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výpiSy Ze ZaSedání rady měSta Klecany  
Za Srpen a Září 2015
Rada 24. srpna
 – Rada schválila nabídku Zlínských staveb, a. s. na stavební úpravy spojovacího krč-

ku v Základní škole Klecany za 111.894 korun bez DPH.
 – Vzala na vědomí a schválila uzavření smlouvy o věcném břemenu služebnosti 

inženýrské sítě pro vodovodní přípojku paní D. Bočanové na p. č. 184/5 v k. ú. 
Klecany.

 – Schválila nákup elektrocentrály Medved – Arctos za 48.895 a podvozku k ní za 
2.800 korun, obojí bez DPH.

 – Schválila přijetí daru od sdružení Astrapark Klecany, o. s., V Honech 688 týkajícího 
se oplocení dětského hřiště v Astraparku.

 – Vzala na vědomí návrh na vyhlášení přírodní rezervace Klecanský háj a návrh plá-
nu péče o ni, vypracovaný panem J. Bratkou a pověřuje vedení města jeho podá-
ním příslušným úřadům.

Rada 26. srpna
 – Rada se zabývala výsledkem výběrového řízení na snížení energetické náročnosti 

hasičské zbrojnice a objektu městského úřadu. Vzala na vědomí protokoly o otví- 
rání obálek a protokoly o posouzení nabídek. Stanovila pořadí uchazečů. Jako 
nejvhodnější vybrala u hasičské zbrojnice nabídku Omlux Incest, s.r.o. z Prahy 4, 
Glazunovova 918 s nabídnutou cenou 1,850.931,25 korun bez DPH. U budovy 
městského úřadu vybrala rada jako nejvhodnější nabídku Renstav, s.r.o. z Prahy 5, 
Strakonická 37 s nabídnutou cenou 3,164.276,47 korun bez DPH. Uložila techni-
kovi správy majetku zaslat uchazečům rozhodnutí o výsledku výběrového řízení. 

Rada 7. září
 – Rada schválila ukončení nájemní smlouvy s FM Agro s.r.o. Zdiby dohodou. Jedná 

se o ukončení nájmu garáže v Dolních kasárnách.
 – Projednala návrh zastupitelky Z. Tomášové na využití služeb společnosti E centre, 

která se zabývá elektronickými aukcemi energií. Vedení města už jedná se společ-
ností A – Tender, která nabízí podobné služby. Rada pověřila místostarostu porov-
náním obou nabídek a předložením výsledku k posouzení.

 – Vzala na vědomí žádost Ing. T. Gavendy z Ostravy Zábřehu o uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o věcném břemenu služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní 
přípojku na p. č. 343/9, 345/1 a 345/3 v k. ú. Klecany. Uložila technikovi správy 
majetku připravit smlouvu v této záležitosti do 28. 9. 2015.

 – Vzala na vědomí informaci místostarosty o potřebě zajištění koordinátora BOZP 
pro stavbu Snížení energetické národnosti hasičské zbrojnice v Klecanech a nabíd-
ku pana J. Suchomela z Klecan na zajištění této činnosti. Souhlasila s objednáním 
těchto prací u dotyčného a uložila technikovi SM vystavit objednávku. 
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 – Vzala na vědomí informaci o potřebě rekonstrukce vytápění zdravotního střediska 
v Klecanech. Souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na rekonstrukci vytápění 
se zněním zadávací dokumentace. Uložila technikovi SM výběrové řízení zajistit.

 – Vzala na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí ve výši 121.941 ko-
run, představujících 5 % z celkových způsobilých výdajů, které činí 2,438.829,44 
korun. Přijetí podpory z SFŽP a schválení a podpis smlouvy předloží starosta za-
stupitelstvu.

Rada 14. září
 – Vzala na vědomí zápis č. 5 z jednání sociální komise.
 – Schválila vyplacení odměny ředitelce základní umělecké školy ze mzdových pro-

středků školy.
 – Revokovala bod č. 12 usnesení rady č. 23/2015 – Schválení finanční výpomoci 

psímu útulku Psí domov Řepnice – a schválila dar tomuto útulku ve výši 10 korun 
na obyvatele, tj. 31.970 korun.

 – Schválila nabídku pana D. Karase z Prahy 14, Rochovská 22 na dodávku a montáž 
kamerového systému pro družinu ZŠ za 50.108 korun.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

Ještě lepší Klecany
Klecany se připojily k desítkám měst v ČR, která aktiv-
ně využívají projekt Lepší místo. Jaké výhody to městu 
přináší?

Na počátku projektu byla myšlenka dát občanovi mož-
nost, místo brblání nad špatným stavem věcí ve městě, reálně se podílet na změně 
veřejného prostoru k lepšímu. Před čtyřmi lety tak vznikl projekt Lepší místo, který se 
z původního domovského města Kolína šíří po celé České republice.

Lepší místo naleznete na webu www.lepsimisto.cz nebo si ho můžete stáhnout do 
svého chytrého telefonu jako jednoduchou aplikaci. Oboje slouží k rychlému hlášení 
nedostatků veřejného prostoru těm nejkompetentnějším osobám a co možná nejrych-
lejšímu řešení. Nejčastěji se jedná o záležitosti typu rozbitého odpadkového koše, 
povalené dopravní značky, dlouho ignorovaného nepořádku či poškozené a nefunkč-
ní lavičky, Lepší místo ale může řešit i závažnější problémy jako třeba nebezpečná 
křižovatka se špatným rozhledem nebo neosvětlený přechod pro chodce. Občané, 
denně se pohybující ulicemi města, ať už pěšky, na kole či autem, jsou nejlepšíma 
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očima a sebelepší technické služby nebo dokonce pracovně přetížené vedení města 
nemohou vidět vše, i kdyby chtěly.

Lepší místo je přístupné pro kohokoli, kdo disponuje počítačem s internetovým 
připojením nebo chytrým mobilním telefonem. Princip hlášení tzv. tipů je vyfotit 
a s krátkým komentářem vložit na Lepší místo. Systém automaticky fotku lokalizuje, 
spáruje s příslušnou radnicí či městskou částí a odešle kompetentnímu úředníkovi 
Aplikace váš „tip“ eviduje, starosta či tajemník jsou průběžně upozorňováni o stavu 
plnění a mohou příslušenému úředníkovi stanovit termín a prioritu řešení. Občané po 
celou dobu vidí stav řešení požadavku, mají možnost sledovat, jaká firma příslušný 
podnět realizuje a mohou vkládat komentáře či dotazy. Výhodou této aplikace oproti 
jiným je možnost obousměrné komunikace, tedy i zástupce může tip okomentovat 
a podat vyjádření. Ne každý tip je snadno a rychle řešitelný, každopádně odpověď 
v podobě vysvětlení situace je vždy efektivnější než ignorování a nezájem. Občan se 
raduje z toho, že vedení obce není jeho podnět lhostejný a radost z vyřešeného tipu 
je pak motivací k další veřejně prospěšné aktivitě. 

V dnešní době jsou velice oblíbené termíny transparentnost a otevřenost. Obča-
né je požadují a radnice je s oblibou deklarují. Lepší místo k průhlednému jednání 
a efektivní komunikaci občan – úřad reálně přispívá.

Zapojte se na www.lepsimisto.cz!

Odkazy
webové stránky: www.lepsimisto.cz
mobilní aplikace pro Android: http://goo.gl/3PpAVr
mobilní aplikace pro iPhone: http://goo.gl/YyCr4o

Kontakt:
Alena Kučerová, PR
email: alena.kucerova@lepsimisto.cz

SpreJeři v KlecanecH
Počátky sprejerství byly prvně zaznamenány v 60. letech v New Yorku, kde se v met-
ru objevily „podpisy“ vytvořené barevným sprejem. Tento druh „zábavy“, především 
mladých a ne příliš inteligentních skupin lidí, se začal rozšiřovat i do Evropy a od 
začátku 90. let také do České republiky.

Zde je pár výrazů pro ty, kteří neumějí toto „umění“ správně komentovat:

toy = začínající sprejer
king = zkušený sprejer
graffity art – aktivity, které nemají právní postih; malby se nachází na předem vyhra-
zených místech (v našem případě např. zeď kolem fotbalového hřiště); autory jsou 
většinou studenti uměleckých škol
tegy = jednoduché podpisy sprejerů
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graffity actions = klasické aktivity, které překračují zákon; malby na vlaky, metra, 
zdi…

O tom, že se jedná o překročení zákona, jednoznačně hovoří také trestní zákoník 
v § 228

Poškození cizí věci

(1)  Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím 
majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 
rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2)  Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše 
barvou nebo jinou látkou.

§ Z výše uvedeného vyplývá, že psaní po zdech, které ukazuje naše fotografie, není 
uměním, ale trestným činem. 

JH

pOdíveJte Se na Klecany Z výšKy
Na webových stránkách města byla spuštěna virtuální prohlídka. Jedná se o snímky 
pořízené pomocí „dronu“ (z výšky 100 m nad náměstím V. B. Třebízského) a 360° zá-
běry náměstí, kostela, mateřské školky a Klecánek. Odkaz najdete v levé části úvodní 
stránky pod názvem „Virtuální procházka městem“.
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prOměny čeSKé SpOlečnOSti
Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna 
Vybrané domácnosti v Klecanech budou přizvány k účasti na významném vědeckém 
výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum 
Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy 
univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. 
Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti 
v našem městě budou navštěvovat v průběhu října a listopadu 2015.

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě 
vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu 
domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v násle-
dujících 4 letech. 

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky bu-
dou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování 
sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky 
jako např.: 
• Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je 

možné jejich situaci nějak zlepšit? 
• Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností, koho zasáhnou nej-

více a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?
• Jak se lidé vyrovnávají s přechodem do důchodu a jak se jim při tom mění životní 

úroveň?
• Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se 

při tom potýkají?
• Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

SdH Klecany děKuJe Občanům!
Členové Sboru dobrovolných hasičů Klecany děkují občanům 
města, že v době dlouhotrvajícího sucha a extrémních teplot bě-
hem letošního léta dodržovali vyhlášený zákaz rozdělávání ohňů 
a s ním související opatření, omezení a povinnosti při manipulaci 
s otevřeným ohněm, čímž nezavdali příčinu vzniku požáru. V našem městě, jako 
v jednom z mála v celém kraji, nebyl po celou dobu této mimořádné situace nutný 
ani jeden zásah hasičů. 

Miroslav Kodet, starosta SDH
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ZAJÍMALA BY VÁS PRÁCE, KDE:
... si můžete vydělat až 20 500 Kč a k tomu získat jedinečné benefi ty?

... dostanete výplatu s jistotou každý měsíc?

... Vás nadřízený respektuje a podporuje?

... Vám je šéf k dispozici, když potřebujete?

... se nemusíte bát říct svůj názor?

... se s Vámi počítá dlouhodobě?

... jsou kolegové fajn parta a pomáhají si?

Společnost AHOLD Czech Republic, a.s., hledá pro distribuční 
centrum, zajišťující logistiku pro prodejny Albert, do svého týmu
kolegy na pozici:

SKLADOVÝ DĚLNÍK
Nabízíme:
•  Mzdu až 20 500 Kč
•  Jistotu výplaty každý měsíc a možnost navýšení každý rok
•  Širokou nabídku benefi tů (jednu z nejzajímavějších na trhu)
•  Dotovanou stravu
•  Dostatečnou dobu na Vaše zaškolení, později další profesní 

vzdělávání
•  Podporujícího nadřízeného, kterého opravdu zajímá váš názor
•  Zázemí stabilní společnosti, která je jedním z největších 

zaměstnavatelů v ČR
•  Práci na dobu neurčitou
•  Příspěvek na dopravu nebo dopravu zdarma fi remním

autobusem
•  Příplatky za víkendové a noční směny
•  Příjemné fi remní akce pro Vás i Vaše blízké

Náplň práce:
•  Příprava zboží na palety 

(velkoobchodní balení)
•  Manipulace 

s nízkozdvižným 
elektrickým vozíkem

• Práce se scannerem

Požadujeme:
•  Zdravotní způsobilost
•  Ochotu pracovat 

ve vícesměnném provozu
•  Trestní bezúhonnost

Kontakt:
AHOLD Czech Republic, a.s.
Dagmar Zemanová
Klecany 500, 250 67 Klecany, Česká republika
Telefon: 602 517 496
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den vZniKu SamOStatnéHO 
čeSKOSlOvenSKéHO Státu – 28. říJna 1918

„Vznik Československa byl proces, který vedl k usta-
novení samostatného Československa. Československo 
bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vyme-
zeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími roz-
hodnutími v rámci versailleského mírového systému.“ 
Tolik odborná literatura. Od založení samostatného 
státu letos uplyne 97 let. Je to časový úsek téměř 4 ge-
nerací lidí, během jejichž života docházelo k mnoha 
historickým, společenským i osobním událostem, které 

někdy více někdy méně ovlivňovaly jejich život a konání.
Nahlédněme nyní do historie Klecan, resp. do historie vedení Klecan. Od vzniku 

samostatného státu se v čele Klecan vystřídala celá řada starostů, předsedů a později 
opět starostů, kteří byli ochotni zvolit práci pro město a občany za svou hlavní pra-
covní náplň či spíše poslání. Každá historická doba přinášela, přináší a bude přinášet 
svá úskalí a možnosti, ale práce ve funkci vedení města není klasickou politikou, 
kterou s despektem sledujeme ve večerních zprávách nebo čteme v ranním tisku. 
Je to především práce s lidmi a pro lidi, která vrcholovým politikům zcela v záplavě 
mezinárodních událostí, koaličních smluv, rozpočtů a lobingu zcela uniká. A pro-
to je potřeba mít na paměti, že za výrazem komunální politika stojí vždy obrov-
ský kus práce pro lidi, kteří žijí v našem městě. V souvislosti s významnými stát-
ními výročími si vždy připomínáme velké historické osobnosti, ale myslím, že je 
třeba si občas vzpomenout také na ty, kteří pro náš běžný život mají srovnatelný 
význam. 

Podle údajů v knize Klecany, obec – město, po stopách historie od r. 1919 zastávali 
funkci starosty nebo předsedy tito pánové:
1919 – 1921 Jan Urban (učitel)
1922 – 1923 Karel Smolík (předseda obecní správní komise)
1923 – 1940 Karel Smolík (starosta)
1940 – 1941 Miroslav Srb (úřadující náměstek starosty)
1941 – 1943 Karel Snopek (úřadující náměstek starosty)
1943 – 1945 Karel Snopek (předseda obecní správní komise)
1945 – 1947 František Heřmánek (truhlářský dělník)
1947 – 1950 Václav černý (zámečník)
1950 – 1952 Václav Kalaš
1952 – 1953 Jaroslav Fafek (hostinský)
1953 – 1954 Václav Meloun 
1954 – 1956 Jaroslav Holeček (předseda JZD)
1956 – 1958 Antonín Dolejš (důstojník ČSLA)
1958 – 1960 Václav Kotrč (umělecký štukatér)
1960 – 1964 Josef Plachta (mlynářský dělník)
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1964 – 1976 Jaroslav Hančl (důstojník ČSLA)
1976 – 1981 František Šarocha (důstojník ČSLA)
1981 – 1990 Miroslav Pitauer (důstojník ČSLA)
 1990 Jiří Matějka (letecký mechanik)
1990 – 1994 Ing. Bohumil Šimšík (matematik – analytik)
1994 – 2006 Ing. Zdeněk Malík (technik)
2006 – Ivo Kurhajec (stavební technik)

Jejich zásluhy, snahy, výhry i prohry ohodnotí čas. Avšak poděkování za ochotu 
obětovat vlastní soukromí, volný čas i osobní svobodu veřejné práci jim bez ohledu 
na historická hodnocení náleží již dnes. 

JH 

OÚ vOdOcHOdy pOřádá dne 30. 10. 2015 
ZáJeZd na divadelní předStavení

do divadla Radka Brzobohatého
Začátek představení v 19.00 hodin

Vstupenky v ceně 220 Kč k dostání na MěÚ Klecany  
(v úředních hodinách)

Autobus tam i zpět zajištěn.

Odjezd z Klecan ze zastávky U kostela v 17.45 hod
 U hřbitova v 17.50 hod
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cHaritní nOvinKy
Co se děje na Charitě?
Na tuto otázku by se dalo odpovědět buďto jedním slovem a to hodně, nebo celým 
výčtem akcí a novinek.

Tak jsem se rozhodla pro druhou variantu a tady vám ji předkládám, aby i vy jste 
mohli posoudit, zda se u nás opravdu něco děje. Přesto, že byly prázdniny a dovo-
lené probíhaly v plném proudu, na Charitě jsme nezaháleli, a našim klientům jsme 
rozšířili služby v naší DPS v Libiši v domě Sv. Jakuba na pečovatelské služby, které 
poskytujeme až 24 hodin denně. Chtěli bychom poděkovat městu Neratovice, obci 
Libiš, ADCH Praha a Středočeskému kraji za pomoc a podporu. To je pro nás i naše 
klienty velká změna, která byla již delší dobu zapotřebí, a nám se ji teď podařilo 
zrealizovat.

V uplynulých měsících jsme pořádali výlet, zúčastnili jsme se aktivně několika 
výstav, pořádali jsme různá malá či velká setkání a proběhly přednášky na zdravotní 
a sociální témata. V tomto roce nás ještě čeká výlet do Kutné Hory, účast na výstavě 
na Mělníku a na Středočeském kraji, plánujeme další přednášky na aktuální témata 
z oblasti sociální a zdravotní péče.

Věříme, že se nám všechny aktivity podaří zdárně uskutečnit a budou přínosem 
pro naše klienty a odměnou pro nás.

 FCH Neratovice
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JSme na Jedné lOdi 
„Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, 
aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, 
na němž záleží budoucnost lidstva.“ A. Schweitzer

Mnohý z těch, kdo četl v zářijovém zpravodaji tři čtenářské příspěvky, týkající se dvou 
členek našeho zastupitelstva, si musí říct: Tady došlo k nějakému nedorozumění!

Za dlouhá léta, co žiji v Klecanech, jsem se setkala s řadou schopných a oběta-
vých lidí. Je mezi nimi paní Brožová i paní Tomášová, ale znám taky hodné skautské 
vedoucí, dobrovolné cvičitelky Sokola, starší členky Sokola, které cvičí se seniory 
v Domě s pečovatelskou službou, trenéry malých fotbalistů a další dobrovolníky, sou-
sedy pohotové pomoci si navzájem – a těch není málo! A nakonec vlastně všechny 
klecanské starosty a členy zastupitelstva, a především sociální komise, kteří to, za-
valeni jsouce problémy, nemají lehké. Těžko vyzdvihovat zásluhy jednotlivce, jak to 
vyznívá z posledně otištěných příspěvků! Přece se nebudeme trumfovat, kdo pracuje 
pro lidi víc! Taky jsme leccos zkazili!

Zdena Lomová

třešeŇ KlecanSKá černá SrdcOvKa
V prosincovém vydání zpravodaje loňského roku vyšel článek 
od paní Lomové o staré místní odrůdě třešně. Několik strom-
ků této třešně již bylo v klecanských zahradách a před farou 
zasazeno loni na podzim, několik jich je v ovocných školkách 
pana Hrušky ve Velimi dopěstováno letos, k mání budou ve 
druhé polovině října. Pokud máte někdo zájem zasadit si tuto 
třešeň, historicky spojenou se zahradníkem panem Maruškou 
a s Klecanami, ozvěte se mi na telefon 723 572 196.

Martin Lemon

muZeum máSla Hledá průvOdce
Muzeum másla v Máslovicích přijme průvodce. 
Práce na DPP, převážně soboty a neděle. 
Zájemci, pište, prosím na e-mail: 
muzeum@maslovice.cz nebo na adresu: 
Pražská 3, 250 69 Vodochody. 
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pOStřeHy Občanů – HřbitOv

nápis na zdi klecanského hřbitova

Autorům je třeba přiznat skutečný smysl pro humor, který se sice do těchto míst moc 
nehodí, ale na druhou stranu je rozhodně lepší umřít vesele než celý život truchlit. 
A skutečně je lepší o některých věcech číst než je zažít. V tomto případě by to mohl 
být zážitek poslední. 

JH

Otevření řeZnictví OdlOženO!
Z důvodu rekonstrukce příjezdové komunikace se odkládá otevře-
ní prodejny „Řeznictví - uzenářství“ v ulici Do Kaštan 18, Klecany. 
Termín otevření prodejny je naplánován na 3. listopadu 2015.  

Václav Šťastný

praHa – výcHOd a JeJí měSta 
a Obce – OdOlena vOda
Odolena Voda v našich končinách běžně zvaná Odolka nebo 
Vodolka. Všichni místní při vyslovení tohoto názvu zpravidla 
zareagují: AERO nebo policie. A mají pravdu. Do územní pů-
sobnosti Obvodního oddělení Policie ČR Odolena Voda patří 
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tyto obce: Odolena Voda, Bášť, Bořanovice-Pakoměřice, Čakovičky, Hovorčovice, 
Husinec-Řež, Klecany, Klíčany, Kojetice, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Nová Ves, 
Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby, Zlonín. 

Ale nejprve něco o historii pětitisícového města ležícího 17 km severně od centra 
Prahy na rozloze cca 11 km2. 

První písemná zmínka je v zápisech o majetku kapituly při Svatém Vítu na Praž-
ském hradě, a to r. 1352. Zápis z r. 1407 připomíná existence panského sídla ve vsi. 
Až do počátku husitského hnutí byla ves v držení již zmíněné kapituly. Následně ves 
získalo Staré Město Pražské, které ji mělo v držení více než 100 let. Po r. 1547 byla 
Odolena Voda prodána Sekerkům ze Sedčic. Roku 1556 došlo k rozdělení majetku. 
V podací smlouvě z té doby je ves zapsána společně s poplužním dvorem a platem, 
lukami, pastvinami, lesy, rybníkem, krčmou a podacím právem ke kostelu svatého 
Klimenta. Roku 1622 byl majetek zkonfiskován a prodán Polyxeně z Lobkovic. Při-
pojení k lobkovickým statkům znamenalo pro ves ztrátu bývalé samostatnosti. Tvrz 
vystavěná Sekerky ze Sedčic chátrala a r. 1682 je popisována jako rozvalená se zane-
senou studní. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 nabyl významu poplužní dvůr. 
Roku 1811 přešel majetek do rukou náboženského fondu a ten ho dále pronajímal. 
Roku 1820 panství zakoupil dosavadní nájemce August z Ledebouru, který ho r. 1823 
odprodal Janovi ze Somssich a ten ho r. 1828 prodal Matiáši Friedrichovi z Riesse. 
Tento rod pak držel statek až do konce 19. století, kdy ho odkoupila Hospodářská kre-
ditní banka, která ho r. 1910 odprodala Ferdinandu Bloch-Bauerovi. V jeho držení byl 
majetek až do druhé sv. války, kdy přešel na německý stát. Po válce se původní majitel 
krátce ujal držby, ale po znárodnění byl statek přičleněn ke Státnímu statku Ďáblice.

V současné době k Odolena Vodě patří ještě dvě katastrální území Čenkov a Dolí-
nek, kde se r. 1835 narodil básník Vítězslav Hálek.

Významným subjektem působícím v této oblasti je továrna a tovární letiště AERO 
Vodochody, který je zároveň patronem a sponzorem místního úspěšného volejbalo-
vého klubu. 

Zajímavostí je z gramatického hlediska samotný název obce „Odolena Voda“, je-
hož skloňování bylo dlouhodobě předmětem odborných i populárních článků a po-
lemik mnoha významných jazykovědců. 

JH, zdroj: Wikipedie

celkový pohled rodný domek V. Hálka
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Zprávy Z pravéHO Hradce
Recepty z babiččiny zahrádky
Letošní velké sucho ovlivnilo i úrodu v zahradě u Domu s pečovatelskou službou. 
Nepodařilo se nám vypěstovat tolik zeleniny jako vloni. Přesto si obyvatelé DPS moh-
li zpestřit jídelníček vlastními bramborami, rajčaty, paprikami, okurkami, fazolkami 
i červenou řepou. První Recepty z babiččiny zahrádky – posezení pod pergolou s pís-
ničkou a ochutnávkou zeleninových salátů, pomazánek i dýňové polévky bylo úspěšné. 
Pokrmy připravily maminky, které o zahradu pečují. Přivítali jsme i klienty z denního 
stacionáře NÚDZ, kteří pro nás upekli borůvkový koláč. Za doprovodu harmoni-
káře Josefa Jelínka si všichni společně zazpívali známé písničky. A děti si zatančily. 

Saláty, které měly největší úspěch, si můžete vyzkoušet také:

Salát z fazolových lusků s dýní hokaido
• 0,5 kg fazolových lusků
• ¼ dýně hokaido
• Na zálivku: 1 lžíce olivového oleje
 1 lžíce vinného octa
 hrst petrželky
 1 lžička dijonské hořčice
 sůl, pepř dle chuti

Nakrájené fazolové lusky uvaříme do změknutí (cca 20 minut). Dýni rozkrojíme, vy-
dlabeme semínka, nakrájíme na kostičky a povaříme cca 15 minut.

V míse smícháme fazolky s dýní a promícháme se zálivkou. Podáváme k masu 
nebo sníme jen tak J.

Bramborový salát s čerstvou okurkou
• brambory
• okurka
• majolka
• sůl pepř

Brambory uvaříme ve slupce a vychladlé oloupeme a nakrájíme na kostičky nebo na 
plátky. Okurku oloupeme, nastrouháme na plátky, osolíme a necháme „vypotit“. Vy-
mačkáme tekutinu, okurky přidáme k bramborám, promícháme s majolkou, dosolíme 
a opepříme. 

Další recepty najdete na www.pravy-hradec.cz

NOVÁ ADRESA: KLECANY – setkání sousedů
V neděli 20. září jsme pozvali na náměstí nové občany Klecan, abychom je přivítali 
a seznámili se s nimi. Přišli také pan starosta s panem místostarostou a další zastupi-
telé. 



Klecanský zpravodaj • říjen 2015

K poslechu zahrála a zazpívala výborná hu-
dební skupina Osečanka za sociálního ústavu 
v Oseku. Škola zábavných psích sportů před-
vedla výcvik Jack Russelů, děti jezdily na šlapa-
cích autech a vyráběly si šperky z FIMA. 

Děti i dospělí měli možnost získat zdarma 
placku klecanské knihovny a stát se tak klecan-
ským čtenářem.

Všichni mohli ochutnat pečivo, které sou-
sedi přinesli. Bábovky, palačinky, slaný štrůdl, 
čokoládové řezy, bochánky s bylinkovým más-
lem, slané tyčinky, větrníčky, vietnamské cuk-
roví a další úžasné dobroty. 

Děkujeme za pomoc panu Láďovi Davidovi 
a jeho přátelům a všem sousedům, kteří přišli 
a užili si příjemné nedělní odpoledne. Vítání 
nových občanů do Klecan budeme určitě opa-
kovat!

Za podporu děkujeme vedení města a Nadačnímu fondu O2.
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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:
 4. října 10:00
18. října 10:00
 1. listopadu 10:00
15. listopadu 10:00

klecany.blogspot.cz | Hanka Polívková 777165994
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KrKavcOvití 
Možná nám to zatím tak nepřipadá, protože je venku docela teplo a stromy si dávají 
načas s výměnou barev, ale už se to pozvolna blíží. Po 20. říjnu můžeme očekávat 
první hejna havranů, která od nepaměti symbolizují přicházející zimu. Havranům 
jsme se v Klecanském zpravodaji již věnovali. V následujícím testu si nyní můžete 
zkusit přiřadit názvy krkavcovitých ptáků k odpovídajícím obrázkům a ověřit si tak 
své přírodopisné znalosti.

JH, Zdroj obrázků: www.biolib.cz; www.priroda.cz; fotoales.cz; birdwatcher.cz

1 – havran polní, 2 – vrána obecná, 3 – kavka obecná, 4 – sojka obecná, 5 – ořešník 
kropenatý, 6 – straka obecná, 7 – krkavec velký. 

správné řešení: A6, B2, C7, D5, E3, F4, G1

A

F

C D

B

G

E
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šKOlní Kurýr
Ze života základní školy
První třídy
V letošním školním roce jsme otevřeli tři první třídy do kterých nastoupilo 70 prvňá-
ků. Přejeme jim hodně úspěchů a zvládnutí všech náročných úkolů.

Konec papírových žákovských knížek
V loňském roce učitelský sbor, žáci i rodiče používali ve zkušebním provozu elek-

tronickou žákovskou knížku. Letos už se elektronická ŽK používá 
„na ostro“. Zůstaly jí vlastnosti klasické žákovské knížky, ale přibylo 
k nim několik výhod. Zapisují se do ní známky, poznámky, pochva-
ly, omluvenky případně jiná sdělení. Elektronická žákovská knížka je 
spolu s elektronickou třídní knihou uložena na serveru a připojuje se 
k ní přes internet. Díky elektronické žákovské knížce se zefektivnila 
komunikace mezi školou, žáky a rodiči. Kromě známek je možné 
zasílat např. zprávy žákům, rodičům nebo naopak žáci a rodiče ško-
le. Učitelé prostřednictvím EŽK mohou zadávat kromě známek např. 

úkoly, seminární práce, suplování atd. Prostřednictvím EŽK je možné získat informa-
ce o rozvrhu jednotlivých tříd, o probraném učivu atd. Bohužel však pro žáky skon-
čila doba výmluv na zapomenutou žákovskou v případě neúspěchu či nepřijatelného 
chování.

Zájmové kroužky
Od pondělí 21. 9. 2015 začaly svoji činnost zájmové kroužky: Street dance, Volejbal, 
Cardio Workout, Korálkování, Florbal pro 1.st., Badminton, Sportovní hry pro 1.st. 
a Malý zdravotník. Věříme, že se žákům činnost v kroužcích bude líbit. 

Vánoční prázdniny
S předstihem si vás dovolujeme informovat, že ředitel školy pan Mgr. Vladimír Lacina 
udělil na dny 21. 12. a 22. 12. 2015 ředitelské volno. Žákům se tak o pár dní pro-
dlouží vánoční prázdniny. 

Zprávičky z mateřské školičky
Po letních prázdninách se opět rozběhl provoz mateřské školy. Nováčci si zvykají 
na nový režim a „mazáci“ se vrátili mezi svoje kamarády. V měsíci říjnu proběhnou 
mimo běžnou činnost i tyto akce:
12 .10. 2015 návštěva fotografa – focení zimní série
13. 10. 2015 návštěva knihovny Ládví - třída Myška
15. 10. 2015 screeningové vyšetření zraku
21. 10. 2015 divadelní představení „Houbařská pohádka“
22. 10. 2015 návštěva svíčkárny v Šestajovicích – výlet Beruška, Myška
27. 10. 2015 kurz malého zdravotníka – třída Kobylka

 kolektiv ZŠ a MŠ Klecany



20 / 21

lípy na náměStí 

Význačné dřeviny v Klecanech 20. 
Lípy na náměstí jsou ve středu města, a jsou to zčásti lípy srdčité (Tilia cordata) a lípy 
velkolisté (Tilia platyphyllos) a patrně i jejich kříženci. Dá se o nich říci, že jsou nejen 
veřejnou zelení, ale i srdcem občanství. Lípy byly ve zpravodaji zmíněny již více-
krát, proto jen stručně připomeňme, že to jsou původně stromy lesní, avšak postupně 
se staly dominantami návsí, stromy hraničními mezi pozemky, doprovodem kostelů, 
kaplí, křížků a božích muk, až posléze národním symbolem, spjatým se středověkým 
a novověkým odbojem, obrozenectvím a státností. Vynikají zvláště impozantně v ale-
jích. Což koneckonců je i případ našeho náměstí, kde jsou soustředěny do čtvercové 
obvodové aleje. Další jedinci se pak nacházejí v širším okolí, před městským úřadem 
i na jiných pozemcích. Dosahují výšky přibližně od patnácti do pětadvaceti metrů, 
a jejich obvody v měrných výškách se pohybují mezi 140 až 240 cm. Věk našich lip 
je odhadován na 70 až 140 roků. Zdravotní stav je různorodý, a je třeba říci, že kromě 
sporadického odlehčovacího a často nesprávně vedeného řezu korun nebyly nikdy 
systematicky ošetřovány.

V nedávné době proběhla celková rekonstrukce náměstí, za značných finančních 
výdajů a bohužel za malého zájmu občanů. Na náměstí se vystřídalo několik fi-
rem, které pracovaly dle svých zadání, avšak zjevně bez velkého ohledu na dřeviny. 
Protože v celé naší krásné zemi považují stavební firmy poškozování kořenových 
systémů i nadzemních částí stromů za 
standardní postup, těžko mohl někdo 
očekávat, že tady tomu bude jinak. 
Proto při zemních pracích a pokládání 
nových povrchů došlo k poškození ně-
kolika kmenů, a zejména k poškození 
téměř všech kořenových soustav jak 
u lip, tak u ostatních stromů. Tam, kde 
došlo k odseknutí více kotevních ko-
řenů, tam kromě postupného zanikání 
stromu hrozí i jeho celková destrukce. 
Zdravé stromy mají značnou regene-
rační schopnost, mohou se s tedy s po-
škozením vyrovnávat. Ale stromy na 
náměstí mají již svůj věk, a už před re-
konstrukcí kvůli zpevněným povrchům 
měly omezený přísun vody a živin. 
Byly tedy dlouhodobě poškozované 
a mnohé zeslabené. Proto lze objektiv-
ně předpokládat jejich chřadnutí a zá-
nik, který nastane dříve, nežli je jejich 
potenciální biologický věk. Nestane se 
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to ihned, je to dlouhodobější proces, zpravidla trvající něco mezi třemi až patnácti 
roky, podle toho, jestli jsou dlouhodobá sucha, a zejména dle toho, jaký druh ci-
zopasné houby se v důsledku poškození dostane do mízní soustavy toho kterého 
stromu. S delším časovým odstupem je ovšem prokazování skutečných příčin velmi 
ztíženo, a najde se dostatek odborných dendrologů, kteří vykouzlí do svých posudků 
tvrzení o přirozeném zániku. Veřejnost si pochopitelně nesmí nic pamatovat, takže 
odborníkovi uvěřit musí. 

 Nejedná se jen o stávající lípy, i nové výsadby stojí za zmínku. Architekt a projek-
tant zjevně vycházel z modelu, který se v obměnách vyskytuje od Aše až po Šanghaj, 
a zřejmě předpokládal enormní imisní zatížení náměstí, které tam bohudík není. Od 
výsadby mladých českých a tudíž „zcela nemoderních“ lip tedy upustil a vysadil stro-
my importované. 

Jistěže nic na světě není věčné a lípy na náměstí jednou odejdou. Mohly by se 
ale dožít až 400 roků…… Takto staré stromy jsou skutečným srdcem obce a jejími 
dějinami, které vnímavým lidem mnohé vyprávějí a přitom laskavě pohlížejí na to 
směšné člověčí hemžení. Až lípy pokvetou, zanechte klikání na klávesnici, kontrolu 
indexu Px a přepočítávání mamonu, a asi tak na hodinu se zadívejte do korun lip na 
bzučící včelky. Ty to totiž vědí nejlépe. 

Jaromír Bratka a František Málek

Lípy na náměstí, 2x foto J. Bratka, 22. IX. 2015
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ÚSměvné čtení Z naší HiStOrie
Od 1. ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon o státní službě

Avšak jako většina věcí – nic nového pod sluncem:
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pOděKOvání
Rádi bychom poděkovali 
touto cestou všem členům 
realizačního týmu, kteří při-
pravovali letošní pátý ročník 
Slavností pravého a levého 
břehu a svou obětavou a po-
ctivou prací umožnili, že 
jsme prožili společně klidný 
slunečný den babího léta.

Děkujeme všem sponzo-
rům.

Děkujeme návštěvníkům, 
kteří přišli a zveme vás sr-
dečně na ročník příští 10. 9. 
2016

Ivo Kurhajec a Blanka Laurychová
Foto: Jakub Laurych
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Levý bŘeh pravý bŘeh
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mySlivOSt – pSíK mývalOvitý
Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) má již, podle 
odborné literatury, třetí jméno. Pokud žil jen jako cizokraj-
né zvíře v zoologických zahradách, nazýval se kuní pes. Pak 
dostal název mývalovec kuní, což bylo velice zmatené, ne-
boť není příbuzný ani s mývaly ani s kunami. Přesto se tento 
název na dlouhou dobu vžil. Nakonec se prosadil název psík 
mývalovitý, ve kterém je alespoň uvedena jeho příslušnost 
k šelmám psovitým. Podobný je však spíše jezevci, jak veli-
kostí, tak stavbou těla. Černobílou maskou v obličeji, která na 
lících přechází ve výrazné licousy, připomíná spíše medvídka 
mývala.

Psík pochází z Dálného východu. Původní vlastí je Japon-
sko, Korea, Čína a východní Sibiř. V průběhu 20. století byl 
pro svou cennou kožešinu opakovaně záměrně vysazován 
nejprve na Kavkaze, a pak na území evropské části Ruska, 
odkud se nekontrolovaně šířil do západní Evropy. V roce 1959 se objevil na Sloven-
sku, v roce 1963 na Moravě, později se zatoulal na Šumavu a jiná místa v Čechách. 
Přibližně ve stejné době byl již na celém území Polska. V současnosti se vyskytuje již 

téměř v celé Evropě.
Psík je všežravec. Živí se jak rostlin-

nou potravou, což jsou různé bobule či 
kořínky, tak živočišnou potravou, která 
zahrnuje drobné savce a ptáky, žáby 
a vejce. Vyhledává vlhká stanoviště 
v blízkosti vody ve smíšených či listna-
tých porostech.

Psík si vyhrabává brloh nebo osídluje 
opuštěné nory jiných zvířat. Na lov vy-

psík mývalovitý

psík mývalovitý rodiče
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chází v noci. Páření (kaňkování) probíhá 
hlavně v březnu, po 9 týdnech březosti 
samice vrhá 5 až 12 mláďat, která kojí 
skoro 2 měsíce. Psíci si na podzim vy-
tvářejí velké zásoby podkožního tuku, 
podobně jako jezevci či medvědi, takže 
před zimou váží 8 až 10 kg. V létě pak 
asi polovinu. Tělo má dlouhé 65 až 80 
cm, oháňku asi 20 cm, v kohoutku měří 
20 cm. Zimu přečkávají v noře nepra-
vým zimním spánkem, který často pře-
rušují hlavně při oteplení. U psovitých 
šelem je to výjimečný jev.

Psík mývalovitý má jen málo přirozených nepřátel, mezi něž patří vlk, rys, orel či 
výr. Protože s oblibou loví mláďata savců i ptáků, a tím ohrožuje stavy drobné zvěře, 
je považován za zvíře škodící myslivosti. Je též uváděn jako invazní (invazivní) živo-
čišný druh, ale o tom zase až někdy příště.

Ing. Jindřich Trpák

psík mývalovitý mláďata

SOKOlSKé lOutKOvé divadlO KlecáneK 
ZaHaJuJe SeZónu 2015/2016

Vážení příznivci našeho loutkového divadla, milé děti!
Tentokrát zahajujeme v sobotu 31. října pohádkou

„O spravedlivé princezně Světlušce“ 

Uvidíte pana krále, princeznu Světlušku, komořího, velitele stráže, 
čaroděje Habakuka, babičku kořenářku, a také ovšem Honzu a Kašpárka. 

A společně s vámi si zazpíváme. 
Těšíme se na vás v Městské knihovně Klecany! 

Začátek je v 15 hodin.
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SKautSKé StřediSKO Havran Klecany
Léto má už tento rok svou práci hotovou a pozvolna se žezla ujímá 
podzim. Začal nový školní rok a s ním také ten skautský. Většina oddí-
lových vedoucích začala pomalu rozjíždět nové celoroční programy, 
které pro děti přes léto připravovali.

Úvodní schůzka 3. oddílu se nesla v duchu loučení se s nejstaršími 
vlčaty, které čekalo přestoupení do 13. oddílu skautů a skautek. Hned deset vlčat 
opustilo řady našeho oddílu, jmenovitě Hrošík, Tom, Oslík, Brepta, Plaváček, Hrášek, 
Táda, Číšník, Matouš a Šimon. Na první schůzce tedy kluci vzpomínali na své začátky 
ve skautském středisku, a co vše v něm zažili. Mimoto zanechali na stěně v klubov-
ně své podpisy, abychom si kluky při pohledu na ně připomněli. V neposlední řadě 
dostal každý odcházející na cestu přání od některého z mladších členů oddílu. Celé 
loučení bylo ukončeno závěrečným přespáním na srubu, poslední akcí odcházejících 
vlčat ve 3. oddíle. Snad se klukům ve 3. oddíle líbilo a doufám, že se jim bude dobře 
dařit mezi novými kamarády ve 13. oddíle.

Vedení 3. oddílu se přes prázdniny téměř nezměnilo, přesto se ke čtveřici Mamut, 
Janina, Panda a Savče přidala důležitá posila – Nitka. Doufám, že se Savčetem vytvoří 
dobrou dvojici zástupců a že je práce s vlčaty bude bavit. 

Někdo odchází, jiný přichází. Jen co vyšlo najevo, že má 3. oddíl místo pro no-
váčky, již jsme museli opět naše brány zavřít kvůli plnému stavu. Zbytek zářijových 
schůzek se proto orientoval na seznámení s nováčky a jejich postupnou integraci do 
oddílu.

Foto: Smíšek
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Článek z 13. oddílu dodal Kapi:
„Září ve třináctém oddíle bylo ve znamení mnoha změn. Do oddílu byla začleněna 
šestice skautek z prvního oddílu a od vlčat k nám nováčků přišlo hned deset. Oddíl, 
který ještě před čtyřmi roky neexistoval se tak s 32 členy stal největším oddílem stře-
diska. Jelikož ale půlku oddílu tvoří nové tváře, byl zářijový program především se-
znamovací. Nováčci museli při vstupu do oddílu projít náročnou Uvítací stezkou, na 
které jim naštěstí pomáhali starší členové. První oddílovou akcí byla účast na Závodě 
do vrchu, kde byla Třináctka k vidění mezi závodníky i mezi pořadateli. Na říjen chys-
táme podzimní výpravu a těšíme se na vytvoření nových družin. Změny se nevyhnuly 
ani vedení Třináctky – po roční pauze se ze zahraničí vrátil Kapi a do vedoucího týmu 
se po bok ostřílených matadorů Šebyho a Smíška zařadila Matla.“

Jak již Kapi ve svém příspěvku z 13. oddílu zmínil, většina pozornosti činovníků 
střediska se soustředila na oblíbený tradiční závod do vrchu, který letos připadl na 
sobotu 12. září. V sobotu brzo ráno (ačkoli registrace začínala až v půl desáté) se před 
městským úřadem sešli členové skautského vedení a roverského kmene a započali 
s přípravou závodu. Bylo třeba postavit organizátorský stan, prověřit techniku, vyzna-
čit startovací čáry a v neposlední řadě se Viki připravoval na svou roli uvaděče alias 
hlásné trouby závodu.

Účast byla, stejně jako v předchozích letech, skutečně velká. Především nás potěšil 
neustálý zájem malých závodníků nebo spíše jejich rodičů, kteří neváhali své ratolesti 
do závodu přihlásit. Většina závodníků ani letos nevyužila předběžnou registraci na 

internetu, kterou by velmi usnadnila organi-
zátorům závodu práci. Snad se to do příštího 
roku zlepší.

Trasa pro nejmenší byla vymezena od 
jednoho retardéru k druhému, starší děti 
startovaly ze zatáčky pod náměstím. Mladist-
vé a dospělé však čekal celý poctivý kopec 
z Klecánek až na náměstí. Na všechny závod-
níky čekalo v cíli malé občerstvení v podobě 
pití a koblihy. Tři nejlepší závodníci z kaž-
dé kategorie pak byli honorováni na stupni 
vítězů, obdrželi diplomy a pochutnali si na 
vítězných koláčích. Ještě jednou bych chtěl 
poblahopřát vítězům a poděkovat celému 
organizátorskému týmu za odvedenou práci. 
Zejména Míše Brázdové, která se letos opět 
odvážně zhostila role hlavní organizátorky 
závodu. Doufám, že se všem závod líbil a že 
se za rok opět na závodě do vrchu uvidíme.

Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií 
(více informací na http://zavoddovrchu.kle-
cany.cz/):Foto: Smíšek
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Prťata (2 roky a méně), chlapci:

Jméno a příjmení Čas

Kryštof Rolinc 00:39

Prťata (2 roky a méně), dívky:

Jméno a příjmení Čas

Marianka Brázdová 00:57

Markétka Lisá 01:00

Julie Vošalíková 01:05

Rebeka Zimmermannová 01:12

Linda Zimmermannová 01:15

Benjamínci (3 – 6 let), chlapci:

Jméno a příjmení Čas

Jan Stanislav 01:27

Matyáš Brázda 01:30

Benjamínci (3 – 6 let), dívky:

Jméno a příjmení Čas

Nela Vošalíková 01:04

Nina Podratzka 01:08

Hana Hejduková 01:14

Sára Zimmermannová 01:22

Františka Šedivá 01:31

Karolína Kunstátová 01:34

Školáci (7 – 11 let), chlapci:

Jméno a příjmení Čas

Jan Michálek 04:45

Tomáš Král 05:27

Štěpán Vodeničarov 05:51

Jiří Kunstát 06:13

Josef Křiklán 10:13

Školáci (7 – 11 let), dívky:

Jméno a příjmení Čas

Kamila Kunstátová 06:12

Junioři (12 – 18 let), chlapci:

Jméno a příjmení Čas

Matěj Kdýr 03:16

Matěj Mišoň 03:23

Vojtěch Šedivý 03:40

Jakub Stanislav 03:41

Štěpán Matoušek 04:54

Junioři (12 – 18 let), dívky:

Jméno a příjmení Čas

Magdaléna Mišoňová 03:46

Klára Hrdličková 06:00

Barbora Machová 06:03
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cyKlOKrOSOvá SeZóna Je tady…
Ve středu 23. září 2015 
jsme uspořádali cyklo-
krosový otvírák na trati 
v Klíčanech. Povedlo 
se náramně počasí, trať 
byla technická a rychlá, 
a soudě podle ohlasů 
závodníků to byl velice 
povedený závod. Navíc 
se sešla vynikající kon-
kurence českých špič-
kových závodníků, a tak 
se u nás prohánělo hned 
7 Mistrů ČR, několik re-
prezentantů a účastníků 
posledních ME a MS. 

Staré páky (18 – 60 let), muži:

Jméno a příjmení Čas

Martin Adam 02:50

Vasil Sidor 02:56

Jan Horváth 03:02

Tomáš Mengr 03:04

Miloš Valtera 03:34

Jiří Kunstát 03:51

Lukáš Rolinc 03:54

Jan Ričany 03:59

Planeta Boris 04:02

Josef Koktan 04:05

Miloš Brunner 04:18

Viktor Harnach 04:28

Karel Král 05:29

Jiří Vošalík 06:04

Staré páky (18 – 60 let), ženy:

Jméno a příjmení Čas

Jana Žáčková 03:32

Jana Drobná 03:35

Marie Kunstátová 05:39

Irena Kryžeková 06:07
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Hned od dalšího pondělí se rozjíždí naplno závody Českého poháru v cyklokrosu 
a Sokol Veltěž bude mít na startu jednak šestici již ostřílených závodníků a také další 
šestici nadějných mlaďochů, kteří budou sbírat své první zkušenosti. Rádi bychom se 
pokusili o navázání na vynikající výsledky z minulé sezony, kdy jsme na mistrovství 
republiky vybojovali stříbro a k tomu ještě jedno místo v první desítce. 
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Výsledky odehraných zápasů „A“
SOKOL LUŠTĚNICE – TJ SOKOL KLECANY 2:1
Gól: Lukáš Smíšek

TJ SOKOL KLECANY – TJ VIKTORIA RADIM   5:0
Gól: 3 Marcel Rodek, 2 Josef Gabčo

PŠOVKA MĚLNÍK – TJ SOKOL KLECANY 2:4
Góly: Lukáš Rybecký, 2 Marcel Rodek, Ondra Dvořák

TJ SOKOL KLECANY – FK BRANDÝS NAD LABEM  3:1 
Góly: 2 Josef Gabčo, Ondra Dvořák

Pozvánka na zápasy A mužstva (Sportinvest 1.A tř. sk. B)
Klecany   –  Dl. Lhota 10. 10. 2015 16:00 hodin sobota
Slaný  –  Klecany 17. 10. 2015 15:30 hodin sobota
Klecany  –  Poříčany 24. 10. 2015 14:30 hodin sobota
Horky  –  Klecany 31. 10. 2015 14:00 hodin sobota
Klecany  –  Libice n./C. 07. 11. 2015 14:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy starších žáků (1.A tř. sk. B)
Benátky n./J.  –  Klecany 10. 10. 2015 10:30 hodin sobota
Klecany  –  Velvary 17. 10. 2015 10:00 hodin sobota
Straky  –  Klecany 24. 10. 2015 10:00 hodin sobota
Klecany  –  Bělá p./B. 31. 10. 2015 10:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy mladších žáků (Okresní přebor Prahy východ)
Hovorčovice  –  Klecany 11. 10. 2015 10:15 hodin neděle
Klecany  –  Svojetice 24. 10. 2015 12:30 hodin sobota
Jirny  –  Klecany 28. 10. 2015 10:15 hodin středa
Veltěž  –  Klecany 01. 11. 2015 10:15 hodin neděle
Klecany  –  Radošovice 07. 11. 2015 12:30 hodin sobota

Pozvánka na turnaje starší přípravky (turnaje OFS Praha východ)
Hřiště 1. FC Líbeznice  11. 10. 2015 10:00 hodin neděle
Hřiště TJ Klíčany  25. 10. 2015  10:00 hodin neděle
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KurZ maléHO ZdravOtníKa
KurZ Je určen prO děti Od 6 let
KDY: 25. 10. 2015
KDE: U školy 17, Klecany, 250 67 – budova zdravotního střediska
DOBA TRVÁNÍ: 14:00-16:00
CENA: 200 Kč/dítě, nápoje a malé občerstvení zajištěno

OBSAH:
•	SEZNÁMENÍ S LIDSKÝM TĚLEM
•	PREVENCE ÚRAZŮ
•	ROZPOZNÁNÍ SITUACÍ, KDY JDE OPRAVDU O ŽIVOT
•	TECHNIKA VOLÁNÍ NA RZP
•	SEZNÁMENÍ S LÉKÁRNIČKOU A JEJÍM OBSAHEM
•	PRAKTICKÉ NÁCVIKY

Výuka probíhá zábavnou formou, jedná se hlavně o praktické nácviky 
a osvojení si postupů při poskytování první pomoci.

KONTAKT: 
Tel.: +420 731 765 342, E-mail: kurzy@vitalus.cz, www.vitalus.cz

ObJednání KurZu na uvedenýcH KOntaKtecH
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Student matematicko-fyzikální 
fakulty UK nabízí doučování 
z matematiky, českého jazy-
ka, anglického jazyka, chemie 
a fyziky, přípravu k maturitě 
a k přijímacím zkouškám na 
všech úrovních (ZŠ, SŠ, gymná-
zia, VŠ).
Telefon: 602 891 800.
Cena dohodou.
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17. října 2015
sobota 

MÁSLOVICKÉ  
DÝŇOVÁNÍ

od 13 hodin

Zdobení a vyřezávání dýní
Malování na obličej 
Hudební produkce

Tvořivé dílny
Soutěže a hry pro děti

Vyhlášení výsledků soutěže o nejzajímavější dýni (16-16.15 h)
Pohádkově strašidelný les pro malé děti (od 16.15 h)

Strašidelný les (po setmění, pro děti od 8 let)

Pro labužníky: 
Dýňové pochoutky a občerstvení

A navíc: 
Dýňové suvenýry, prodej dýní 

S sebou vzít:
 Ostrý nůž na vyřezávání dýní a lžíci!

Vstupné: 50 Kč
Informace o spojení do Máslovic 

na www.maslovice.cz


