č.p. 945 a 962“ ve složení Ivo Kurhajec – předseda komise, 
Bc. Daniel Dvořák – člen komise, Mgr. Pavel Kotrba – člen komise, Ing. Michal 
Rathouzský – tajemník komise

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě zaměření elektrických rozvodů ve-
řejného osvětlení v Klecanech a Drastech

 – Schválila vyhlášení výběrového řízení na ZMR „Zaměření elektrických rozvodů 
veřejného osvětlení v Klecanech a Drastech“

 – Jmenovala
a)  komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Zaměření elektrických rozvodů 

veřejného osvětlení v Klecanech a Drastech“ ve složení Ivo Kurhajec – předse-
da komise, Bc. Daniel Dvořák – člen komise, Mgr. Pavel Kotrba – člen komise, 
Ing. Michal Rathouzský – tajemník komise

b)  komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zaměření elektrických roz-
vodů veřejného osvětlení v Klecanech a Drastech“ ve složení Ivo Kurhajec – 
předseda komise, Bc. Daniel Dvořák – člen komise, Mgr. Pavel Kotrba – člen 
komise, Ing. Michal Rathouzský – tajemník komise

 – Vzala na vědomí 
a)  informaci starosty o potřebě instalace informačních tabulí k autobusovým za-

stávkám
b)  informaci starosty o potřebě jmenování komise pro otevírání obálek a komise 

pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Informační tabule k autobusovým za-
stávkám“

 – Jmenovala
a)  komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Informační tabule k autobusovým 

zastávkám“ ve složení Ivo Kurhajec – předseda komise, Bc. Daniel Dvořák – 
člen komise, Mgr. Pavel Kotrba – člen komise, Ing. Michal Rathouzský – tajem-
ník komise

b)  komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Informační tabule k autobuso-
vým zastávkám“ ve složení Ivo Kurhajec – předseda komise, Bc. Daniel Dvořák 
– člen komise, Mgr. Pavel Kotrba – člen komise, Ing. Michal Rathouzský – ta-
jemník komise

 – Schválila schválila dodatek č. 4 k mandátní smlouvě č. MSP 02/2011 uzavřené 
mezi Lubošem Ježkem – projekce a inženýring a Městem Klecany.

 – Přijala žádost o příspěvek na činnost Biatlonového oddílu Pravého Hradce 
o. s.



Klecanský zpravodaj • červen 2015

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

Informace pro občany
Informujeme občany města o možnosti ukládat biood-
pad rostlinného původu (zejména zahradní odpad) do 
kontejnerů ve sběrném dvoře. V případě, že potřebujete 
k odvozu využít dopravu MěÚ Klecany, připravte bio-
odpad do pytlů, dejte ho na přístupné místo a objed-
nejte si svoz na telefonních číslech městského úřadu 
284 890 064 nebo 739 592 775.

připOmněli JSmE Si 70. výROČí uKOnČEní 
2. SvětOvé válKy
7. května v 18 hodin se u Pomníku padlým 1. a 2. světové války na náměstí Třebíz-
ského konalo pietní shromáždění u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války.
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Pan starosta Ivo Kurhajec ve svém proje-
vu připomněl všem přítomným jaké hrůzy 
a utrpení přinesla 2. světová válka. Zdůraz-
nil, že i v dnešní době je zapotřebí si tyto 
historické události připomínat, aby byly 
poučením pro budoucí generace. 

Během 2. světové války přišlo o život 
360.000 občanů tehdejšího Českosloven-
ska, jejichž oběti přítomní uctili položením 
věnců a kytic k pomníku. Na závěr shro-
máždění zazněla česká státní hymna v po-
dání pěveckého sboru Klenota. Následova-
la ještě neformální diskuze a vzpomínání 
pana faráře Kuneše na válečné období. 

-dh-

intERnEtOvý magaZín  
Z pOvOdí  
mRatínSKéHO pOtOKa
Webový portál M-region.cz vám přináší aktuální informace z povodí Mratínského 
potoka a okolí. Na úvodní straně najdete odkazy přehledně seřazeny do jednotlivých 
složek podle žánrů a rubrik.

 – aktuálně, politika, doprava, krimi a kauzy, kultura, rozhovory, osobnosti, historie, 
sport, Slované, názory, životní styl, bydlení a reality, finance, věda a technika, ces-
tování, vzdělání, zdravotnictví, kulturní akce, auto-moto.

www.m-region.cz

pOděKOvání
Jako občanka města Klecany bych ráda poděkovala doručovatelce 
České pošty, Vlastě, za její ochotu, dobře odvedenou práci, pracov-
ní nasazení a optimismus, který šíří kolem sebe!

Pozn. red.: autorka si přeje zůstat v anonymitě
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pRaHa – výcHOd a JEJí měSta  
a ObcE – líbEZnicE

Východně od Klecan leží obec Líbeznice. Katastrální výměra obce 
činí 5,98 km2, obec má téměř dva a půl tisíce obyvatel a rozkládá se 
v nadmořské výšce 219 m n. m., cca 2 km severně od hranic Prahy. 
Občanská vybavenost je zde na vysoké úrovni. V obci se nachází 
základní i mateřská škola, základní umělecká škola, pošta, čerpací 
stanice, zdravotní středisko, obecní knihovna i fotbalové hřiště. V Lí-
beznících sídlí Divadlo kouzel Pavla Kožíška, které vzniklo v r. 2003.

První písemná zmínka o obci je z roku 1236. Líbeznice jsou zmiňovány v latin-
sky psaném dokumentu, kde se král Václav I. zříká vymáhání dávek a věnuje statek 
(villa Lubeznic) kapitule pražské. V roce 1294 jsou Líbeznice rozděleny mezi kapi-
tulu vyšehradskou a svatovítskou, jejichž majetkem zůstávají až do 14. století. Ve 
století patnáctém obec vlastní Jan Náz, dvorní úředník krále Václava IV. Později obec 
náležela do majetku dalšího z českých králů Jiřího z Poděbrad a v letech 1459-1548 
přešla do vlastnictví Starého Města pražského. Stabilita ve vlastnictví obce nastala až 
poté, kdy ji koncem 17. století získal rod Nosticů, kteří měli tuto obec v držení až do 
století dvacátého. Přes Líbeznice vedla jedna z vedlejších obchodních cest, která od-
bočovala od stezky směřující do kraje Litoměřiců, procházela přes bořanovický háj, 
Pakoměřice, vyúsťovala v Líbeznících a pokračovala směrem severním na Mělnicko.

Mezi dodnes uchované pamětihodnosti patří pozdně barokní kostel sv. Martina, 
který nechal vybudovat hrabě Nostic v letech 1788-1795. Kostel sv. Martina byl po-
staven pod dozorem zednického mistra Matěje Kinzla z Měšic. Zařízení kostela po-
chází převážně z 2. poloviny 18. století. Hlavní oltář vznikl podle návrhu F. I. Preéa. 
Oltář je portálový s nástavcem z roku 1764, s plastikami I. F. Platzera a obrazem sv. 
Martina od B. Roubalíka z r. 1881. Boční oltáře Panny Marie a Ukřižovaného jsou 
rovněž dílem F. I. Preéa s plastikami od Prachnera. Oba boční oltáře byly přeneseny 
z kostela sv. Michala v Praze. Na střeše kostela instaloval jeden z prvních hromo-
svodů v Čechách Antonín Renner, profesor mechaniky z Prahy. Dalšími významný-

Kaplička Panny Marie v Líbeznicích císařská silnice – historické foto
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dESEt lEt KvětinOvéHO Zátiší
Na počátku bylo smetiště u háje. Kde? Tam, kde se setkávají ulice Lipová a U Háje, 
před transformátorem, odkud vede cesta k bývalé hájovně. Před deseti lety začali 
zdejší sousedé nepořádek odklízet. Začali tu sázet stromky a keře, sekat trávu, a tak se 
dneska můžete přesvědčit, co je toho výsledkem, jak toto zátiší – malá okrasná zahra-
da – s květinami, keříky a stromky vypadá. Snímky zátiší pocházejí z letošního jara, 
ale krásně je tu i jindy. Jsme za to zdejším obyvatelům, paní Králové, panu Kertészovi 
a ostatním vděčni, protože výsledek jejich snahy těší kolemjdoucí i fotografy. Zkrátka 
vypadá to tu jako v ráji. Nebýt ovšem prasat, nejen divokých, která zde soustavně ryjí 
v zemi a nedaří se je vyhnat! 

zl

mi stavbami jsou kaple Panny Marie, umístěná na rozcestí k Měšicům, pocházející 
z 2. poloviny 18. století a jednopatrová barokní fara s mansardovou střechou vybu-
dovaná v roce 1727.

JH, zdroj: Wikipedie, www.libeznice.cz
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JíROvEc plEťOvý 
(Aesculus x carnea)

Tento článek nebude věnován čeledi jírovcovitých, ale síle, kterou nám příroda doka-
zuje, jak malí a bezvýznamní proti jejím schopnostem jsme. Zdá se to zcela nedávno, 
ale ono to už je 6 let, kdy došlo podél zámecké zdi k poničení nově vysázených jírov-
ců běžně zvaných kaštany, neznámým vandalem nebo vandaly. Kolem tohoto tématu 
se tehdy na webových stránkách města rozpoutala diskuse, která však časem utichla, 
zda byl někdo dopaden a potrestán za tento zločin na živé přírodě se mi zjistit nepo-
dařilo. Nahlédnutím do kroniky města jsem zjistila, že ono nedávno je už 6 let. V roce 
2009 jsem do kroniky m.j. o této události zapsala: „Síla přírody je téměř bezmezná. 
Větší část stromků, kterým nebyla ulomena koruna úplně, se snaží opět vyrazit nové 
větve. Pokud se jim podaří přežít a i přes utrpěný stres pokračovat v růstu, bude jejich 
habitus narušen a jako pomník nám bude v budoucnu připomínat, že existují lidé, 
kterým není nic „svaté“. Ani živý strom, ani lidská práce!“ 

Koncem letošního května jsem šla poničené stromy obhlédnout a musím říct, že 
jsem měla opravdu velkou radost, když jsem na místě olámaných pahýlů viděla kve-
toucí mladé stromky, na nichž je sice opravdu nelidský zásah lidí stále patrný, ale 
jejich vůle k životu je skutečně obrovská.

Jitka Homoláčová
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pRáva a pOvinnOSti maJitElů pSů

Podle statistik z r. 2012 žije v českých rodinách více než 
tři miliony psů a cca jeden a tři čtvrtě milionů koček. Ale-
spoň jednoho psa má 43 % českých domácností a kočku 
22 %. Za veterinární služby utratí Češi ročně více než dvě 
miliardy korun. Ale vlastnit psa není jenom radost. S tou 
jde ruku v ruce i povinnost a každý, kdo si psa pořizuje, by 
měl zvážit, zda je ochoten jako daň za radost, kterou mu 
pes do života přinese také akceptovat povinnosti, kterým se 
v tom případě nejde vyhýbat. Připomeňme alespoň některé 
ze základních povinností spojených s chovem psa:

 – Očkování – tato povinnost vyplývá ze zákona a jedná se o povinné očkování proti 
vzteklině. Přeočkování se provádí jednou ročně, přibližně ve stejnou dobu, při 
čemž dnes už je možné požádat veterináře o použití očkovací látky, která má úči-
nek dva nebo tři roky. 

 – Poplatek ze psa – povinností majitele psa je přihlásit svého psa u městského úřa-
du, a to od tří měsíců věku zvířete. Pokud jste si pořídili psa staršího, pak je třeba 
přihlášení uskutečnit do 15 dnů od nabytí psa. Výše poplatku se liší s ohledem 
na lokalitu, kde majitel se psem bydlí a také má na výši poplatku vliv osobní stav 
majitele psa, tzn. např., zda se jedná o invalidní osobu nebo o seniora. Pokud si ně-
kdo pořídí psa z útulku, bude za tento dobrý skutek „odměněn“, kromě bezmezné 
vděčnosti psa, ještě dvouletým osvobozením od poplatku. 

 – Mikročip – tato povinnost sice nevyplývá ze zákona, ale je to velmi praktická zále-
žitost, zvláště když se pes ztratí. Většina policistů má ve své výbavě čtečku na čipy 
a díky řádné registraci se tak může „uprchlík“ vrátit ke svému páníčkovi v relativně 
krátké době. Policejní eskorta psa sice přijde majitele na několik set korun pokuty, 
ale za tu jistotu to stojí. Pokud by zaběhnutý pes nebyl nalezen do dvou měsíců, 
ztrácí k němu majitel vlastnické právo, je-li takový nalezenec předán útulku, lhůta 
možného převzetí majitelem se prodlužuje na dobu 4 měsíců.

 – Pes v honitbě – když nechá majitel v honitbě psa běhat volně a bez dozoru, musí 
počítat s tím, že myslivci mají právo psa i zastřelit, pokud ho přistihnou při proná-
sledování zvěře a současně více než 200 m od plotu trvale obydleného stavení. Pes 
ale musí prokazatelně lovit a být mimo vliv majitele. Pokud je majitel na dohled 
nebo jsou alespoň slyšet jeho povely, tak toto právo myslivců neplatí a majitel nese 
plnou odpovědnost za chování psa. 

 – Úklid exkrementů – je to sice činnost velmi nepopulární, ale potřebná nejenom 
z důvodů estetických, ale především zdravotních, aby nedocházelo k neúměrnému 
šíření parazitů, což je nebezpečné nejenom pro lidi, ale především pro ostatní psy.

Honí váš pes lidi na kole? Snadná pomoc! Vemte mu kolo.
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V souvislosti s povinnostmi majitelů psů je třeba připomenout, že i v Klecanech 
stále platí Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 6/2007, o pravidlech pro po-
hyb psů na veřejném prostranství v územním obvodu města Klecany. Plné znění 
vyhlášky najdete na adrese www.mu-klecany.cz.

JH, snímek: www.kyblsrandy.cz

mEZi řádKy anEb  
KvětnOvé aKcE v KniHOvně
V květnu probíhala tradiční čtení v rámci „Čteme spolu“. 
Dovolte mi malé zamyšlení nad společným čtením s dětmi.

Proč čteme? 
To přece ví každý! Protože čtení podporuje psychický rozvoj dítěte, rozvíjí slovní 

zásobu, zlepšuje soustředění, trénuje paměť apod. Obecné pravdy mohou být trochu 
unavující a bez osobního zážitku bývají prázdné. Zkusím jim na základě svých setká-
ní s dětmi nad knížkami dát obsah: Těší mě, když děti zaujatě poslouchají a zajímá 
je, jak to bude dál. Ráda sleduji, jak bezděky šermují rukama, když hlavní hrdina 
příběhu svádí lítý boj s nějakým padouchem. Baví mě, když se snaží změřit, jestli se 
do knihovny vejde modrá velryba, protože jsme si o ní právě četli. Svět je plný pří-
běhů a my si během pravidelných čtvrtečních čtení společně prožijeme jen nepatrný 
zlomek. Ale i málo je lepší než nic. 

Jak čteme?
Společně! I s těmi, kteří ještě číst nedokážou. Pomáhají nám k tomu nejrůznější 

čtenářské strategie, což jsou postupy, díky nimž i nečtenáři snadněji pochopí čtený 
text. Zní to trochu moc učeně, takže pro lepší představu pár konkrétních příkladů:

Předvídáme z názvu knížky, z ilustrací. 
Pokládáme si otázky a snažíme se v textu najít odpovědi. 
Hledáme souvislosti mezi tím, co zažívají literární hrdinové a co jsme zažili my. 
I děti předškolního věku se tak do čtení mohou se svými názory a postřehy zapojit. 

Nenásilnou formou se učí aktivně pracovat s textem, přemýšlet o něm. 

Co čteme? 
Snažím se o co nejrozmanitější výběr knížek. Četli jsme původní českou literaturu, 

klasickou i tu současnou. Nevyhýbáme se ani překladovým titulům. Nezastupitel-
nými pomocníky nám jsou ilustrace. To, co vyčte malé dítě z jednoho obrázku bez 
předchozí znalosti příběhu, si nezadá s výkladem kartářky Dagmar Kludské. Budiž 
pochválena dětská fantazie, která se neomezuje tím, co je psáno!

Vzdor původním plánům budou společná čtení pokračovat až na podzim. Z roz-
hovorů s rodiči vyplynula jistá bezradnost ohledně výběru dětské literatury, proto 
jsme do podzimního plánu akcí v knihovně zařadili setkání nad současnými dětskými 
knihami. 
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A co myslíte? Vešla by se do naší knihovny modrá velryba alias plejtvák obrovský? 
Mládě ano, ale dospělá velryba ne.

-JK-

Čarodějnický rej
Dne 25. 4. 2015 se v knihovně uskutečnila akce pro děti 
nazvaná „Čarodějnický rej“. 

Jako čarodějnice a čarodějové jsme se sešli ráno 
v knihovně, než nás 30. dubna upálí. J

Vysvětlili jsme si, proč se vlastně čarodějnice pálí a pak 
jsme se vrhli na program. 

Děti přišly v kostýmech, ke kterým si dovyrobily čarodějnické klobouky. Pak jsme 
vyrazili ven, kde jsme si z větví a klacků vyrobili košťata, na kterých jsme, kolem 
oběda, „odletěli“ do kasáren. Tam jsme si opekli buřty a hráli jsme hry. Hráli jsme 
Řetězovku, Rybičky, Cukr, káva, limonáda a spoustu dalších.

Všichni jsme si to užili a den nám rychle utekl. 
Chtěla bych poděkovat Ivě Borzové, Nikol Staňkové a Janě Langové za pomoc.

-BK-

A co dalšího se v květnu dělo v knihovně?

On-line katalog knih
Na stránky knihovny http://www.klecany.knihovna.cz přibyl on-line katalog. Jeho 
prostřednictvím zjistíte, jestli je Vámi požadovaný titul součástí místního knihovního 
fondu. Pokud ano, budete hned vědět, zda na Vás čeká na polici, nebo byl někdo 
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rychlejší a už čte to, co byste rádi četli Vy. V tom případě nečekejte, že knihu najdete 
při další návštěvě knihovny a využijte možnosti si ji rezervovat.

Při vyhledávání v katalogu postačí, když zadáte buď jméno autora, titul knihy nebo 
klíčové slovo, program vám ji vyhledá.

Rada: hledáte-li knihu, kterou napsala autorka s anglickým jménem, zkuste zadat 
jméno jak česky (s příponou -ová), tak i anglicky (bez přípony –ová). 

Není smyslem těchto zpráv zavalovat čtenáře příliš velkým množstvím informací, 
takže seznam všech knih, jejichž trvalým bydlištěm se nově stala naše knihovna, na-
jdete elektronicky zde http://klecany.knihovna.cz/news/nove-knihy/. Neelektronicky 
Vám seznam poskytneme v knihovně. 

Projekt Ministerstva kultury
Rádi bychom Vás informovali, že se naše knihovna zapojila do projektu Česká 
knihovna. Jedná se o „Projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních 
titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, 
děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné profesionální a vybrané vyso-
koškolské knihovny.“ 

Knihovna si mohla zažádat o dotaci na knihy v hodnotě až 6 300 Kč. Žádost 
byla odeslána, a tak doufáme, že nám do knihovního fondu přibude 26 nových 
titulů.

(Zdroj: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna)

A co Vás čeká v červnu?
Léto! Astronomické začne 21. června v podvečer, to běžně vnímatelné třeba ještě 
dřív. Snad bude slunečné, rtuť teploměru se bude šplhat k nebeským výšinám a nebu-
deme tedy muset používat parafrázi památného výroku Antonína Důry, správce lázní 
Krokovy Vary z knihy Vladislava Vančury Rozmarné léto. 

Školní rok 2014/2015 se pomalu blíží ke svému konci, všichni v kostech cítí léto 
a s ním spojené volno, které bude zaslouženou odměnou za měsíce práce. Programo-
vá nabídka knihovny by Vám čekání na první volné dny mohla zpříjemnit. Knihovna 
vyrazí na cesty a doufáme, že Vy s ní.

Ve středu 17. 6. ještě zůstaneme vevnitř. Od 17 hodin se v knihovně bude konat 
vernisáž prací, které pod vedením Dany a Dušana Šoltysových vytvořili malí umělci 
v jejich Ateliéru. Vystavené práce spojuje téma „čtenářství“ a v Klecanech byste pro 
ně vhodnější místo zkrátka nenašli. Poslední červnový víkend už bude cestovní. V so-
botu 27. 6. od 10 hodin Vás zveme na putování po Klecanech s pejskem a kočičkou, 
ale hlavně s dětmi a jejich (pra)rodiči. Hned druhý den Vás čeká turistický výlet na 
hrad Okoř. 

Aktuální informace o všech akcích knihovny naleznete na jejích internetových 
stránkách http://www.klecany.knihovna.cz a na obvyklých výlepových místech. 

Přejeme Vám, ať pro Vás tento způsob léta není nikterak nešťastný. 
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Novinky v knihovně

Čestný muž – Jane Ashford – oddechový román
Hrobař – Marina Heib – detektivní román
Světlo v temném domě – Jan Costin Wagner – napínavý kriminální příběh
Vězeň z Guantanáma – David Spark – kriminální román
Milovaly vůdce – Marta Schodová – portréty žen, které byly ctitelkami Hitlera
Ztracené město v Amazonii – David Grann – nebezpečná výprava do Amazonie
Vyhnání Gerty Schnirch – Kateřina Tučková – válečný román
Lumpové a beránci – Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová – detektivní román
Pálenka – Matěj Hořava – román
Nepokořená – Bertrice Small – román z období napoleonských válek 
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OSlava 70. výROČí KOncE ii. SvětOvé válKy
Při znovuotevření výstavy o životě v Klecanech od 30. let až do konce války její au-
torka Klára Adamová řekla:

„Vážení a milí hosté,

vítám Vás na třetím otevření vý-
stavy s názvem: „Klecany v ob-
dobí let 1930 – 1945“, kterou  si 
letos připomínáme 70. výro-
čí od ukončení druhé světové 
války, dosud největšího a nej-
ničivějšího válečného konflik-
tu v dějinách lidstva. Do války 
bylo vtaženo 70 států světa, vli-
vem válečných útrap, bojů a vy-
hlazovacích akcí zahynulo více 

Hvězdy nad Zanzibarem – Nicole C. Vosseler – poutavý román
Stalker – Lars Keller – detektivní román
Pomněnkové matky – Lenka Chalupová – detektivně psychologická novela
Chybějící díl- Marjorie Celona – dojemný příběh odloženého dítěte
Hříchy rodu Borgiů – Sarah Bolerová – román pro ženy, vášnivý příběh z renesanční 
Itálie
Nestydaté plavky – C. D. Payne – oddechová kniha s nádechem romance
Mlýn na mumie- Petr Stančík – historický příběh s detektivní zápletkou
Spravedlnost má zpoždění- Jindřiška Ptáčková – detektivní příběh
Příšery templetonské- Lauren Groffová – poutavý román s detektivními prvky
Já chci přece žít – Marliese Arold – příběh dívky nakažené virem HIV
Deník kartářky – Dagmar Kludská – osobní zpověď známé kartářky
Děravé sítě – Jan Cimický – detektivní román ze současné společnosti
Křížem krážem po českých horách – desítky tipů na výlety do nejzajímavějších regi-
onů
Horton Halfpott aneb Zapeklitá záhada a proradné intriky na zámku Skuhrov- Tom 
Angleberger – báječná dětská kniha
České pohádky s velkými písmeny
Obrázkové říkanky – Hanka Jelínková
Příběhy ze školy a jiná dobrodružství – první čtení
Malý princ a planeta ohnivého ptáka
Proč obrazy nepotřebují názvy – Ondřej Horák, Jiří Franta – literatura pro děti

Vaše knihovna
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než 72 milionů lidí, 
z toho bylo 47 milionů 
civilistů. Z tehdejšího 
československého oby-
vatelstva zemřelo 400 
tisíc lidí.  Takto podaný 
statistický přehled zní 
velmi neosobně, ovšem 
je důležité si uvědomit, 
že každé číslo předsta-
vuje mrtvého člověka, 
není to jen mrtvý ne-
přátelský voják či civili-
sta, je to mrtvý člověk, 
který měl rodiče, man-
želku, možná děti a přátele, kteří ho měli rádi. Mnozí z těch, kteří dobu druhé světové 
války prožili osobně, zde s námi dnes sedí a jsem tomu nesmírně ráda. Na rozdíl od 
nás, kteří jsme válku, díky Bohu, neprožili, jen oni nejlépe vědí, jak fatálně dokáže 
válka změnit Váš život a dosavadní svět. Mnohé z pamětníků potkáváme denně na 
ulicích a ani nás nenapadne, že ten postarší pán s hůlkou sestřelil deset nepřátelských 
letadel, že paní na lavičce několik dní bez odpočinku ošetřovala raněné civilisty ve 
sklepení Staroměstské radnice, či že ten manželský pár na procházce se zasnoubil 
v koncentračním táboře... 

Výstava se prostřednictvím panelů snaží zachytit nejen onu nelehkou dobu v na-
šem městě, ale také každodenní předválečný kulturní a sportovní život, jenž byl, jak 
uvidíte, velmi bohatý.

Na závěr bych chtěla poděkovat vedení města Klecany za finanční podporu a po-
skytnutí výstavních prostor, bez kterých by nebylo možné dnešní slavnost uspořádat. 
Dále mé velké poděkování patří členům klubu vojenské historie Old Car Rangers, 
kteří přijeli ukázat své válečné vozy Jeep Willys, slečně Ludmile Zuskové, majitelce 
krásných prvorepublikových dámských modelů, které na módní přehlídce předve-
dou odvážné sličné modelky z řad klecanských dívek, slečen a maminek, jež do-
plní čtveřice modelek, které k nám přijely až z velké Prahy. Dále velké poděkování 
patří studentům Gymnázia a Hudební školy, kteří nám zahrají swingové melodie pod 
taktovkou p. Reisera.

Na úplný závěr mi dovolte poděkovat paní Zdeňce Tomášové za její nadšení a po-
moc.

Vážení návštěvníci, přeji Vám příjemnou zábavu.“

A zábava na prosluněném náměstí byla opravdu příjemná. Po položení květin 
k pomníku padlých v I. a II. světové válce zazněla státní hymna v podání studentů 
Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. 

Několik známých skladeb zahrál Bendík, mladší bratr bigbandu hudební školy. Ten 
potom celé odpoledne hrál známé swingové melodie z konce války. 
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Následovala slibovaná módní přehlídka prvorepublikových modelů. Diváci ocenili 
eleganci a krásu modelek a litovali, že doby, kdy dámy nevyšly na veřejnost bez klo-
bouku a rukaviček, jsou už dávno pryč.

Děti i dospělí se opět povozili ve válečných džípech klubu Old Car Rangers. 
Paní Dagmar Adamová upekla pro svůj stánek pečivo podle receptů z doby války 

a výtěžek 300 Kč věnuje obětem neštěstí v Nepálu.
Zlatým hřebem bylo vystoupení ArtRosy, skupiny zralých mužů z Hořic. Nemá 

smysl pokoušet se tento zážitek popisovat slovy. Podívejte se na fotografie nebo si 
jejich vystoupení vyhledejte na interne-
tu, např. zde: https://www.youtube.com/
watch?v=M5esWE9vKRs.

Příjemnou atmosféru celého sobot-
ního odpoledne dokládá pár prvních 
fotografií. Další fotografie a snad i videa 
bude možné najít na webových strán-
kách města.

Zdeňka Tomášová  
a Klára Adamová
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FaRní cHaRita nERatOvicE připRavila 
pROgRam pRO Své KliEnty

Tradičně se 23.dubna, a to již po 
osmé sešli klienti a přátelé Farní cha-
rity Neratovice v Libišské Sokolovně. 
Počasí přálo a kolem druhé hodiny 
odpolední se sjeli senioři z míst, kde 
FCH působí. V letošním roce mezi 
nás zavítali i zástupci měst a obcí na-
šich středisek. Jmenovitě paní Jitka Zi-
mová – starostka obce Obříství, paní 
starostka města Neratovice Mgr. Len-
ka Mrzílková se svojí zástupkyní, pan 
starosta z města Klecany Ivo Kurha-
jec, nebo zástupce městské části Pra-

ha Klánovice MUDr. Ferdinand Po-
lák, Ph.D. a zástupkyně obce Libiš. 
Dárečky pro každého z účastníků 
obstarala firma Lohmann&Rauscher 
zastoupená paní Danou Prokopo-
vou. Všem také děkujeme za milá 
slova chvály, která potěší. U dobré 
kávy a občerstvení si naši klienti 
popovídali, zazpívali nebo zatančili 
při tónech oblíbených písniček pana 
Zahradníčka nebo se pobavili při 
vystoupení dětí ze ZŠ v Libiši a u ta-
neční formace babiček, které si říkají 

Bábiny di Praga. Ani letos se nezapo-
mnělo na vyhodnocení pečovatelky 
a zdravotní sestry roku. Paní Marcela 
Mykytková a Ilona Fialová si za svoji 
obětavou práci ocenění a malý dárek 
určitě zaslouží. Ke konci setkání mezi 
klienty zavítal i Neratovice pan farář 
Mgr. Peter Kováč, který přítomné po-
těšil vlídnými slovy. Podle ohlasů na-
šich klientů se setkání povedlo a už se 
těšíme na další akce které nás čekají.

Farní charita Neratovice
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Zveme vás k pravidelným  

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

Nejbližší setkání:
10. května 10:00
24. května 10:00
 7. června 10:00
21. června 10:00

Během července a srpna se bohoslužby nekonají. 

klecany.blogspot.cz | Hanka Polívková 777-165-994

pROgRam dEnníHO StaciOnářE
Denní stacionář AD centra Národního ústavu duševního zdraví stále ještě není plně 
obsazený, ale ti, kteří jej navštěvují, jsou velmi spokojeni. Zatím přicházejí jen dva-
krát v týdnu. 

Během celodenního programu mohou návštěvníci pod vedením psycholožek ústa-
vu trénovat paměť formou různých her, protáhnout si tělo při cvičení na židli nebo se 
naučit relaxovat. S pracovní terapeutkou již malovali, z papíru vytvořili dárkové tašky, 
pestrobarevné květiny, stolní hry Dámu a Člověče nezlob se. Chystají se společně va-
řit a péci a na přilehlé terase pěstovat květiny i zeleninu. Během dne je však čas i na 
odpočinek, poslech hudby, sledování televize a posezení u kávy a čaje.

Více informací Vám ochotně podají sociální pracovníci, na které se můžete obrátit 
na adrese: 

Národní ústav duševního zdraví, 
Topolová 748, 250 67 Klecany
telefonní kontakty: 
283 088 153, 283 088 154 (viz přiložený leták)

Při návštěvě denního stacionáře zapsala Zdeňka Tomášová
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Denní stacionář pro seniory
Otevíráme nově vybudovaný denní stacionář pro seniory

Pro koho je denní stacionář určen?
Pro seniory s Alzheimerovu nemocí a seniory
s jinými typy demence, kteří jsou mobilní
a částečně soběstační.

Poslání denního stacionáře
Aktivizační činnost seniorů, nácvik a upevňování 
motorických, psychických a sociálních schop-
ností a dovedností, zprostředkování kontaktů se 
společenským prostředím a s vrstevníky. 

Co nabízíme?
• Pohybové a relaxační aktivity, vaření
a  pečení pro radost, výtvarné a rukodělné 
činnosti, trénink paměti, promítání lmů,
poslech hudby, četba, hraní společenských her.
• Celodenní stravování – snídaně, svačina, 
oběd, svačina.

Provozní doba
Pondělí–pátek od 7:00 do 16:30 hod.

Cena
Platba za služby je vyměřena dle rozsahu 
služeb. Podrobnější informace poskytne vedoucí 
denního stacionáře.

Kde nás najdete?
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748,  250 67 Klecany
Telefon: 283 088 153, 283 088 154

Dopravní spojení: metrem C do stanice Kobylisy 
a odtud autobusem číslo 371 nebo 374
do zastávky Klecany, U hřbitova.
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návštěva v dOmě S pEČOvatElSKOu SlužbOu
Pražský spolek AkSen – 
aktivní senior pořádá kaž-
dý rok tradiční celodenní 
cyklistický výlet – OKRUH 
ROZKVETLÝMI PRAŽSKÝ-
MI PARKY.

Letos se sešli v pátek 8. 
května u bufetu u Leten-
ského zámečku a jeli po 
trase: Letná – Stromovka 
– Trója – Klecánky – Kle-
cany (oheň a opékání 
v areálu bývalých kasá-
ren, kde se nachází Dům 
s pečovatelskou službou) 

– Klecánky – přívoz do Roztok – 
Tichá Šárka – Divoká Šárka – 
Hvězda – Kajetánka.

A skutečně se kolem poledne 
do zahrady u Domu s pečova-
telskou službou přihrnulo asi 30 
„aktivních seniorů“ na kolech 
společně s několika mladšími 
cyklisty a jejich dětmi. Přivítali 
je téměř všichni obyvatelé DPS 
jako vloni a všichni se výborně 

bavili. Cyklisté si odpočinuli, 
opekli si špekáčky a asi po dvou 
hodinách pokračovali dále po 
plánované trase. Byla to jejich 
druhá návštěva a slíbili, že i pří-
ští rok zařadí zastávku v DPS do 
trasy svého tradičního výletu. 
Jak předvánoční, tak i jarní se-
tkání s touto skupinou veselých 
seniorů bývá velmi příjemné 
a radostné. 

Zdeňka Tomášová
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KlEcanSKá výROČí
Prach jsi a v prach se obrátíš. I takto můžeme začít naši připomínku klecanských 
výročí, která sahá hluboko, až do r. 1885, kdy byl 17. června vysvěcen nový hřbitov. 
Je to přední část dnešního hřbitova, kterou musíme projít vždy, když jdeme zavzpo-
mínat na své blízké, kteří zde v tichosti sní svůj věčný sen. Přenesme se však ze smut-
ných výročí skokem o více než 100 let dál do současnosti. Před 25 lety 19. června 
1990 byla přestěhována pošta do budovy v ulici U školky č.p. 487, kde již v té době 
sídlila městská knihovna a kde obě instituce fungují společně s matrikou městské-
ho úřadu do dnešní doby. O pět let později v r. 1995 byla dokončena telefonizace 
města. Z dnešního pohledu, kdy většina z nás disponuje jedním či více mobilními 
telefony a jinými komunikačními vymoženostmi současnosti se toto výročí zdá být 
možná nicotné, ale pamětníci si jistě vzpomenou, jak byly v Klecanech k veřejnému 
použití pouze 3 telefonní budky (na sídlišti, na náměstí a u bývalé pošty), v nichž na 
pevno zabudované přístroje fungovaly jen někdy, což nebylo většinou zaviněno pro-
vozovatelem, ale spíše neutuchající „aktivitou“ vandalů a opilců. 

Posledním a nejmladším červnovým výročím je položení základního kamene k vý-
stavbě objektu firmy AHOLD CZ. Stalo se tak 20. června 2000. Společnost AHOLD 
Czech Republic, a.s. provozuje v České republice maloobchodní síť supermarketů 
a hypermarketů Albert, je součástí nadnárodní korporace Ahold se sídlem v Nizo-
zemsku.

JH, snímek: www.inexco.cz/ahold-klecany-1

JEřáb dunaJSKý u KlEcanSKéHO HáJE 
Význačné dřeviny v Klecanech 18. 
Mezi klecanskými dřevinami jsou některé sice nenápadné, ale dosti vzácné druhy, kte-
ré veřejnosti obvykle unikají a jsou i pro botaniky docela obtížně rozpoznatelné. Patří 
mezi ně keř nebo malý strom s názvem jeřáb dunajský (Sorbus danubialis), který spo-
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14. IX. 2014, listy a plody jeřábu dunajského na skalnatém svahu nad Vltavou u Klecanského 
háje

radicky roste na příkrých skalnatých a výslunných svazích, obvykle s vápnitým podkla-
dem. Na první pohled se velmi podobá druhu zvanému jeřáb muk (Sorbus aria), který 
roste na stejných stanovištích, často rostou i společně. Mezi sebou se liší drobnými 
morfologickými znaky, tvarem listů a květů a z části i barvou plodů (plody muku jsou po 
mrazech téměř černé). Listy má jeřáb dunajský okrouhle kosníkovité a dvojitě pilovité. 

V Klecanech roste jeřáb dunajský na svahu mezi Klecanským hájem a údolím Vl-
tavy, v blízkosti lomu a poblíž Černé skály. Celkem jde asi o deset jedinců, z nichž 
největší dosahuje výšky do tří metrů a průmětu koruny rovněž okolo tří metrů. A není 
tu sám – vedle již zmíněného jeřábu muku je možné ve stinných zalesněných svazích 
nad Klecánkami najít asi tři jeřáby břeky (Sorbus torminalis), jeden jeřáb oskeruše 
(Sorbus domestica) a na mnoha místech Klecan jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), který 
je nejhojnější. Některé jeřáby se mezi sebou kříží, takže vytvářejí mnohé přechod-
né formy. Plody všech druhů s oblibou konzumují ptáci i někteří savci, a v dávných 
dobách je užívali i lidé (oskeruši pro výrobu skvělých kompotů, muk dokonce jako 
náhražku mouky, kulturní formy jeřábu ptačího na výrobu likéru jeřabinka).

Jeřáby jsou nenáročné a značně odolné vůči klimatickým extrémům a doprovázejí 
člověka nejméně od počátku dob ledových, čili po statisíce let. Spoluvytvářejí tedy 
naše dějiny. 

Jaromír Bratka a Jan Pokorný



Klecanský zpravodaj • červen 2015

ČERvEn – měSíc mySlivOSti
Červen je již tradičně označován za měsíc myslivosti a ochrany přírody. V tomto mě-
síci se rodí nejvíce mláďat lovné zvěře, ale i ostatních zvířat a ptáků žijících v příro-
dě. Přesto, že zvěř ještě neztratila svou reprodukční schopnost, její šance na přežití 
se s postupujícími civilizačními faktory stále snižuje. Každým rokem ubývají stovky 

hektarů zemědělské půdy a na nich vyrůstají 
průmyslové stavby, sklady, logistická centra 
nebo komplexy rodinných domů. A tam, kde 
se půda ještě zemědělsky obhospodařuje, se 
velmi často setkáváme jen s nekonečnými 
monokulturními lány řepky, bez jediné meze 
či remízku. Tyto lány nejsou pro zvěř úživ-
né, poskytují však výborný kryt pro divoká 
prasat, a tak napomáhají k nárůstu jejich sta-
vů. Řepka navíc způsobuje velké zdravotní 
problémy srnčí zvěři, spojené se značným 
procentem úhynu. Navíc jsou všechny ze-
mědělské plodiny v průběhu roku několikrát 
chemicky ošetřovány, což vede spolu s mo-
derní zemědělskou mechanizací k rychlému 

mizení např. zaječí zvěře z našich polí. Drobná zvěř je navíc likvidována zákonem 
chráněnými dravci, přemnoženými divo-
kými prasaty a ve velké míře také vlivem 
stále rostoucí dopravy. Mnoho zvěře tak 
zahyne při střetu s motorovými vozidly, 
a také s volně pobíhajícími psy (viz situ-
ační foto). Bohužel se nedá očekávat, že 
se situace v dohledné době zlepší. Jak 
můžeme vidět, v našem nejbližším okolí 
vyrostly další haly včetně rozsáhlých as-
faltových ploch, výměra řepky (viz situač-
ní foto) se proti minulým létům spíše zvět-
šila, aut jezdí čím dál tím víc. To vše má za 
následek, že zvěře v naší honitbě ubývá.

To, co pozorujeme v našem bezpro-
středním okolí, se děje i v celostátním měřítku. Například za 7 let od roku 2007 do 
roku 2013 klesly v České republice jarní sčítané kmenové stavy zajíce z 326 909 kusů 
na 239 705 kusů, to je o cca 26,5 % méně, bažanta z 283 700 kusů na 185 826 kusů, 
to je o 31,5 % méně, srnčí zvěře z 310 920 kusů na 290 661 kus, to je o 6,5 % méně.

Naproti tomu u černé zvěře zaznamenáváme nárůst stavů z 56 986 kusů na 
59 179 kusů, to je o cca 4 % více, u lišky z 56 466 kusů na 63 941 kus, to je o 13 % 
více.

Širé lány řepky, letní úkryt černé zvěře

Roční srneček stržený 5. 4. 2015 
pytlačícím psem (černý kříženec vlčáka  
a loveckého plemene)
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Tento nepříznivý trend se ještě vý-
razněji projevuje ve statistice odstře-
lu, kdy u zajíce byl v roce 2007 od-
střel 113 436 kusů a v roce 2013 již 
jen 37 513 kusů, to je pokles o 67 
%. Naproti tomu u černé zvěře do-
šlo k nárůstu odstřelu z 121 020 kusů 
v roce 2007 na 152 250 kusů v roce 
2013, to je o 26 % více. Údaje za posledních 7 let jen potvrzují dlouhodobý trend, 
který zvláště vynikne, když si uvědomíme, že odstřel zajíce v roce 1973, to je před 42 
lety, činil 1 200 000 kusů. Naproti tomu u divokých prasat byl ve stejném roce odstřel 
pouhých 8 000 kusů. Na dokreslení situace uvádíme, že jen úhyn v roce 2013 činil 
u srnčí zvěře 39 032 kusy a u zajíce pak 8 143 kusy.

Výše uvedené nepříznivé vlivy se snaží členové našeho mysliveckého spolku ale-
spoň zmírňovat. V zimním období zvěř přikrmujeme, aby nestrádala a udržovala se 
v dobré kondici. Kromě běžného krmiva jsme pro minulé zimní období zakoupili gra-
nulované krmivo pro srnčí zvěř, jehož podávání 
se příznivě projevilo právě eliminací zažívacích 
potíží při spásání mladé řepky. Samozřejmostí 
je též každoroční podávání medicinálních pří-
pravků proti parazitům a jarní asanace krmných 
zařízení. Budujeme a opravujeme krmná zaříze-
ní i ptačí budky (viz situační fotografie), tlumíme 
zvířata škodící myslivosti, stavíme kolem silnic 
pachové ohradníky a maximálně se věnujeme 
odstřelu černé zvěře. Tak se snažíme svým dí-
lem přispět k zachování zvěře v honitbě i pro 
budoucnost.

Ing. Jindřich Trpák

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

VCHÁZÍTE-LI DO HONITBY
MS ZDIBY - KLECANY

Děkujeme Vám předem,
že svého psa upoutáte

a nenecháte ho volně pobíhat
přírodou.....

ZÁKON TO ZAKAZUJE!!!!!!
( § 10, zákona 449/2001, sb. )

Myslivecký hospodář                                               Myslivecká stráž

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

VCHÁZÍTE-LI DO HONITBY
MS ZDIBY - KLECANY

Budka pro zpěvné ptáky
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cO SE šuStlO v naší šKOlE
Úspěch klecanských cyklistů v Čelákovicích

V Čelákovicích se konalo ve čtvrtek 23. 4. okres-
ní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Tradič-
ně naše škola vyslala do této soutěže 2 družstva. 
Ve starší kategorii soutěžili Eva Šilhavecká, Pavlína 
Kopsová, Bohdan Dzemianenka a Denis Parkán. 
V mladší kategorii nás reprezentovali Anička Petru-
chová, Nela Filingerová,Štěpán Kostrhún a Filip Dra-
hozal. Většina soutěžících nebyla v Čelákovicích 
poprvé, dalo by se říci, že to jsou ostřílení cyklo-
borci. Štěpán již v autobuse neskromně vyhlašoval, 
že jeho družstvo zvítězí, což se nakonec skutečně 
stalo. Naši mladší cyklisté tak potřetí obhájili první 
místo a pojedou náš okres reprezentovat do krajské-
ho kola, které se koná letos v červnu v Kolíně. Vy-
hlašování výsledků bylo velmi napínavé, neboť jsme 
zvítězili o pouhý jeden bod. Také ve starší katego-
rii si soutěžící nevedli špatně, obsadili letos čtvrté 
místo.

Poděkování proto patří všem soutěžícím, kteří nás takto úspěšně reprezentovali 
a nezbývá než držet palce v červnu. 

http://zsms.klecany.cz/obsah/uspech-klecanskych-cyklistu-v-celakovicich-1095.html
    

Šátkový den
Na čtvrtek 30. 4. jsme si v naší třídě připravili šátkové vyučování. Většina z nás se 
chystala na Filipojakubskou noc, tak jsme se do večera plného kouzel přenesli již 
během výuky. Zahráli jsme si čarodějné hry, rozluštili zprávu od čarodějnice a zkusili 

popsat, co vše bychom udělali, 
pokud bychom se stali skutečný-
mi čaroději a čarodějkami. 

„……. odčarovala bych všech-
ny války na světě. Také bych 
odčarovala cigarety a odpadky. 
Zaklela bych zloděje a lidi, kte-
ří ubližují dětem. Chudým lidem 
bych dala peníze a bezdomov-
cům zařídila domovy. Ze všech 
zlých lidí bych mávnutím kouzel-
ného proutku udělala lidi hod-
né…….“  Bětuška
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„……vařila bych zmrzlinové lektvary. Vytvořila bych klouzačku z postele až do 
školy. Nechala bych zmizet všechny zlé lidi a vykouzlila bych palačinkovač na pala-
činky………“  Linda

„……kouzelnou hůlkou bych zařídila, aby spolu všichni kamarádili a také, aby 
bylo stále veselo…..“  Sofinka

http://zsms.klecany.cz/obsah/satkovy-den-1094.html
    

Poznávací zájezd do Anglie
4. až 9. května žáci naší školy navští-
vili Londýn, Stonehenge, Winchester, 
Oxford a Warner Bros studio.

„Nejvíc jsem byla nadšená z nul-
tého poledníku. Nevím proč, ale bylo 
skvělé být jednou nohou na západní 
a druhou na východní polokouli. An-
glie je ještě lepší než jsem si myslela, 
chtěla bych se tam někdy vrátit.“ Týna  

„Ze všeho nejvíc se mi líbilo WB 
studio. Líbila se mi zmenšenina Bra-
davic, Příčná ulice, viděli jsme i vlak, 
ve kterém jel Harry Potter do školy, ná-
stupiště 9 3/4.“ Eliška 

http://zsms.klecany.cz/obsah/poznavaci-zajezd-do-anglie-1100.html
    

ZOO ve Dvoře Králové
V ZOO jsme se zúčastnili af-
rické expedice a poznali třeba 
zebry, žirafy, antilopy, ale také 
opice, ptáky i ryby a hmyz 
exotických krajů. Počasí se 
celkem vydařilo, a tak jsme si 
užili i okružní jízdu safari au-
tobusem. Nakonec jsme stihli 
i nákup suvenýrů a hřiště s pro-
lézačkou. V autobuse jsme se 
nenudili a plnili úkoly na téma 
ZOO, došlo i na sledování po-
hádky. 

Vše jsme zvládli a těšíme se na další výlet.

http://zsms.klecany.cz/obsah/zoo-ve-dvore-kralove-1102.html
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Výlet do Kutné Hory
Dne 23. 5. se vydaly třídy 4.A  
a 4.B na výlet do Kutné Hory. 
Nejdříve jsme si v Sedleci 
prohlédli gotický katedrální 
chrám – nejstarší tohoto typu 
na území Čech a Moravy. 
Právě nedaleko  – na pozem-
cích cisterciánského kláštera 
bylo ve 13. stoleltí nalezeno 
stříbro a Kutná Hora se svým 
bohatstvím začala konkuro-
vat Praze.

Turisticky vyhledávaná je 
také nedaleká hřbitovní kap-
le, jejíž suterén byl vyzdoben 
z lidských kostí – je tam z nich např. velký lustr, erb Schwanzerbergů, svícky apod.

Pak jsme byli ve Vlašském Dvoře – byl tak pojmenován po pregéřích, mincmis-
trech, kteří sem přišli z Itálie. Sloužil také jako sídlo českým králům. Viděli jsme 
v 1. patře sněmovní sál a kapli s krásnou výzdobou na stěnách, 2. patro mělo králov-
ské pokoje. V přízemí jsme si zkusili ražbu mincí – pražských grošů, půlgrošů a také 
tolarů.

Dominantou Kutné Hory je pozdně gotická stavba – chrám svaté Barbory. Jeho 
stavba byla zahájena roku 1388 hutí Petra Parléře, ale téměř 155 let neměla střechu. 
Další úpravy trvaly až do roku 1905 kupodivu docela zachovalé jsou fresky s hor-
nickými výjevy. Barevné biblické výjevy v oknech nejsou  vitráže, ale malby na skle.

Potom jsme šli do stříbrných dolů. Oblékli jsme si perkytle, nasadili helmy s čelov-
kami a sestupovali úzkými chodbami do podzemí (20 – 30 m). Někteří se docela báli. 
Cestou k autobusu jsme si prohlédli starou kamennou kašnu z 15. stol. a osvěžili se 
zmrzlinou na náměstí. Výlet jsme si užili. 

http://zsms.klecany.cz/obsah/dubnovy-vylet-4-a-b-do-kutne-hory-1098.html

ZpRáviČKy Z matEřSKé šKOliČKy
Čarodějnický slet
Ve středu 29. 4. se v pozdních odpoledních hodinách slétli na zahradu mateřské ško-
ly čarodějové a čarodějnice ze všech stran, aby oslavili magický čarodějnický svátek. 
Děti soutěžily v různých čarodějných disciplínách, za které získávaly „jagáty“, ty pak 
proměnily v krámku baby Jagy za dárečky a dobroty. 

Děkujeme panu Bečánovi a panu Havránkovi za vyrobení roštu (tálu) na oheň.
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Týden na Rusalce
V týdnu od 11. 5. do 15. 5. se předškoláci ze tříd Liška, Kobylka a Žabka ubytovali 
opět po roce na chatě v Dolní Malé Úpě. Užívali si totiž na školce v přírodě.

Děti provázel po celý týden skřítek „Lesníček“, který si připravil pro děti mnoho 
zajímavých úkolů. Na konci týdne našly děti s pomocí skřítka poklad. 

S kouzly kolem světa
22. 5. navštívily třídy Žabka a Beruška Divadlo kouzel v Líbeznicích. Představení se 
jmenovalo „S kouzly kolem světa“. Známý kouzelník Pavel Kožíšek vzal děti na vir-
tuální výlet letadlem a v každé zemi, kde přistály, čekala na děti typická a originální 
kouzla dané země. 
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Barevný týden
V týdnu 25. 5. – 29. 5. probíhal ve školce, ale tentokrát i v základní škole a v jídelně 
v rámci oslav Dne dětí – Barevný týden. Děti ze školky pomáhaly žabce Kvákalce 
s úkoly, byly navštívit žabku u rybníka v Přemyšlení a podnikly dobrodružnou cestu 
za pokladem.

Pejsek a kočička
25. 5. přijelo do školky divadlo s představením „Pejsek a kočička slaví jaro s čápem“.

Kolektiv MŠ

SKautSKé StřEdiSKO HavRan KlEcany
Za poslední měsíc se v našem středisku udála celá řada významných 
událostí a akcí. Tak především 24. duben, který patří mezi významné 
skautské dny, ne-li ty nejvýznamnější. 24. duben totiž slaví skauti po 
celém světě svátek jejich patrona, sv. Jiřího. Článek o této akci napsal 
Viki:

„Svatý Jiří je patronem všech skautů a skautek. Letos jsme si při přípravách jeho 
oslav stanovili cíl seznámit naše svěřence nejen s pověstí o svatém Jiřím ale i o dal-
ších hrdinech. Slavnostní odpoledne 24. dubna probíhalo tak, že se účastníci rozdělili 
do skupinek (5 – 8 členů) a skupinky postupně vyrazily na trať klecanským hájem. 
Na trase byla připravena stanoviště, na kterých se skupinky měly seznámit s hrdiny 
a jejich činy. Celkem bylo připraveno osm stanovišť podle osmi hrdinů. Mezi hrdiny 
byli svatý Jiří, Jaroslav Foglar (Jestřáb), odboj slezských skautů, Jiří Navrátil, Antonín 
Benjamín Svojsík, Olave Baden Powell, svatá Anežka Česká a obnovující členové 
našeho střediska.

Na stanovišti „Ob-
nova Junáka v Kleca-
nech“ měli účastníci 
popřemýšlet o prospěš-
nosti skauta pro sebe 
i pro společnost. Na sta-
novišti u Svaté Anežky 
České se účastníci měli 
přiblížit řeholnici – Svaté 
Anežce tím, že na tři dny 
přijmou výzvu a sami si 
odepřou nějaké „vymo-
ženosti“ moderní doby. 
Jaké nápady účastníci 
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měli? Tři dny bez počítače, mobilního telefonu, televize, tabletu, myčky, pračky, vý-
tahu a jezdících schodů, veškeré elektroniky, auta, čokolády a bonbónů. Někteří to 
vzali více obecně a zavázali se tři dny: Nenaštvat nikoho a splnit všechny dané sliby, 
plnit dobré skutky, jíst skromně – bez sladkostí, pochoutek, sladkých limonád, mluvit 
pravdu nebo nebýt zlí na kamarády.

U odboje slezských skautů se účastníci pokoušeli nenápadně předávat kontraband, 
Olave Baden Powell zase dávala do pořádku rozbombardovanou Prahu. S Jiřím Na-
vrátilem pak vysílali a přijímali zprávu v Morseově abecedě, spolu s Antonínem Be-
njamínem Svojsíkem pak utvářeli plán skautského tábora. U Jestřába – Jaroslava Fo-
glara pak bylo za úkol protáhnout se bez doteku skrz překážkovou trasu. Po příchodu 
poslední skupinky z háje zpět na srub jsme zapálili slavnostní oheň, několik skautů 
z 13. oddílu si složilo skautský slib. Poté se ukončila oficiální část a volně se přešlo 
k povídání a hraní na kytary.

Věříme, že si všichni účastníci z řad dětí i rodičů odpoledne a podvečer užili. 
Děkuji spoluorganizátorkám akce – Vlaďce Jandovské a Kačce Savkové a ostatním 
vedoucím, kteří pomohli s realizací na místě.“

Viktor Harnach – Viki

Největší květnovou akcí byla dlouho připravovaná středisková výprava, jejímiž 
hlavními organizátory byla Janina spolu s Pandou:

„Čtvrtek jsem strávila balením. Ono to balení dnes zabere nějak víc času, když 
musím balit nejen sebe, ale i manžela a dvě děti. Ve 2 hodiny jsem ale byla hotová, 
naložila vše, co jsem usoudila, že bude na výpravě potřeba a vyjely jsme s mými 
holkami pro Anče do Máslovic. 

Naložit Anče, ještě se stavit ve srubu pro střediskové věci, které na výpravu potře-
bujeme a můžeme vyrazit. Do Litoměřic to naštěstí po dálnici není daleko a tak tam za 
45 minut přijíždíme. Musíme najít skautskou základnu, která má být od Litoměřic asi 4 

kilometry. Kdysi jsem 
tam byla s jedním 
skautským kurzem, 
ale to už je dávno. 
Naštěstí zjišťuji, že 
Anička nejen že zná 
Litoměřice, kde bydlí 
jejich příbuzní, ale 
dokonce na základně 
taky nedávno byla 
s jiným kurzem.

Po chvilce nejis-
toty a pátrání při-
jíždíme do osady 
Mentaurov ke stejno-
jmenné skautské zá-
kladně. Rychle pře-
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bírám základnu od správce, vybaluji auto a odjíždím na nádraží pro moji kamarádku 
Janinu N., která nám už tradičně na střediskových výpravách pomáhá vařit.

Jdeme rychle nakoupit. Kolem půl osmé mi již volá Panda, kde jsem, že už jsou na 
nádraží a čekají na mě, až přijedu s autem a naložím prťatům krosny, aby se s nimi 
nemusela tahat sama. Nakonec je beru asi polovině výpravy. Ještě podnikáme druhý 
nákup v jiném supermarketu, a když se vracíme zpět, stále vyhlížíme, kde naši účast-
níci výpravy jsou a potkáváme je asi kilometr před základnou. Jsou rychlí, pěkně 
šlapou. Po příchodu dětem rychle vysvětluji, jak to bude večer probíhat, seznamuji je 
se základnou a pak už se jdou všichni ubytovat a najíst. Přeci jen je už 9 hodin večer. 
V 10 je večerka. 

Ráno se z chodby ozývá křičení vlčat asi už od 7 hodin, oficiální budíček je v 8. 
Adam si statečně bere rozcvičku. Pak snídaně a hurá na program. Celou výpravou 
nás provází příběh Charlese Darwina, známého přírodovědce, a proto děti dopoled-
ne sbírají a přiřazují obrázky rostlin a jejich jmen a popisů se Savčetem a Smíškem, 
odpoledne se připravují na dalekou plavbu, kterou Darwin podniknul za svého ži-
vota a díky práci a objevům na ní, se z něj stal slavný vědec. Získávají tedy zásoby 
na loď a poté je s ostatními skupinami mění. Následuje program Adama a Smíška, 
který zaměřili na poznání oddílu skautů a skautek. A tak se ke stávajícím skautům 
přidali i vlčata a světlušky, které budou ke skautům za chvíli přestupovat. Pro úpl-
ná píďata měl program Hyneček a Kuba, stejně tak jako po večeři, kdy s Hyneč-
kem děti pojídaly piškoty na čas, zahlédla jsem nějakou hru s toaletním papírem 
apod. 

V sobotu jsme děti hned po snídani poslali se „plavit s Darwinem“ a Vikim, takže 
se praly s azimutem a na určené trase sbíraly různé cizokrajné rostliny a lebky pralidí. 
Odpoledne odpočívaly po plavbě, kdy měly připravených pět odpočinkových stano-
višť typu: masáže, vyprávění příběhů, svačinka a následná příprava svačiny pro další 
skupinu apod. Po dostatečném relaxu po plavbě se snažily pro Darwina sehnat co 
nejvíce embryíí, aby mohl dokázat svou evoluční teorii.

V neděli ráno, když jsem v 8 hodin šla budit, spali všichni! Do jednoho. Nejsem asi 
sama, koho program unavil. Vlak jel dětem v 11:40, a tak jsme hned po snídani začali 
balit a uklízet a uklízet a balit. Kolem půl 11 jsme dali hromadnou fotku před základ-
nou, loučící kolečko a děti odešly. Tentokrát si každý nesl své všechny věci sám, cesta 
byla celou dobu z kopce. S Janinou a Ančetem jsme douklidily, zabralo nám to ještě 
tak hodinu a půl. Janinu jsem „vrátila“ na nádraží, odkud jsem ji ve čtvrtek vyzvedla, 
a s Ančetem jsme vyrazily směr domů. 

Bylo to fajn. Děti si doufám výpravu užily – podle zpětné vazby se některé pro-
gramy povedly a některé nepovedly, jídlo spíše nechutnalo. Mimochodem jsme tam 
toto řešili skoro celou dobu, jak každé dítě něco nejí. Byly tam i takové, které nejedly 
skoro nic.

Díky, díky vám Anče, Hynečku, Janino N., Kubo, Savče, Smíšku, Viki a Pan-
do, že jste mě v tom nenechali samotnou a pomohli jste mi s další střediskovou 
výpravou.“

Janina
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Ti členové střediska, co nejeli 
z různých důvodů na středisko-
vou výpravu, se sešli 7. května 
v šest hodin večer na náměstí 
Třebízského, aby si tu s ostatní-
mi obyvateli Klecan připomněli 
konec 2. sv. války, její útrapy 
a oběti. Mezi těmito oběťmi 
bylo také 715 skautů, kteří ze-
mřeli během boje či na popravi-
štích. Pietní akce se zúčastnilo 
celkem sedm vlčat, Andy z 13. 

oddílu skautů a skautek a za roverský kmen Týna s Mamutem.

Co se oddílového programu týče, 3. oddíl vlčat v květnu poznával tajemství zvířecí 
říše. Kluci se učili, která zvířata s námi žijí v České republice, která z nich jsou vzácná 
a chráněná a také spoustu dalších zajímavostí. Květnový program vyvrcholí výpravou 
do pražské zoo v Troji, kam se vlčata vydají předposlední květnový den. O této vý-
pravě se dozvíte v příštím zpravodaji. J

Pavel Hurt – Mamut
Skautské interview:
Odpovídala vlčata Tomáš, Brepta a Táda z třetího oddílu:

Začneme jednoduchou otázkou. Jak dlouho chodíte do třetího oddílu?
Tomáš: Já pět let.
Táda: Nevim. Asi tak tři roky.
Brepta: 4 roky.

Proč jste začali chodit na skauta?
Táda: Chodil sem přede mnou můj kámoš, tak jsem to chtěl taky zkusit.
Brepta: Protože jsem chtěl najít nové kamarády, a taky jsem se chtěl něco naučit.
Tomáš: Jednou jsme šli s mamkou kolem a viděli si tu hrát děti. Tak jsem to šel taky 
zkusit.

Co vás nejvíce baví na schůzkách 3. oddílu?
Tomáš: Hry.
Brepta: Taky hry.
Táda: Hry. A taky mě baví, když chodíme do háje (Klecanský háj).

A jaké hry vás nejvíc baví?
Brepta: Hlavně boj o míč a Helmův žleb.
Tomáš: Nejvíc Helmův žleb a boj o míč.
Táda: Nejlepší jsou všechny běhací hry. A taky mě baví boj o vlajku.

Kdybyste si měli vzpomenout na nějakou akci mimo schůzku, která se vám líbila, 
která by to byla?
Táda: Asi výprava do močidel.
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Brepta: Močidla. A pak všechna přespání na srubu.
Tomáš: Močidla a přespání.

Tak a teď k táboru. Kdo z vás pojede v létě se skauty na tábor?
Všichni: Já pojedu!!!

Na co se nejvíce těšíte na táboře?
Tomáš: Na etapovku (etapová hra).
Táda: Nejvíc na etapovku. A taky na výlet do Liberce.
Brepta: Já se nejvíc těším na noční hru, ve které se musí skopnout kýbl.

To bude vše. Děkuju za rozhovor, kluci.

cyKliStiKa
Bikerka Magdalena Mišoňová ze Sokola Veltěž  
byla nominována na Hry VII. letní olympiády  
dětí a mládeže 2015
„Hry VII. letní olympiády dětí a mlá-
deže České republiky v Plzni potrva-
jí od 14. do 19. června 2015, budou 
mít čtyři soutěžní dny. Pořadatelé vy-
psali 18 sportovních odvětví (atletika, 
badminton, basketbal, beachvolejbal, 
cyklistika, fotbal, goalball, házená, 
hokejbal, jachting, karate, nohejbal, 
orientační běh, plavání, sportovní ae-
robik, střelba, tenis, triatlon) a dvě do-
plňkové soutěže (psaní na klávesnici 
a fotografická soutěž). Předpokládaná 
účast je téměř 3 000 sportovců a tre-
nérů, kteří se utkají celkem o více než 
150 zlatých medailí“ , tolik citace 
z oficiálních stránek http://odm.olym-
pic.cz/2015.

Tyto hry jsou od roku 2003 zcela 
novým prvkem projektu pod patronací 
Českého olympijského výboru. Konají 
se vždy jednou za dva roky, samostat-
ně letní a zimní. Jejich program tvoří 
především sportovní, a také umělec-
ké soutěže ve vymezených kategori-
ích žáků základních škol, zařazuje se 
i program pro zdravotně postižené. 
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Sportovní část musí respektovat soutěžní pravidla a řády sportovních svazů. Mladí re-
prezentanti čtrnácti krajů nastoupí na olympijský stadion, složí olympijskou přísahu, 
jsou svědky obřadu zapalování olympijského ohně a vztyčování olympijské vlajky, 
dostávají olympijské medaile, bydlí v olympijské vesnici. Účastníci, sportovci z růz-
ných krajů ČR, tak mohou prožít emotivní atmosféru velmi podobnou skutečným 
olympijským hrám. 

V letošním roce v odvětví cyklistiky za každý kraj budou soutěžit dvě dívky a dva 
chlapci celkem ve třech disciplínách. Nejprve si to rozdají v MTB sprintu, poté v kla-
sickém Cross Country závodě a nakonec změří síly i v silničním závodě. Středočeský 
kraj bude reprezentovat i bikerka Magdalena Mišoňová z cyklistického oddílu Sokol 
Veltěž. Už jenom se probojovat mezi dvojici nominovaných nebylo rozhodně jed-
noduché, vždyť například mezi prvními pěti závodnicemi v závodě Českého poháru 
v Cross country byly hned 4 dívky ze Středočeského kraje! 

Tato nominace je tak pro Magdalenu odměnou za dlouhodobou, cílevědomou 
a systematickou přípravu, a je to i vynikající vizitka pro mateřský oddíl Sokol Veltěž, 
který ukazuje, že kvalitní cyklistika jde dělat i v malém amatérském oddíle. 

Region MAS Nad Prahou  
zná své cyklistické mistry  
na horských kolech pro rok 2015 
V neděli 24. května 2015 se uskutečnilo 
Mistrovství MAS Nad Prahou, kdy jsme již 
podruhé hledali nejlepší cyklisty ve všech 
věkových kategoriích. 

Tento závod uspořádal oddíl cyklistiky 
při Sokolu Veltěž za hlavní podpory MAS 
Nad Prahou. Počasí letos vyšlo výtečně, a když se k tomu přidá perfektní organizace 
a výborně připravené tratě, tak kdo přijel, nelitoval. A samozřejmě Ti nejlepší si od-
vezli i slušivý mistrovský dres. 
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A kdože to tedy byl? 
David Chadima (Máslovice)  
Emma Ničová (Klecany) 
Štěpán Bulvas (Sedlec)  
Michaela Cucová (Bašť)  
Mikuláš Děták (Zdiby) 
Vendulka Strakatá (Řež) 
Pavlína Kuchařová (Zdiby)  
Kryštof Král (Klecany) –  
 2x (v kat. Junior a Žáci 2) 
Jan Hořánek (Máslovice) 
Veronika Mišoňová (Sedlec)  
Vojtěch Žemlička (Klecany) 
Magdalena Mišoňová (Sedlec) –  
 2x (v kat. Junior a Starší žákyně) 
Matěj Kdýr (Odolena Voda)  
Veronika Křížová (Bašť)  
Řehořová Jana (Zdiby) 
Petr Nový (Bašť)  
Tomáš Pechač (Líbeznice) 
Filip Jonáš (Mratín) 
Tomáš Mengr (Neratovice)

Všem moc gratulujeme a přejeme 
hodně kilometrů bez nehod! 
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Oranžové dresy cyklistek ze Sokola Veltěž 
řádily na Českém poháru v Cross Country
O víkendu 16. –.17. 5. se sešla česká bikerská špič-
ka ke svému druhému pohárovému závodu v praž-
ských Řepích. Tato lokalita se stává již tradiční za-
stávkou nejvyššího seriálu v Cross Country v České 
republice. Na startu nechyběla taková esa jako Kul-
havý, Cink, Škarnitzl, Huříková a závod přilákal také 
spousty zahraničních závodníků. 

Na start se z naší líhně postavilo hned 7 závodní-
ků a bylo se na co koukat. Jednoznačně to byl pro 
naše barvy nejúspěšnější víkend v historii. „Mňau, 
to mě škrábni tlapkou….“. 

Čtyři medaile jsme dovezli a k tomu  
ještě 3 další umístění do prvních šesti!

V sobotním eliminátoru, nebo XCO sprintu pro-
šly sítem kvalifikace hned tři naše závodnice do 
semifinálové osmičky. V každé z rozjížděk jsme 
získali jedno postupové místo do finálového sou-
boje. 
Magdalena Mišoňová – 3. místo 
Karolína Bedrníková – 4. místo  
Zuzana Kadlecová – 6. místo  
Natálie Klímová – 21. místo  
Veronika Mišoňová – 31. místo

V neděli byl na pořadu klasický závod v Cross 
Country. Jako první bojovaly mladší žákyně 
a hned oranžové dresy čeřily vodu na prvních 
místech. Karolína prohrála v cílové rovince 
o pouhých 6 desetinek vteřiny, ale stříbro je nád-
herný výsledek, který se počítá! K tomu nejlepší 
výsledek v krátké sportovní kariéře zajela Aneta 
– 5. místo. 

Karolína Bedrníková – 2. místo 
Aneta Novotná – 5. místo  
Veronika Mišoňová – 15. místo

V závodě starších žaček po výborném startu myslím nenechala Madla nikoho na 
pochybách, kdo zatím letos vládne této kategorii. Ovšem za mnohem větší uznání 
patří výkon Zuzky, která předvedla soupeřkám svůj potenciál a zaslouženě protnula 
cílovou pásku jako třetí! 
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Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KlEcany

Výsledky odehraných zápasů „A“
TJ SOKOL KLECANY – POLABAN NYMBURK  2:5
Góly: Ondra Dvořák, Marcel Rodek

ČESKÝ LEV UNION BEROUN – TJ SOKOL KLECANY    5:3
Góly: Ondra Dvořák, Lukáš Rybecký

TJ SOKOL KLECANY – TJ SOKOL HOSTOUŇ   1:6
Gól: Marcel Rodek

SOKOL OVČÁRY – TJ SOKOL KLECANY  3:2
Góly: Marcel Rodek, Roman Havránek

Pozvánka na zápasy A mužstva 
Dobříš – Klecany 06. 06. 2015 17:00 hodin sobota
Klecany – Ostrá 13. 06. 2015 17:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy B mužstva 
Veleň  – Klecany 06. 06. 2015 17:00 hodin sobota
Klecany – Vyšehořovice 14. 06. 2015 17:00 hodin neděle

Magdalena Mišoňová – 1. místo 
Zuzana Kadlecová – 3. místo 
Natálie Klímová – 27. místo
V juniorech bojoval ještě Matěj, ale ten po dojetí o kolo vedoucím závodníkem byl dle 
pravidel ze závodu stažen. Ale do té doby bojoval velmi statečně a určitě neudělal ostudu. 

A v pořadí teamů drží Sokol Veltěž neuvěřitelné průběžné 9. místo ze 180 týmů! 
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Pozvánka na zápasy starších žáků 
Veltěž – Klecany 06. 06. 2015 10:15 hodin sobota
Klecany – Radonice 13. 06. 2015 10:15 hodin sobota

Pozvánka na turnaje starší přípravky
Hřiště Sokol Šestajovice 14. 06. 2015 09:30 hodin neděle

Kluci z kategorie starších žáků se zúčastnili za město 
Klecany na akci v Panenských Břežanech – Sousedé se 
dobře baví v Dolním Povltaví. 

Soutěž v minikopané je určena pro dospělé. V Klecanech se však nenašlo žádné ama-
térské mužstvo, a tak museli nastoupit naši náctiletí borci pod vedením trenéra Dani-
ela Dvořáka. Podařilo se jim porazit mužstvo mužů z Panenských Břežan 4:3, těžký 
souboj s Klíčanami prohráli 0:3 a ve čtvrtfinálovém zápase proti Máslovicím prohráli 
smolným gólem v poslední minutě 1:2. Kluci se rozhodně nemají za co stydět a my 
děkujeme za vzornou reprezentaci města a fotbalového klubu. 

Složení týmu Klecany U15: Martin „Marty“ Hora, Tomáš „Pospa“ Pospíšil, Tomáš 
Žolták, David „Dejv“ Klinka, Filip „Fíla“ Tůma, Dominik „Domíno“ Žolták, Ondřej 
„Upír“ Krpálek, David „Dejv“ Václavík, Tawan Pluskal, Jakub „Dvořka“ Dvořák a tre-
nér Daniel „Mourinho“ Dvořák.

 -dh- 
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12. 9. 2015
na obou březích vltavy

v Klecánkách a Roztokách  
po celý den bude připraven bohatý 

kulturně – sportovní program 
pro všechny věkové skupiny

bližší informace o programu budou k dispozici na plakátech
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13. 9. 2014
OD 10:00 DO 24:00 hODin

na obou březích vltavy
v Klecánkách a Roztokách  
po celý den bude připraven bohatý 

kulturně – sportovní program 
pro všechny věkové skupiny

bližší informace o programu budou k dispozici v srpnu na plakátech

OD 14.00 HOD. 
KOSA VOSTRA,

TANEÈNÍ STUDIO PO ŠPIÈKÁCH

OD 15.30 HOD. 
SBOR RYBIÈKY Z ÚNÌTIC 
& UKULELE BAND P.U.B., 
PØEDSTAVENÍ MLADÝCH 

HASIÈÙ ZE SUCHDOLA

od 16.50 hod.
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTÙ 

LENKA DUSILOVÁ & JUSTIN LAVASH
BUBENÍCI BLABUBURO

od 21.45 hod.
HUDBA PRAHA
JAM SESSION

OD 10.00 HOD. 
ZÁVODY NA KOLECH DO VRCHU 
KLECANSKÉHO, TURNAJ SMÍŠENÝCH 
DRU�STEV V NOHEJBALE

OD 14.00 HOD. 
PROGRAM PRAVÉHO HRADCE

od 15.15 hod.
GRAMOTON 
RÁJ HOUBAØÙ

od 17.00 hod.
LAKOMÉ BARKY
PETR NIKL
VEÈERNÍ POŠKOLÁCI

od 19.30 hod.
LAURA A JEJÍ TYGØI

od 21.40 hOD.
HOLOKRCI

Levý bŘeh
14. 9. 2013

u přívozu 
Roztoky - klecAny

pravý bŘeh

KOÒSKÝ POVOZ / WORKSHOPY / PØEDSTAVENÍ HASIÈÙ / VITRÁ�E / 
MOZAIKOVÁNÍ / DÍLNA S MARCO TURINI / KLIDOVÁ ZÓNA PRO DÌTI 

OD MK RYBIÈKA / LODNÍ DOPRAVA PO VLTAVÌ ZAJIŠTÌNA

15.30 – SESKOK PARAŠUTISTÙ DO VODY / 19:00 – VYHODNOCENÍ 
POLÉVKY OBOU BØEHÙ / 21.30 – SVÌTLA NA VLTAVÌ …

ÚNÌTICKÉ PIVO • KOLÁÈE • DOMÁCÍ POLÉVKA 
• DOLSKÁ MEDOVINA VÍNO A DALŠÍ PESTRÉ OBÈERSTVENÍ 

www.slavnostibrehu.cz
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XIX. KLECANSKÁ
VETERAN RALLYE

13. cervna 2015

výstava a soutěž historických vozidel
od 8:00 do 13:00

NA NÁMĚSTÍ TŘEBÍZSKÉHO

v

CZ ECH  REPUBLIC

KLECANY

©
Petr Šulc
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III

Bohnice – Máslovice 
v sobotu 18. července 2015

6. ročník pohodového závodu na kánoích, kajacích 

i jiných plavidlech z Bohnic do Máslovic

 

Možná je i zkrácená trasa Klecánky – Máslovice 
(pouze s vlastní lodí)

 
Start lodí ve 13 hodin v Bohnicích, 

ve 14 hodin v Klecánkách

V cíli ocenění všech posádek, občerstvení, hudba

Možnost zapůjčení lodě (kanoe, kajak, raft) 
Formulář přihlášky najdete na www.maslovice.cz 

Vyplněný zasílejte  mailem  nebo poštou 
na OÚ Máslovice  nejpozději do 10.7.!!! 

Dotazy směrujte na ou@maslovice.cz

nebo na tel:  724 191 246, V. Sýkorová

lode-na-vode2015A5.indd   1 21.5.2015   14:15:20
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