
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY

KLECANSKÝ
Z P R A V O D A J

Cena výtisku 7 Kč Ročník XXXIV, Leden 2015 / číslo 1www.mu–klecany.cz

Hodně štěstí, zdraví, osobních
i pracovních úspěchů v novém roce

Pf 2015



Klecanský zpravodaj • leden 2015

Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany
Redakční rada: Dagmar Horová, Jitka Homoláčová
Tisk Tercie Praha, spol. s r.o.

Zpravodaj MK ČR 12699. • IČO: 00240290 • Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne 
každého měsíce.  Cena výtisku:  Kč. 7,– • číslo 1 / 2015, vychází dne 5. 1. 2015 • e–mail: 
dasa.zpravodaj@seznam.cz, zpravodaj@mu–klecany.cz • telefon: 774 055 495 • www.mu–klecany.cz
Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

Jubilanti v lednu

Partneři  města

Jiří Dušek 

Jaromír Dočekal 

Vlastimil Prokop 

Věra Lukášová 

Věra Štemproková 

František Lojín 

Helena Oczadlá 

Otto Herdics 

Vladimír Hašek 

Čestmír Kabát 

Libuše Svobodová

Antonín Tůma 

Hana Knorová 

Marie Nejedlá 

Zdeňka Gratzová

Jarmila Rukriegelová 

Roman Mayer 

Zdeňka Králová 

Vlasta Hubinková 

Zdeněk Melichna

Našim lednovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu
vše nejlepší, pevné zdraví a dostatek životního elánu!



1

Z ObSaHu
Výpisy ze zasedání rady a zastupitelstva města Klecany  
v listopadu a prosinci 2014  ................................................................................  2

Informace o změnách zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ................................  5

Zprávičky z mateřské školičky .............................................................................  6

Co se šustlo v naší škole ......................................................................................  7

Klecanská výročí .................................................................................................  11

Adventní a vánoční čas obrazem .........................................................................  12

Praha – východ a její města a obce .......................................................................  14

Klecanský kostel v zimě .......................................................................................  15

Kde domov náš...  ................................................................................................  16

Život v DPS Klecany ............................................................................................  17

Skautské středisko Havran Klecany ......................................................................  20

Pohádka „Jak bramborová královna ke stříbru přišla“  ..........................................  22

Zeptali jsme se vicemistryně ČR  .........................................................................  24

Z fotbalového klubu TJ Sokol Klecany ..................................................................  25

vZpOmínka 
Před 25 lety – 29. prosince 1989 
se stal 9. a zároveň posledním
prezidentem Československa 

Václav Havel

"Lhostejnost k druhým
a lhostejnost k osudu celku
je přesně tím,
co otevírá dveře zlu."



Klecanský zpravodaj • leden 2015

výpiSy Ze ZaSedání rady a ZaStupitelStva 
měSta klecany v liStOpadu a prOSinci 2014 
Rada 19. listopadu
 – Na základě upozornění na stromy na pozemku č. 62/10 v Klecánkách, které mo-

hou pádem ohrozit sousední nemovitost, bylo provedeno místní šetření. Rada pře-
dá komisi životního prostředí k posouzení.

 – Rada schválila příspěvek 500 korun Fondu ohrožených dětí.

 – Schválila uzavření nájemní smlouvy s panem J. Melkou na pronájem ESO přístřeš-
ku a zpevněné plochy v Dolních kasárnách.

 – Schválila nákup služebního vozidla Škoda Felicia Combi r. výroby 1997 za cenu 
12 tis. korun pro správce Dolních kasáren.

 – Neschválila nabídku na odkup panelů z dočasného panelového staveniště komu-
nikace u NÚDZ od Hekra Stavební s.r.o.

 – Projednala nabídkový rozpočet na doplnění rekonstrukce komunikace – ulice 
U Obalovny a předá zastupitelstvu ke schválení.

 – Projednala potřebu a možnosti snížení nákladů na tisk Klecanského zpravodaje. 

Rada 24. listopadu
 – Projednala cenovou nabídku na opravu komunikace ulice Na Vršku a ulice V Me-

xiku od Čakus s.r.o. Realizace je naplánována na r. 2015.

 – Projednala nesplnění podmínek výpovědi z pronájmu pana L. Šarochy, kterému 
byla dána výpověď z nájemní smlouvy za její hrubé porušení k 30. 3. 2014. Ná-
jemce prostor stále užívá.

 – Schválila výrobu pamětní desky projektu Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní 
kasárna, za 4.898 korun bez DPH.

 – U objektu čp. 956 Dolní kasárna schválila upuštění od penalizace pana Tischlera 
za nedodržení termínu dokončení stavby a současně schválila podpis dodatku č. 7 
k ukončení nájemní smlouvy z r. 2005, podpis dodatku č. 1 k dohodě o stavebních 
úpravách nebytových prostor a podpis nájemní smlouvy č. 041/2014. 

 – Schválila prodloužení mandátní smlouvy s panem L. Ježkem do 31. 12. 2015, po-
dle dodatku č. 3 této smlouvy.

 – Schválila podpis dodatku č. 6 k nájemním smlouvám na bytové jednotky v areálu 
Dolní kasárna.

 – Schválila nejvýhodnější nabídku u zakázky Dodávka přetlakové haly pro město 
Klecany, od firmy Interhall s.r.o., Praha 4, za cenu 1,815.890 korun bez DPH.
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Zasedání zastupitelstva 24. listopadu
Zastupitelé se sešli na zasedání v plném počtu a schválili mimo jiné tyto body: 
 – odměny neuvolněným členům zastupitelstva

 – odměny členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou jeho členy

 – schválili také, aby firma Impercomm s.r.o. provedla práce na doplnění rekonstruk-
ce komunikace U obalovny za cca 301.426 korun bez DPH a aby Zlínské stavby 
a. s. provedly stavební práce na dešťové kanalizaci v MŠ, včetně vsakovacích jí-
mek, za 305.305 korun bez DPH

 – přihlašování města k dotacím, které byly vypsány ministerstvy, fondy EU, nadační-
mi fondy, Středočeským krajem a dalšími v roce 2015.

Zastupitelé vzali na vědomí:
 – dopis Lesů ČR s nabídkou prodeje pozemku 234/27 v k. ú. Klecany

 – zprávu a usnesení kontrolního výboru o anonymizaci osobních údajů fyzických 
osob 

 – zprávu a doporučení finančního výboru.

Zastupitelstvo uložilo vedení města svolat na 1. 12. pracovní schůzku zastupitelů 
k projednání návrhu nového jednacího řádu města a k návrhu etického kodexu. 

Rada 1. prosince 
 – Schválila převod finančních prostředků ve výši cca 277.030 korun z rezervního 

fondu do fondu investičního Základní školy a Mateřské školy Klecany. Prostředky 
budou použity na nákup a montáž digitální ústředny a zabezpečovacího systému 
ve škole.

 – Schválila vyplacení odměny řediteli ZŠ a MŠ Klecany, která bude hrazena z fondu 
odměn školy.

 – Schválila vyplacení odměny ředitelce základní umělecké školy, která bude plně 
hrazena ze mzdových prostředků ZUŠ.

 – Vzala na vědomí protokol o finanční kontrole přívozu Klecany, kterou provedl 
Krajský úřad Středočeského kraje.

 – Schválila pronájem nebytových prostor čp. 944, kóje č. 8 v Dolních kasárnách.

 – Schválila pronájem nebytových prostor, garážové stání, pro zametací stroj DSO 
Dolní Povltaví.

 – Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise.

Rada 8. prosince
 – Projednala žádost občanského sdružení Pravý Hradec o finanční příspěvek 30 tis. 

korun na činnost aktivizačního programu seniorů. Předá zastupitelstvu města.
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 – Neschválila nabídku Cautum s.r.o. na nákup stabilizátoru a reduktoru napětí pro 
Dolní kasárna. 

 – Vzala na vědomí zprávu Mysliveckého sdružení Zdiby - Klecany a Zemědělského 
družstva Klecany o likvidaci černých skládek podél lesních cest v k. ú. Klecany.

 – Schválila uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a. s. na 
pojištění stavby Rekonstrukce komunikace k areálu Dolní kasárna.

 – Vzala na vědomí usnesení Ústředního krizového štábu o vyhlášení I. stupně bez-
pečnostní ochrany vymezených objektů státní správy v souvislosti s podezřelými 
zásilkami doručenými ústředním činitelům a orgánům státní správy.

 – Projednala nabídku společnosti Čakus s.r.o. na opravu komunikace v areálu školy 
za 292.230 korun. Částka bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2015.

 – Schválila podpis smlouvy o dílo s Interhall s.r.o. k zakázce Dodávka přetlakové 
haly – město Klecany. 

Zasedání zastupitelstva 11. prosince 
Zastupitelé se sešli na svém řádném zasedání a mimo jiné body schválili:
 – navržený rozpočet města Klecany na rok 2015

 – Martina Horu, aby jako určený zastupitel spolupracoval s pořizovatelem územního 
plánu města

 – příspěvek občanskému sdružení Pravý Hradec na aktivizační program seniorů.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 – rozpočty dobrovolných svazků obcí Dolní Povltaví a Údolí Vltavy na rok 2015

 – informace místostarosty jednak o chystaném zateplení zdravotního střediska jed-
nak o inventarizaci městského majetku

Zastupitelé uložili vedení města:
 – aby zařadilo na program příštího zasedání nový jednací řád zastupitelstva
 – aby zpracovalo podklady pro výběrové řízení na zateplení zdravotního střediska 

s variantou rekonstrukce střechy
 – aby veřejně projednalo otevřený dopis sdružení Pod Dubem z 3. 9. 2014 
 – aby urgovalo odpověď na dopisy města u Lesů ČR s. p. a u Agentury ochrany 

krajiny a přírody Středočeského kraje. Dopisy se týkaly kácení v Klecanském háji. 

 
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová
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inFOrmace O ZměnácH 
ZákOna č. 185/2001 Sb., o odpadech
Biologicky rozložitelný odpad
Od 1. ledna 2015 nabývá účinnost novela Zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., na 
jejímž základě mají obce povinnost zajistit oddělené třídění všech biologicky rozloži-
telných odpadů. Město Klecany má pro sběr BRO zřízeny nádoby ve sběrném dvoře, 
kde mohou občané odkládat BRO zdarma.

Co patří do bioodpadu
• zbytky ovoce a zeleniny
• tepelně zpracované maso
• veškeré zbytky jídel z kuchyní a stravoven
• prošlé potraviny zbavené všech obalů

Co by nemělo být součástí biologického odpadu
• syrové maso a kosti
• konfiskáty živočišného původu
• plastové obaly
• kelímky, talířky, tácky a příbory na jedno použití
• jedlé oleje a tuky
• odpady klasifikované jako nebezpečný odpad

Město Klecany zároveň zdarma poskytuje ve sběrném dvoře kontejner pro odkládání 
zahradního odpadu.

Kovový odpad
Součástí novely zákona o odpadech je rovněž povinnost zavést oddělené třídění ko-
vových odpadů. Kovový odpad je možné zdarma odkládat do vyhrazené nádoby ve 
sběrném dvoře.

Jedná se zejména o sběr kovového odpadu z domácnosti jako jsou plechovky od 
piva a jiných nápojů, čisté plechovky od potravin, kovová víčka a další kovový odpad. 

Elektrozařízení a elektroodpady
Dále upozorňujeme na změnu, kdy od 1.10.2014 je v platnosti novela Zákona o od-
padech č. 184/2014 Sb. (tzv. elektronovela). Sběr elektroodpadu podle tohoto zákona 
je v naší obci prováděn prostřednictvím společnosti ELEKTROWIN formou kontejne-
rů pro sběr různých druhů elektrozařízení.
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Zprávičky Z mateřSké škOličky
Návštěva nebeských a pekelných bytostí
5. 12. 2014 se na děti ze všech tříd 
mateřské školy přišel podívat Miku-
láš s čerty a anděly. Děti jim zazpíva-
ly písničky, zatancovaly čertí taneček 
a přednesly básničky. Všechny děti 
nesly návštěvu Mikuláše, andělů, ale 
především čertů statečně. Mnohé 
děti viděly nebeské a pekelné bytosti 
poprvé v životě. Mikuláš ocenil sta-
tečnost všech dětí a věnoval každé-
mu malou odměnu..

Vánoční besídky
V prosinci probíhaly vánoční besídky. Každá třída si připravila pásmo písniček, básniček 
a tanečků, které předvedla nejprve kamarádům ve školce na generální zkoušce a poté 

i rodičům, babičkám, dědečkům a dalším rodinným příslušníkům, kteří si nenechali 
tradiční vánoční besídky ujít. Besídky, poslouchání koled, ozdobený stromeček a vůně 
Františků pomohly navodit vánoční atmosféru ve školce.

Přejeme Vám Všem dobrý rok 2015! 
 Kolektiv MŠ
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cO Se šuStlO v naší škOle
Kapříci z druhých tříd
Během měsíce listopadu vyhlási-
ly třídní učitelky druhých roční-
ků tvůrčí soutěž pro celé rodiny 
svých žáčků ,, O nejnápaditější-
ho klecanského kapříka“. Způsob 
zhotovení byl zcela ponechán na 
jednotlivých rodinách. A druháč-
kové se začali snažit. Postupně 
přinášeli do školy kapříky z per-
níku, látky, keramiky, papíru, pří-
rodnin...Ke konci soutěže zdo-
bilo vstupní prostor pavilonu C 
téměř padesát krásných výrobků 
a zajímavých literárních prací. Pak nastala nelehká práce poroty, složené z pedagogů 
a správních zaměstnanců školy, vybrat nejnápaditější práci. Vyhodnocení soutěže pro-
běhlo v rámci společenského večera v El Pasu. Vítězi se stali určitě všichni zúčastnění 
žáci se svými rodinami, přesto bylo uděleno deset cen. Poděkování patří všem členům 
jednotlivých rodin, kteří předvedli úžasné nápady, panu Ing. Vítkovi Rabiňákovi, který 
se ujal během společenského večera role diskžokeje a kouzelníka, panu Dvořákovi za 
propůjčení sálu v El Pasu a všem maminkám za uspořádání skvělého rautu.

 Alena Vulterinová, Martina Nelson a druháci 

http://zsms.klecany.cz/obsah/kaprici-z-druhych-trid-1042.html

ADVENT A PRAVĚK
V pátek 28. 11. 2014 jsme se připravili na vánoční čas a ještě jsme stihli výpravu do 
pravěku.

http://zsms.klecany.cz/obsah/advent-a-pravek-1009.html
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Mikuláš s anděly a čerty v naší škole 

Čertovská třída 1.A

http://zsms.klecany.cz/obsah/mikulas-s-andely-a-certy-v-nasi-skole-a-skolce--1022.html

http://zsms.klecany.cz/obsah/ 
certovska-trida-1036.html

Skanzen Třebíz – advent na statku 
9. 12. jsme byli na výletě na staročeském Cífkově statku 
v Třebízi. Po příjezdu na paní učitelky i děti všech prv-
ních tříd (1.A, 1.B, 1.C) dýchlo kouzlo adventních svát-
ků. O každou skupinu se staral pastýř, který nám ukázal 
také malebné okolí usedlosti – náves, kostel, zvonici 
a rybník. Po zabušení na vrata statku nás přivítali hospo-
dář a hospodyně. Provedli nás všemi důležitými světni-
cemi i zázemím. Seznámili jsme se s přípravou na Štědrý 
den a prožíváním adventního očekávání. Poznali jsme 
mnoho zvyků a pranostik. Potkali jsme tajemnou Lucii 
a vyslechli pohádku o narození Jezulátka. Nakonec jsme 
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měli čas i na odpočinek a nejvíce 
se nám líbilo vyrábění v dílničkách, 
kde nám pomáhali čeledín a děveč-
ka. Komu nestačil vlastnoručně vy-
robený dáreček, mohl si ještě něco 
pěkného pořídit při návštěvě trhu. 
Výlet byl pozastavením v dnešní 
uspěchané době a krásně nás při-
pravil na blížící se Vánoce. Cestou 
zpět jsme si v autobuse zpívali kole-
dy a i když bylo mrazivé počasí, vše 
jsme si moc užili. 

Těšíme se na další výlet.

http://zsms.klecany.cz/obsah/skanzen-trebiz-advent-na-statku--1040.html

Zápis žáků do 1. tříd
na školní rok 2015 / 2016
ZŠ a MŠ Klecany zve všechny budoucí prvňáčky
na ZÁPIS do 1. tříd naší školy 

dne 3. 2. 2015 v době od 14:00 do 18:00 hodin.

S sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz
zákonného zástupce.

Náhradní zápis je dne
10. 2. 2015 v době
od 14:00 do 16:00 hodin.

Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na Vás!
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Adventní výlet na zámek Loučeň
V úterý 16. 12. jsme (4.A, B) navštívili ad-
ventně vyzdobený zámek Loučeň.

Nachází se severovýchodně od Prahy 
(asi 1 hodinu jízdy) nedaleko Nymburka 
a Benátek nad Jizerou. Zámek byl vybu-
dován na místě bývalé středověké tvrze 
a hradu ze 14. století. Po prohlídce nám 
průvodkyně uvařily čaj a připravily ke zdo-
bení perníčky. Poslední majitelé Thurn-Ta-
xis nebyli knížecí rod. Byla to normální ro-
dina, která se zabývala poštovnictvím. Když zbohatli, koupili si knížecí titul. Líbil se 
nám čínský salon, kde s knížetem Alexandrem muzicíroval i Bedřich Smetana. Také 
zajímavě vybavené jsou ložnice, pracovny a knihovna.

http://zsms.klecany.cz/obsah/adventni-vylet-na-zamek-loucen-1044.html

Děkujeme všem našim příznivcům, sympatizan-
tům a dárcům, děkujeme městu Klecany za tr-
valou a výraznou podporu, MPSV, nadacím VIA, 
Albert a Avast za finanční příspěvky na realizaci 
našich projektů. 

Malá novoroční bilance Pravého Hradce: 

V roce 2014 pořádal Pravý Hradec celkem 61 pravidelných kroužků a kurzů pro děti 
a dospělé. Evidovali jsme 266 uživatelů našich služeb, mnozí z nich se našich aktivit 
účastnili s celými rodinami, takže skutečný počet návštěvníků kroužků a kurzů byl 
mnohem vyšší. Pořádali jsme i velké množství jednorázových či krátkodobých akcí 
(příměstské tábory, atletické závody, Akademii Pravého Hradce, výtvarné či hudební 
dílny, přednášky, workshopy, oslavy a další). Díky prostorám v kasárnách, které nám 
bezplatně pronajalo město, jsme založili Otevřený klub pro děti a mládež. Za zába-
vou nebo zábavně podaným vzděláváním sem chodí průměrně 15 „puberťáků“, kteří 
dostali i možnost konzultovat své problémy dospívání s psychologem. Pro seniory 
v DPS jsme vybudovali Babiččinu zahrádku a dvoreček, takže jsou senioři zásobeni 
čerstvou zeleninou a vajíčky. Pro obyvatele DPS i další seniory jsme pořádali cvičení 
a masáže, kterých se průměrně účastnilo 15 osob a které rovněž podpořilo město 
Klecany. Práci našeho spolku v roce 2014 zajišťovalo přes šedesát pracovníků, lektorů 
a dobrovolníků. 

Všem Vám přejeme, ať je pro Vás rok 2015 šťastným rokem, plným zdraví a pohody. 
Ať Vám ani nám nechybí odvaha k uskutečnění všech představ a snů. 

 Tým Pravého Hradce
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klecanSká výrOčí
Prvního ledna uplyne 30 let (1985) od jmenování Klecan střediskovou obcí. 
Z mladší generace dnes už asi málokdo tuší, co byla středisková obec. Ale musím 
přiznat, že ač již nepatřím mezi mladší generace, nemohla jsem se nějak upama-
tovat na přesnou definici nebo pravidla pro zřízení střediskové obce. A tak jsem 
začala hledat a hledat a kromě stálých odkazů na „Vesničku mou střediskovou“, 
která ve mně při vzpomínce na jednoduchého Otíka a cholerického řidiče Turka 
nepřestává vyvolávat úsměv, jsem nebyla moc úspěšná. Tedy až na jednu vědeckou 
práci Doc. Ing. arch. Zdeňka Malíka, CSc., vydanou v Brně v r. 1998 pod názvem 
„Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií a doporučením pro Českou 
republiku“, kde je m.j. uvedeno: „V současné struktuře osídlení je snadno zjisti-
telná, historickým vývojem se vytvořivší diferenciace střediskových sídel. Rozdíl-
nost rozsahu a kvality služeb občanské i technické vybavenosti těchto středisek má 
přirozeně značný vliv na kvalitu života lidí. Počet obyvatelstva, nabídka pracov-
ních příležitostí, úroveň vybavenosti a atraktivita služeb jsou rozhodující kritéria 
pro přiznání místní, obvodní, případně oblastní střediskové kategorie jednotlivým 
střediskům osídlení.“ A dále je zde uvedena charakteristika střediskových obcí: 
„Z podrobného rozboru struktury osídlení na území ČR a z požadavků na druhy 
a úroveň vybavení střediskové obce místního významu byla stanovena tato kritéria 
pro výběr obcí vhodných pro střediskovou funkci a pro vymezení k nim příslušných 
spádových území: 

• středisková obec místního významu by měla mít aspoň 1500 obyvatelů; 

• vzdálenost přidružených nestřediskových sídel od střediskové obce, měřená po 
silnici, nemá být větší než 6 km; 

• minimální počet obyvatelstva celého svazku střediskové obce a přidružených ne-
střediskových sídel má být aspoň 3000 obyvatelů. 

Takto vymezené svazky sídel netvoří územněsprávní jednotku. Jsou pouze skupinou 
administrativně nezávislých obcí obsluhovaných obchodní sítí a různými službami 
situovanými v střediskové obci. Jsou to především: úplná základní škola, zdravotní 
středisko, zařízení kulturně-společenská, zařízení tělovýchovná atd. Spádové úze-
mí tvoří pouze rámec pro sdružování některých činností nebo pro případné slučo-
vání obcí v budoucnosti, k němuž může dojít na základě svobodného rozhodnutí 
občanů.“

Do jaké míry mohli tehdy občané svobodně ovlivnit rozhodnutí, zda být či nebýt 
střediskovou obcí nechci posuzovat. Ale je pravdou, že peníze jsou až na prvním 
místě v každém společenském uspořádání a nepochybně i v roce 1985 tímto krokem 
získalo tehdejší vedení obce určité (tehdy velmi omezené) finanční i jiné možnosti 
k vylepšení životních podmínek obyvatel naší obce.

JH 
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adventní a vánOční čaS ObraZem
Adventní koncert  
sboru Klenota

Vánoční hra – Lakomé Barky
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Zpívání u vánočního stromečku 
– náměstí Václava Beneše Třebízského
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praHa – výcHOd a JeJí měSta a Obce
Okresem je v České republice ozna-
čován typ územně-správní jednot-
ky menší než kraj a větší než obec. 
Okresy vznikly v českých zemích 
v roce 1849 se vznikem obecní sa-
mosprávy místo původních panství 
a v různých podobách fungovaly až 
do konce r. 2002. V roce 2003 byly 
zrušeny i okresní úřady a okresy jako 
administrativní jednotky. Nadále 
však zůstala zachována okresní or-
ganizace u soudů, policie a archivů 
a okresy jsou i nadále používány pro 
potřeby statistické a územně-orien-
tační.

V současné době rozloha okre-
su Praha-východ činí 754,91 km² 
a kromě Klecan (Drasty • Klecán-
ky • Zdibsko) do něj patří tyto obce 
a města: Babice • Bašť • Borek • 
Bořanovice (Pakoměřice) • Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Brandýs nad La-
bem • Popovice • Stará Boleslav) • Brázdim (Nový Brázdim • Starý Brázdim • Veli-
ký Brázdim) • Březí • Čelákovice (Císařská Kuchyně • Sedlčánky • Záluží) • Černé 
Voděrady • Čestlice • Dobročovice • Dobřejovice • Doubek • Dřevčice • Dřísy • 
Herink • Hlavenec • Horoušany (Horoušánky) • Hovorčovice • Hrusice • Husi-
nec (Řež) • Jenštejn (Dehtáry) • Jevany • Jirny (Nové Jirny) • Kaliště (Lensedly • 
Poddubí) • Kamenice (Ládeves • Ládví • Nová Hospoda • Olešovice • Skuheř • 
Struhařov • Štiřín • Těptín • Všedobrovice) • Káraný • Klíčany • Klokočná • Koně-
topy • Konojedy (Klíče) • Kostelec nad Černými lesy (Svatbín) • Kostelec u Křížků • 
Kostelní Hlavno • Kozojedy • Křenek • Křenice • Křížkový Újezdec (Čenětice) • 
Kunice (Dolní Lomnice • Horní Lomnice • Vidovice • Všešímy) • Květnice • Lázně 
Toušeň • Lhota • Líbeznice • Louňovice • Máslovice • Měšice • Mirošovice • 
Mnichovice (Božkov • Myšlín) • Modletice • Mochov • Mratín • Mukařov (Sr-
bín • Žernovka) • Nehvizdy (Nehvizdky) • Nová Ves • Nový Vestec • Nučice • 
Nupaky • Odolena Voda (Dolínek • Čenkov) • Oleška (Brník • Bulánka • Králka • 
Krymlov) • Ondřejov • Oplany • Panenské Břežany • Pětihosty • Petříkov (Radi-
movice) • Podolanka • Polerady • Popovičky (Chomutovice • Nebřenice) • Prusi-
ce • Předboj • Přezletice • Radějovice (Olešky) • Radonice • Říčany (Jažlovice • 
Kuří • Pacov • Radošovice • Strašín • Voděrádky) • Sedlec • Senohraby • Sibřina 
(Stupice) • Sluhy • Sluštice • Strančice (Kašovice • Otice • Předboř • Sklenka • 
Strančice • Svojšovice • Všechromy) • Struhařov • Stříbrná Skalice (Hradec • Hra-
dové Střimelice • Kostelní Střimelice) • Sudovo Hlavno • Sulice (Hlubočinka • 
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Nechánice • Želivec) • Svémyslice • Světice • Svojetice • Šestajovice • Škvorec 
(Třebohostice) • Štíhlice • Tehov • Tehovec • Úvaly • Veleň (Mírovice) • Veliká 
Ves • Velké Popovice (Brtnice • Dub • Dubiny • Klenové • Krámský • Křivá Ves • 
Lojovice • Mokřany • Řepčice) • Větrušice • Vlkančice (Pyskočely) • Vodochody 
(Hoštice) • Všestary (Menčice) • Vyšehořovice (Kozovazy) • Výžerky • Vyžlovka • 
Zápy • Záryby (Martinov) • Zdiby (Veltěž • Přemyšlení • Brnky) • Zeleneč (Mstěti-
ce) • Zlatá • Zlonín • Zvánovice. Počínaje únorovým číslem Klecanského zpravo-
daje Vás vždy seznámíme s některými zajímavostmi o těchto obcích a městech, do 
jejichž územního společenstva Klecany náleží. 

JH, zdroj Wikipedie

klecanSký kOStel v Zimě
Před časem se naskytla možnost, abychom nechali opravit oplechování kostelních 
vrat. Bylo již velmi poškozené, pocházelo z roku 1892. Vrata si odvezl mistr kovář 
Minařík z Kamenných Žehrovic 11. listopadu – při obtížné manipulaci s vysaze-
ním obou křídel pomáhali pracovníci města. Provizorní vstup zhotovil truhlář Jan 
Busch z Klecánek. Tím získal kostel trochu neobvyklý, ale příjemný vzhled. Těší-
me se, že ještě v zimě se vrátí opravená, a tím krásnější původní vrata na místo. 
Kostel jako každoročně před zimním obdobím naše společenství uklidilo a kromě 
pravidelných nedělních mší a dalšího podobného programu zde bylo několik akcí 
místní kultury:

Především adventní koncert klecanského pěveckého sboru Klenota, který, k potě-
šení mnoha návštěvníků, výborně zpíval pod vedením sbormistryně Marcely Sládko-
vé v neděli odpoledne 14. prosince koledy a vánoční písně. Se sborem účinkovali 
Anna Červenková (sopránová a altová flétna), Gabriela Matoušková (sopránová flét-
na) a Martin Kučera (perkuse).

Klecanští prvňáčci si přišli zazpívat koledy za doprovodu pana faráře na dudy 16. 
prosince a varhanice a učitelka hry na zobcovou flétnu, studentka Pražské konzer-
vatoře Barbora Veselá přivedla svoje žáky z kurzu pořádaného klubem Klíček 18. 
prosince. Zkusili si zahrát koledy sólově, ve dvou, zkusili je hrát i s varhanním dopro-
vodem, a dařilo se jim!

Jako poslední před Vánoci zde vystoupil v neděli 21. prosince soubor Lakomé 
Barky vedený Blankou Laurychovou a Evou Stanislavovou s tradiční Vánoční hrou 
o narození Ježíška.

A ještě dodatek. Výborný klarinetista Jiří Vacek sestavil kapelu ve složení dva klari-
nety, dvě trubky, baskytara, zobcová flétna, klávesy a dudy, která pod vedením Mirka 
Horáčka nacvičila doprovodnou muziku k našemu zpívání koled. Pokud jste na ná-
městí Václava Beneše Třebízského také přišli, jistě jste ocenili pěknou náladu Štědré-
ho dne, jak jej již léta prožíváme v Klecanech.

zl
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kde dOmOv náš... 
A máme tu opět Nový rok, a stejně jako v roce minulém je namístě zadumat se a spo-
luobčanům poslat nějakou hlubokou úvahu. Minulý leden jsem se podíval na ty, kdo 
ostatním otravují vzduch i mrav, a aj ! nic moc se nezměnilo po celý rok následují-
cí. Nyní se více rozhlédnu po našem městě, se zamyšlením, co vše tu máme, co tu 
naopak nemáme a mít bychom měli, nebo i po tom, jestli to vše optimálně funguje. 
Předpokládám ovšem, že taková úvaha také nezanechá nejmenších stop a vše poply-
ne jako i předtím svou lichou cestou.

Ať tomu věříte či nikoliv, nejenže vy ovlivňujete vše, co vás obklopuje, ale naopak 
to, co máte kolem sebe, ovlivňuje vás. Lidé se například hodně zajímají o stavby vše-
ho druhu, tak se na ně podívejme také. 

Každý přinejmenším instiktivně cítí, co je krásné a co pro život přínosné, co méně 
a co vůbec ne. Po výletě do Švýcarska, Finska či jiných zemí si pak mezi známými 
vypráví, jak „tam to bylo krásné, ty hezké domečky, tam si lidé jinak váží svých tradic, 
kultury a obytné pohody“. Ne tak ale u nás. V Čechách investoři, projektanti a firmy 
zřejmě soutěží o to, kdo vlastní obec či město více zhyzdí a znectí. Vyrůstají tak růz-
né krabice, podivně upravené střechy, okna, přístavby a ploty, nebo modifikace dávno 
již zavržených stavbiček z let padesátých až sedmdesátých. Stavby nesourodé s oko-
lím, vypaprčené někam do polí nebo naopak hned vedle historických památek, jakési 
hybridy mezi fabrikou na polovodiče a vojenským bunkrem. Kolem toho chodí nejen 
dospělí, ale zejména děti, vidí ty architektonické a urbanistické nezdary a poklesky, 
a fixují si to do svých dušiček jako příklady správného přístupu k obytnosti prostředí. 
Nesou si to do života a dojde-li k tomu, že se sami stanou stavbaři a architekty, pře-
dávají ty obludnosti dále a dále. Tak se Čechy mění z kdysi zemského ráje na nepře-
hledné defilé strašidelných zámků, hrbatých chýší a hrdopyšných kvádrů, a budou se 
zřejmě měnit tak dlouho, až Čechy zaniknou. 

Každý stavební úřad vám na tohle sdělí, že „každý to vidí jinak, my s tím nemů-
žeme nic dělat“. To je jistě pravda – ovšem vyplývá z toho, že „každý názor“ prostě 
rozhodující nemůže být. Chceme-li žít v prostředí harmonickém, oku a duši ladícím 
a podněcujícím pozitivní ohlasy, musí se tu něco zásadně změnit. A nejen v Kleca-
nech. Pravdou je, že město Klecany na tom z výše popsaného pohledu není nejhůře, 
což však není pochvala, jen konstatování, že na mnoha místech je to mnohem horší. 
Nicméně rozhlédnete-li se, uvidíte ty mnohé příklady disharmonie i u nás docela jas-
ně. Každého asi napadne Astrapark, který není ani městem, ani vesnicí, nýbrž jakousi 
stalinskou enklávou kdesi za humny, bez zázemí, kultury, prostě pecka do obličeje 
krajinnému rázu a vnímavému pozorovateli.

 Jsou zde i další příklady, např. tři objekty hned vedle kostela, fabricky hranaté a na 
nepatřičném místě, mnohé soukromé domy na Boleslavce i jinde, podobné stanicím 
metra, nemluvě o monotónních komerčních stavbách u dálnice, ignorujících všechna 
lidská měřítka. 

Celkem správně reagoval na některé skutečnosti strategický plán Klecan, který vy-
lučoval vícepodlažní domy na nevhodných místech, ovšem – jak se zdá – plán je 
plán a realita je to pravé, co asi potřebujeme. A tak namísto nižších rodinných domů 
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vyrostla nám předimenzovaná monumentální stavba NÚDZ, která již svou dispozicí 
a rozměry docela veřejně deklaruje, co budou občané v budoucnu potřebovat nej-
více. A tato stavba nezůstane osamocena – další vícepatrové a tudíž strategický plán 
rozporující budovy mají vyrůst např. pod ulicí Na vinici. 

Někdo asi řekne – autor článku to vidí příliš černě, jsme prostě město, a do něj pa-
tří mrakodrapy, gigantická parkoviště a mimoúrovňové křižovatky, defilé prosklených 
firem s nejasnou pracovní náplní, možná i kasina a podobná zařízení. Dejme tomu 
– pokud se s tím ovšem všichni ztotožňují… ! 

A proto, milí spoluobčané, vám do Nového roku nepřeji obligátní všechno nejlep-
ší atp. Já vám přeji uspořádání dlouhodobé diskuze o budoucnosti a rozvoji města, 
a tím myslím skutečnou DISKUZI o konkrétních věcech za použití hodnověrných 
podkladů, tedy nikoliv nějaké uspávací monology a bezzubou rozpravu někdy až 
zbude čas. Lze se odkázat na strategický plán a jeho akční plány, ale rozhodně by 
toho mělo být mnohem více. Konstruktivní nový rok vám přeje  

Jaromír Bratka

Přejeme všem občanům Klecan zdraví, pohodu a úspěch v roce 2015. 
Těšíme se na další rok společně prožitý v Klecanech. Jsme tu pro Vás. 

 Žijeme v Klecanech

ŽivOt v dpS klecany
Na podzim běžel život v DPS v zajetých kolejích. Ukončily se práce na záhonech, 
které nás celé léto zásobovaly čerstvou zeleninou. Daly nám i čerstvé léčivé bylinky, 
z nichž vznikly masti a tinktury. Rozvoj zahradnictví, krásného laťkového oplocení 
a začátky parkové úpravy vytvářejí krásný pocit domova. Tento pocit posiluje obětavá 
péče našich pečovatelek a starostlivost pracovníků městského úřadu, neboť všichni se 
starají, abychom měli dostatečnou péči podporou tělesného rozvoje (cvičení a masá-
že, krásné chodníky na procházky atd.) Ovšem nezůstává stranou ani psychická strán-
ka, duševní požitek. Někdy se scházíme na oslavách některých narozenin a svátků 
(např. p. Pokorné), jindy přijímáme pohostinství našich přátel z Prahy – AkSen vedený 
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paní Zagorovou, nebo vánoční posezení pořádané 17. 12. Charitou Neratovice, vždy 
s hudbou a písněmi lidovými nebo vánočními. 

My všichni uzdravíme své spoluobčany, přejeme rok 2015 plný lásky, štěstí a pohody.

 Obyvatelé DPS

V úterý dne 9. 12. 2014 se v Domě s pe-
čovatelskou službou konalo adventní se-
tkání seniorů s členkami AkSen (Aktivní 
senioři) z Prahy. V rámci své charitativ-
ní činnosti a za podpory členů „YPO – 
Young Presidents‘ Organization“ zajistily 
pohoštění a drobné pozornosti pro seni-
ory „pod stromeček“. Přivezly s sebou 
i osvědčeného hudebníka Petra Opavu. 
Čekalo na ně občerstvení, zejména vý-
borné vanilkové rohlíčky paní Nejedlé.

Paní Alena Zagorová: „Odpoledne se 
velice vydařilo. Senioři nás už znají, mají k nám důvěru, a proto byla zábava od sa-
motného začátku spontánní. Petr Opava si z loňska pamatoval, že klecanští senioři se 
aktivně zapojovali do zpěvu koled, a tak z vlastní iniciativy přinesl drobné hudební 

nástroje, kterých se téměř všichni chopili. Zpívání koled bylo tentokrát opravdu plné 
vzájemnosti a společného souznění. Vždy při setkání s klecanskými seniory si uvě-
domujeme, že aktivní přístup k životu neznamená jenom sportovní nebo jiný fyzický 
výkon, ale i ochotu zúčastnit se, komunikovat, zapojit se, podělit se, neuzavírat se do 
sebe. A to se v úterním odpoledni povedlo. Zatím co venku byl mráz a mlha, uvnitř 
v Domě s pečovatelskou službou bylo teplo, pohoda a úsměvy.“

Setkání se zúčastnilo všech devět obyvatel DPS, pečovatelky Dáša Braunová a Věr-
ka Kozubíková, Zdeňka Tomášová, hudebník Petr Opava a za AkSen Alena Zagorová 
a Emilia Wardrop s malým Wiliamem.
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PF 
2015

Šťastný nový rok,  
pevné zdraví  
a štěstí, úspěch  
v osobním i profesním  
životě přeje

Myslivecký spolek 
Zdiby – Klecany
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SkautSké StřediSkO Havran klecany
Nastal prosinec, a to znamené jediné – Vánoce jsou za dveřmi. Všech-
ny v širém okolí zachvátilo vánoční šílenství spojené se sháněním dár-
ků, pečením cukroví a mnoha dalšími předvánočními povinnostmi. 
Na druhou stranu jsou Vánoce období lásky, klidu a pohody. Na členy 
klecanského skautského střediska čekala dvojtá porce obojího, neboť 

vedle rodinných oslav se uskutečnily také Vánoce skautské. Každý oddíl je slavil růz-
ně, nicméně dárečky, cukroví a stromečky byly vidět všude. V pátek 19. prosince se 
v podvečer před srubem sešli světlušky, vlčata, skautky, skauti, roveři, rangers, vedou-
cí, rodiče a další přátelé našeho střediska. Pro rodiče byl připravený lahodný punč 
a prezentace s fotkami z tábora, výletů a dalších akcí, které děti tento rok prožily. 
Kolem devatenácté hodiny se všichni přesunuli navzdory zimě a nehezkému počasí 
ven ke slavnostnímu smrčku. Zde vytvořili kruh, který s přibývajícími členy každým 
rokem stále více a více roste. Nejprve přišlo na řadu zpívání koled, konkrétně Pásli 
ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny a Půlnoční. Následně se 
poslala po kruhu lucernička přání s trianglem a každý popřál hezké Vánoce, popsal 
svůj nejhezčí skautský zážitek z letošního roku, či se s ostaními podělil o své plány do 
roku 2015. Nakonec se všichni rozloučili a odešli do tepla svých domovů.

Kromě Vánoc však skauti 
nezapomněli ani na Mikulá-
še. Mnoho horlivých mami-
nek se již měsíce dopředu 
ptalo, zda se i letos do ulic 
vydá skautský Mikuláš. Ani 
tento rok naši roveři a ran-
gers nezklamali a ve složení 
George coby Mikuláš, Viki 
alias čert a dvojice úžasných 
andělů Vlaďka a Anča navště-
vovali objednané domácnos-
ti s mikulášskou nadílkou.

Střípek z 3. oddílu: V prosinci toho 3. oddíl vlčat příliš nestihl, neboť kromě vánoč-
ní schůzky, během které se rozdávaly dárky, zpívaly koledy a jedlo cukroví, proběhla 
pouze jedna schůzka. První schůzka totiž vycházela na 5. prosince, kdy jsme však 
nechali děti doma, aby si plně vychutnaly mikuláškou atmosféru. Prosincem také 
skončil náš podzimní oddílový program, kterého jsme se od září drželi. V září se 
kluci seznamovali s příběhem Mauglího a vzhledem k velkému množství nováčků 
také mezi sebou navzájem. Tématem říjnových schůzek byl skating a v listopadu se 
3. oddíl zaměřil na poznávaní ostatních oddílů ze střediska. Vzhledem ke svátečnímu 
období se prosincové schůzky nesly v duchu hodnot, které jsou pro nás důležité. Za-
měřili jsme se na to, co je pro kluky nejdůležitější a proč. Většinou se jednalo o rodi-
nu, zdraví a přátelství. V rámci hry, kterou si pro kluky připravila Savče, se měla vlčata 
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dozvědět, koho jaká činnost nejvíce baví a co je pro něj typické. Oddílové Vánoce 
proběhly v pátek 19. 12., přičemž každý vlčák měl přinést jeden dárek tomu, koho si 
potajnu vylosoval. Po rozdání dárků jsme si s oddílem zazpívali koledy, jenž se měly 
zpívat s ostatními oddíly a rodiči u slavnostního smrčku. Některé nám šly lépe, jiné 
hůře. Každopádně to bude chtít do příště trochu vypilovat. Nakonec si každá z družin 
připravila krátké přání ostatním k Vánocům a do nového roku.

První oddíl světlušek, třetí 
oddíl vlčat, třináctý oddíl 
skautů a skautek, roverský 
kmen a další příslušníci
našeho střediska Havran přejí 
všem obyvatelům Klecan
vše nejlepší do roku 2015!

Skautské interview:
Odpovídal Mamut, vedoucí 3. oddílu vlčat.

Jak dlouho jsi už členem klecanského skautského střediska?
Už to bude nějaký pátek. Chodit jsem začal v roce 1999, takže něco málo přes pat-
náct let.

Co tě tak dlouho u skautů drží?
Na první místo bych dal určitě kamarády. Některé z nich znám již od svých skaut-
ských začátků a prožil jsem s nimi nejlepší zážitky v životě. Taky když mi bylo nej-
hůře, stáli za mnou a pomohli mi se zase vydrápat nahoru. Mohu se jim s čímkoliv 
svěřit nebo se na ně obrátit s jakýmkoliv problémem. Potom je to kvůli vlčatům. Práce 
s nimi mě i po těch dlouhých letech pořád baví a jsem rád, že i kluci rádi chodí na 
schůzky. Když je vidím nadšené na nějakém programu, tak citím, že jsem odvedl 
dobrou práci, která k něčemu byla. Pak je to taky samotná myšlenka skautingu – dělat 
svět lepší prostřednictvím výchovy dětí. Já vím. Zní to hrozně idealisticky, ale myslím, 
že to vážně funguje, a že to má smysl. Zkrátka jsem u skautů zůstal proto, protože je 
to místo, kde můžu být užitečný, kde o mě projevují nehraný zájem, a kde si můžu 
odpočinout od starostí každodenního života.

Nikdy tě nenapadlo odejít?
Jo. Každý má někdy období, že by s tím nejraději seknul. Ale vzpomínky na všechny 
ty super akce a zážitky potom člověka přivedou dříve či později zpátky.

A jaký zážitek je tedy ten nejlepší?
Nejlepší? Těch je. Nejlepší ale byla asi týdenní výprava z letního čtrnáctidenního 
tábora zpátky domů. Tehdy mi bylo čtrnáct. Toulali jsme se krajinou, blbli, spali pod 
širákem, koupali se v řece a vůbec tam bylo spoustu super zážitků. Člověk si taky 
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sáhl během toho týdne na 
své pomyslné dno, protože 
jsme ušli přes sto kilometrů 
s plnými batohy na zádech. 
Ale rozhodně to stálo za to!

Většina lidí vnímá skauty 
jako děti a mládež. Může 
skauting něco nabídnout 
i dospělým?
Jasně. Zase tak často se to 
nestává, ale někdo může 
přičuchnout ke skautingu až 
jako dospělý. Jako příklad 
můžu uvést svého zástupce 
v oddíle Pandu, který začal skautovat teprve před pár lety. Pokud se někdo připojí ke 
skautům třeba až na střední škole či na vejšce, neznamená to, že musí automaticky 
pracovat s dětmi. Může být členem roverského kmene a jezdit s rovery na akce a vý-
pravy. Pokud je zájemce starší, může se stát členem oldskautů.

Poslední otázka. Co by jsi popřál středisku Havran do roku 2015?
Hlavně aby zůstalo takové, jaké je. Plné pohody, zábavy, přátel a nezapomenutel-
ných okamžiků!

pOHádka „Jak brambOrOvá králOvna  
ke Stříbru přišla“ 
Sobota 13. prosince byl den 
„D“ pro cyklokrosovou mládež 
a ženy. V nedalekých Milovicích 
se jelo Mistrovství republiky 
v cyklokrosu. 

I naše barvy měly na startu 
zastoupení – Aneta, Zuzka, Ma-
dla, Verča a Matěj. 

Takto tento den viděl zpravo-
dajský server cyklokros.cz:

Bylo to důstojné zakončení 
sezony pro mládežnické katego-
rie a ženy v podobě národního 
šampionátu. Počasí připomí-
nalo spíše nastupující jaro než 
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polovinu prosince a čas předvánoční. Teplo-
ty dosahující deset stupňů Celsia a polojasno 
přivábily do lesoparku Mladá spoustu diváků. 
Přestože v týdnu pršelo, okruh byl prakticky 
suchý. Jakmile závodníci odstartovali, od kol 
se jen prášilo. Milovická trať není moc technic-
ká a obsahuje spoustu zatáček „kolem kolíku“. 

Pro nás se stříbrná pohádka začala psát hned 
při prvním startu. Naše barvy hájila mimo jiné 
i Madla, které se začalo přezdívat Bramboro-
vá královna. Přezdívka docela výstižná, neboť 
ze sedmi počítaných závodů Českého poháru 
v cyklokrosu získala 5x 4. místo a k tomu 2x 
místo páté. A kromě zmiňovaných 4. míst v cy-
klokrosu, získala Madla také 4. místo v celkovém pořadí Českého poháru v Cross 
Country. A ještě prozradíme, že získala 4. místo také v celkovém pořadí Českého 
poháru cyklokrosu TOI TOI Cup....

Ale v Mistrovském závodě klaplo všechno na jedničku. Perfektně vyladěná forma, 
znalost snad každého kořenu na trati, sešlo se i zdraví a technika nás také podržela. 
Po bezchybném výkonu a výborně takticky odjetém závodu projela Madla cílovou 
branou na vynikajícím druhém místě! 

Nezapomenutelný originální komentář od cyklokrosového komentátorského ne-
stora Jindry Pulmana si můžete připomenout ve videu v aktualitě „Vánoční pohádka 
– Jak bramborová královna ke stříbru přišla“ na webu www.sokolveltez.cz.

Nesmíme samozřejmě ve stříbrném lesku opomenout další vynikající výkony na-
šich borců a borkyň. Všichni zajeli lepší výsledek, než svůj, dá-li se to tak říci, průměr. 

9. místo – Zuzka, 12. místo – Anetka, 17. místo – Verča M., 20. místo Matěj

Všem samozřejmě gratulujeme a přejeme úspěšnou další sezonu.
 (pm)
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Zeptali JSme Se vicemiStryně čr 
Po posledním závodu v roce 2014 jsme položili Magdaleně několik otázek:

Kdy jsi začala jezdit na kole a od kdy závodíš? 
Asi před devíti lety jsme se celá rodinka vydali na cyklistický výlet po okolí. Bavilo 
mě to, tak jsem si ve vedlejší vesnici střihla jeden závod, který jsem shodou okolností 
vyhrála. Na úrovni Českého poháru jezdím cca třetím rokem.

Pamatuješ si na své první kolo?
Tak to už je tak dávno, že si to už ani nepamatuji. Ale zcela určitě bylo malinké 
a hodně barevné.

Co tě vlastně na cyklistice a závodění baví? 
Technika, například prudké a kořenaté sjezdy, a hlavně mohu být celý den venku na 
čerstvém vzduchu!!!

Jaký je Tvůj nejoblíbenější závod, nebo možná trať, na kterou se vždycky těšíš? 
Moje nejoblíbenější trať je v Peci pod Sněžkou, kde je hodně těžká technika.

Vzpomínáš si na nejhorší závod nebo výsledek? Prostě něco, co se Ti vůbec nepo-
vedlo? 
Na žádný si nevzpomínám, asi žádný takový nemám. J

Kolik času musíš věnovat tréninku, abys jezdila tak dobře, jak teď jezdíš? 
Mě to třeba stačí dvakrát až třikrát do týdne + o víkendech někdy nějaké závody.

Zbývá ti, kromě cyklistiky, ještě čas na jiné aktivity a zájmy? 
Zbývají mi ty dva dny v týdnu a ty se věnuji hře na housle, zpěvu a tanci.

Letos jsi získala celkem 3 medaile z Mistrovství ČR. Zlato v orientačním závodě na 
horském kole, stříbro v cyklokrosu a bronz v závodě Cross Country na horských 
kolech. Co je pro Tebe největší úspěch? 
Asi to druhé místo má pro mě největší váhu, protože jsem soupeřila s holkami roč-
níkově až o dva roky staršími. Bylo to milé překvapení, jelikož jsem se ještě nikdy 
v cyklokrosu před tím nedostala na stupně vítězů. 

Docela by mě zajímalo, co Ti třeba běží v hlavě, když jedeš důležitý závod? Na co 
myslíš, jestli to jde tak říci? 
Soustředím se na soupeřku před sebou, nikoli za sebou! A navíc si zpívám, abych 
šlapala do rytmu, abych neztratila rytmus.

Co máš v plánu v nejbližší době? 
Připravovat se na další sezonu Cross Country závodů. Například chodíme dvakrát 
týdně horolezit, občas do sauny nebo plavat.

Tak přejeme hodně úspěchů v další sezoně, ať je alespoň stejně úspěšná jako letos.
Děkuji.

Redakční radě poskytla rozhovor Magdalena Mišoňová – děkujeme.
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Z FOtbalOvéHO klubu  
tJ SOkOl klecany

Bronz z halového turnaje
Každoročně se naši mladší žáci zúčastňovali vánočního turnaje v Říčanech. Letos 
poprvé hájili klecanské barvy na vánočním turnaji v kategorii – starší žáci. 

I přesto, že bojovali proti zkušeným soupeřům, získali bronzové medaile. Gratu-
lujeme.

Soupeři našeho týmu: SK Roztoky, SKM Posázaví, TJ Baník Stříbro A, TJ Baník Stříbro 
B, Trhový Štěpánov, SK Roudnice, FK Zlíchov

Za TJ Sokol Klecany bojovali o medaile: Martin Hora, Filip Tůma, David Václavík, 
Dominik Žolták, Tomáš Žolták, Jakub Dvořák, Tomáš Pospíšil, Ondřej Krpálek a Matěj 
Bára.

 -dh-

2. ročník Mistrovství MAS Nad Prahou 
v závodech na horských kolech 
pro všechny věkové kategorie se uskuteční 

v neděli 24. května 2015 na trati v Klíčanech.

Dáváme tuto včasnou informaci pro případ, 
pokud chcete udělat nějaké novoroční předsevzetí.
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ZITKY LETÁKY KATALO

REZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PLAK

ÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALENDÁ

OŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALK

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOG

PUBLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁ

PLAKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLN

POŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KAL

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALO

LETÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZEN

ĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALEN

DOPISNÍ PAPÍRY KA
ATALO

123x87.indd   1 21.8.2013   9:49:01

Teskahor 2015
Zimní fotbalový turnaj dospělých – muži „A“ 

1. kolo: 10. 1. 2015 16:00 Hostivař – Klecany 
2. kolo: 17. 1. 2015 Klecany volno
3. kolo: 24. 1. 2015 16:00 Klecany – Vršovice
4. kolo: 31. 1. 2015 12:00 Dolní Počernice – Klecany 
5. kolo: 7. 2. 2015 14:00 Klecany – Podolí 
6. kolo: 14. 2. 2015 14:00 Dubeč – Klecany
7. kolo: 21. 2. 2015 12:00 Klecany – Štěrboholy 
8. kolo: 28. 2. 2015 10:00 Kunice – Klecany 
9. kolo: 7. 3. 2015 12:00 Klecany – Vykáň

Všem členům, hráčům, fanouškům, sponzorům 
fotbalového klubu TJ Sokol Klecany a občanům 

města Klecany přejeme v novém roce 2015 
pevné zdraví a úspěchy v osobním, pracovním 

a sportovním životě.

Pf 2015

ÚČETNICTVÍ,
DANĚ

•	vedení kompletního účetnictví
•	vedení daňové evidence
•	zpracování daňových přiznání 

(daň z příjmu fyzických osob 
za rok 2014)

www.ucetni-jh.cz
info@ucetni-jh.cz
tel.: 602 192 820
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III

MÁSLOVICKÝ  MASOPUST 
se zabijačkou na návsi 

v sobotu 24. ledna 2015
VESNICKÁ  ZABIJAČKA (od 11 h)

SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ JITRNIC a jiné radovánky (12 h) 
SETKÁNÍ DECHOVKY  A  MASEK NA  NÁVSI (13 h)

následuje PRŮVOD  MASEK S  HUDBOU  PO  VSI (do cca 15 h) 

ČERSTVÉ ZABIJAČKOVÉ A MASOPUSTNÍ DOBROTY! 
HORKÉ POVZBUZUJÍCÍ NÁPOJE!

                  TĚŠÍME SE NA VÁS!  
              MASKY VELMI VÍTÁNY!!! 

Případné další informace na tel.: 724 191 246 nebo mailem: ou@maslovice.cz    
www.maslovice.cz

masopust01.indd   1 15.12.2014   10:48:28

V lednu hraje loutkové divadlo Klecánek pro malé diváky
už tradičně pohádku

O perníkové chaloupce
Přijďte se podívat v sobotu 31. ledna v 15 hodin

do Městské knihovny Klecany!



TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ

  BÁL

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ZDIBY-KLECANY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

kontakt: Pavel Míšek, tel. 603 262 182

17. 1. 2015 od 20.00 hodin

v sále SOKOLOVNY ve VELTĚŽI

k tanci a Poslechu zahraje  
taneČní orchestr stanislava douši  

bohatá ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA

vstuPné 150 kČ
PředProdej od 3. 12. 2014 v restauraci u řeháků ve veltěži  

každou středu od 18.00 do 20.00 hodin

•

•


