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Jubilanti v bŘEZnu

Našim březnovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu vše 
nejlepší,  pevné zdraví a dostatek životního elánu!
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K blížícím se letošním svátkům jara 
Vám přejeme krásné a slunečné dny, 

hodně osobních i pracovních úspěchů 
a především pevné zdraví.

 
Vedení města, 

zaměstnanci MěÚ Klecany 
a redakční rada
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výpiSy ZE ZaSEdání rady měSta KlEcany 
a ZaStupitElStva měSta KlEcany  
Za lEdEn a únOr 2015

Rada 19. ledna
 – Schválila uzavření nájemní smlouvy s panem Jiřím Savkou o pronájmu nebytových 

prostor v areálu Dolní kasárna.
 – Schválila návrh na odměňování osob činných při občanských obřadech a s účin-

ností od 20. 1. 2015 stanovuje pro pohřby částku 300 korun za obřad v pracovní 
den a 500 korun za obřad v sobotu, neděli, státem uznaný den pracovního volna 
nebo termín mimo pracovní dobu.

 – Schválila prodloužení stávajících nájemních smluv k pozemku 357/1 – zahrádky 
na Vinici  do 30. 6. 2015.

 – Na doporučení výběrové komise přijala na pozici technika správy majetku obce 
Ing. Michala Rathouzského.

 – Vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko starostů obcí sdružených v MAS nad 
Prahou s plánovaným zrušením některých pracovišť správních úřadů obce s rozší-
řenou působností (Brandýs – Stará Boleslav) v Praze a jejich přesunem do Brandýsa 
– Staré Boleslavi. Vedení města se k výzvě připojuje.

 – Schválila nabídku Impercomm s.r.o. na doplnění stálého dopravního značení v uli-
ci U Obalovny za cca 21.303 korun.

 – Vzala na vědomí žádost o zprostředkování komunikace mezi vedením útulku Felix 
a zájemci o dobrovolnickou činnost a pověřila vedení města jednáním s vedením 
útulku.

 – Schválila podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajištění autobusové 
dopravy uzavřené 1. 1. 2013 mezi městem Klecany a P 3 Prague D 8 Management 
s.r.o. Jedná se o navýšení příspěvku na dopravu v roce 2015 podle aktuálních cen 
účtovaných městu společností Ropid.

Rada 2. února
 – Schválila cenovou nabídku Noano Group s.r.o. na výrobu a instalaci zádveří u zá-

kladní umělecké školy za cca 21.374 korun bez DPH.
 – Schválila cenovou nabídku Tredo s.r.o. na úpravu kování oken v mateřské škole za 

10.536 korun bez DPH.
 – Vzala na vědomí odpověď na dopis města Klecany adresovaný Agentuře ochrany 

přírody a krajiny ČR – vyjádření k dřívějšímu právnímu stavu a současnému stavu 
přírodního prostředí bývalé státní rezervace ochrany přírody Klecanský háj. Vyjád-
ření agentury bude zveřejněno na internetových stránkách města.

 – Schválila nabídku společnosti Tomáš Soukup –Výzkumy Soukup na vypraco-
vání demografické prognózy a plánování mateřské a základní školy pro celé 
spádové území: orientační prognózy pro Klecany, Zdiby, Husinec-Řež, Vodo-
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chody, Větrušice a Máslovice. A to za částku 60 tis.korun, která bude k úhra-
dě rozdělena dotčeným obcím poměrným dílem podle aktuálního počtu 
obyvatel.

 – Vzala na vědomí oznámení odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
o zahájení vodoprávního řízení Přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních 
vod Praha na Císařském ostrově. Pověřila vedení města účastí na ústním jednání 
23. února 2015. 

Rada 9. února
 – Schválila uzavření nájemní smlouvy s DSO Dolní Povltaví na část budovy čp. 944 

v Dolních kasárnách pro parkování čisticího vozu.
 – Schválila nabídku Stavos TM s.r.o. na zbudování přípojky HUP v hale v ZŠ Klecany 

za 48.456 korun bez DPH.
 – Schválila nabídku Ing. V. Klatovského na spolupráci v oblasti administrace projektů 

ROP Středočeského kraje: zpracování monitorovacích zpráv k projektům Revitali-
zace náměstí Václava Beneše Třebízského a Rekonstrukce Mateřské školy Klecany 
za 12 tis. korun bez DPH za jednu zprávu.

 – Schválila odměnu projektové manažerce Ing. K. Holubové při odchodu na mateř-
skou dovolenou ve výši trojnásobku základní měsíční mzdy, a to za mimořádné 
pracovní nasazení při realizaci dotačních projektů (Rekonstrukce MŠ, Revitaliza-
ce náměstí Václava Beneše Třebízského, Víceúčelový sportovní areál, Zateplení ZŠ 
a MŠ, Zateplení ubytovny aj.)

 – Schválila nejvhodnější nabídku uchazeče – Zlínské stavby, odštěpný závod Újezd 
– z výběrového řízení Snížení energetické náročnosti ZUŠ a tělocvičny v areálu ZŠ 
Klecany.

Rada 16. února 
 – Schválila podpis smlouvy o technickém dozoru investora pro projekt Snížení ener-

getické náročnosti ZUŠ a tělocvičny ZŠ Klecany s Baumi s.r.o., a to za 33 tis. korun 
měsíčně bez DPH a stejnou smlouvu schválila s Investing Praha s.r.o. pro projekt 
Snížení energetické náročnosti Zdravotního střediska Klecany za 19 tis. korun mě-
síčně bez DPH a smlouvu o činnosti koordinátora BOZP za 10 tis. korun měsíčně 
bez DPH.

 – Schválila podpis smlouvy se společností Skanska a. s. o poskytování služeb: jde 
o zajištění dodávání pitné a užitkové vody pro stavbu Astrapark Klecany – objekt 
SO 03 Park I. a II. etapa, a to za úhradu vynaložených nákladů.

 – Schválila návrh na převedení kladného výsledku hospodaření ZUŠ do fondů. Hos-
podářský zisk 33.916,48 korun bude rozdělen takto: 3.017 korun do fondu odměn 
a 30.899,48 do rezervního fondu.

 – Vzala na vědomí rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Klecany za r. 2014 a schválila návrh 
na převedení kladného hospodářského výsledku 170.792,51 korun do rezervního 
fondu.
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JaK pracuJE a FunGuJE naŠE měStO? 
Tuto otázku si pokládá snad většina občanů. Zajímá ale i sa-
motné vedení městského úřadu. Vedení města se proto roz-
hodlo uspořádat rozsáhlý průzkum spokojenosti obyvatel 
s prací zaměstnanců radnice, s kulturním i společenským vy-
žitím v obci a s dalšími službami, které město Klecany obča-
nům nabízí. 

Průzkum bude probíhat kombinovanou metodou dotazo-
vání. Na webových stránkách městského úřadu (www.mu-kle-
cany.cz) bude umístěn dotazník s otevřenými i uzavřenými 
otázkami, který bude moci každý občan anonymně vyplnit. Kromě toho budou za-
městnanci úřadu provádět průzkum přímo v terénu. Během středečního odpoledne 
a čtvrtečního dopoledne postupně projdou všechny lokality Klecan a se zájemci do-
tazník vyplní osobně formou krátkého rozhovoru. V případě, že občan v danou dobu 
nebude v místě svého bydliště přítomen, dostane vytištěný dotazník do své poštovní 
schránky a bude jej moci odevzdat do schránky na městském úřadě. 

Cílem průzkumné akce je zjistit, jak jsou občané města spokojeni s fungováním 
úřadu a na základě takto získaných informací zlepšit to, co obyvatelům nevyhovuje. 
Šetření začne v průběhu měsíce března (o přesném datu bude městský úřad infor-
movat na svých internetových stránkách a sdělením v místním rozhlasu), ukončen 
bude počátkem dubna. Výsledky průzkumu  budou zveřejněny ihned po zpracování 
dotazníků opět prostřednictvím webových stránek města, v Klecanském zpravodaji 
a na úřední desce městského úřadu. 

Všem občanům předem děkujeme za spolupráci a věříme, že průzkum bude ve 
všech směrech prospěšný. 

Pozn. red.:
Uzavřené otázky – jednoznačná odpověď ANO – NE, příp. NEVÍM
Otevřené otázky – odpověď vlastními slovy, stručnými větami          

 – Vzala na vědomí zprávu ředitele ZŠ a MŠ Klecany o zápisu do prvních tříd: přišlo 
89 dětí, z toho 67 ze společného školského obvodu, 22 mimo něj. Osm dětí z SŠO 
žádá o odklad nástupu, jedenáct dětí s loňským odkladem naopak do školy nastoupí. 

 – Schválila uzavření dodatku č. 1 k rámcové partnerské smlouvě uzavřené 31. 3. 
2013 mezi MAS nad Prahou o. p. s. a městem Klecany, který určuje zařazení Kle-
can do skupiny Místní samospráva a Dobrovolné sdružení obcí.

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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cO nEpatŘí dO KanaliZacE 

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad, vždy je uvedeno, kam 
s ním:

1. Biologický odpad  
  (patří do kontejnerů na bioodpad odpad nebo do zahradních kompostérů či do 

komunitních a obecních kompostáren)
• odpady z kuchyňských drtičů 
• zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin 
• tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných vozů 

2. Veškeré hygienické potřeby  
  (patří do kontejnerů na směsný odpad)

3. Chemikálie a další nebezpečné látky
• staré barvy, ředidla, lepidla 
• kyseliny, hydroxidy, detergenty 
• mazadla, oleje 
• zbytky čisticích prostředků 
• domácí a zahradní chemie 
• obsah baterií, ropné látky 
• radioaktivní látky, infekční a karcinogenní 
• a další chemické látky 

 (patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech)

4. Léky
 (patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny) 
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Kulturní prOGram KlEcany 2015  
dubEn, KvětEn, ČErvEn
DUBEN
19. dubna 2015 - neděle
OD BAROKA PO SOUčASNOST
Koncert od 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech.

nOvinKy na WEbOvýcH StránKácH  
měStSKÉHO úŘadu KlEcany
Vedení města Klecany chce prostřednictvím webových stránek navázat užší kontakt 
při komunikaci s občany.  Od ledna byly zavedeny novinky, které mají za úkol pře-
devším zvýšit transparentnost úřadu. Formou připomínek a dotazů občanů je zde 
vytvořen prostor pro názory všech obyvatel, kteří se o dění ve městě zajímají. 

Jako první na internetové stránky přibyla záložka, kde město pravidelně zveřejňuje 
uzavřené smlouvy. Ty, které byly uzavřeny s fyzickými osobami, jsou z důvodu ochra-
ny osobních dat anonymizovány. 

Další novou aplikací je anketa. Pro lepší orientaci a snadnou dostupnost je umís-
těna přímo na hlavní stránce. Hlasuje se kliknutím na jednu z nabízených odpovědí. 
Aktuální anketní otázka se týká zkrácení znělky místního rozhlasu. 

Na anketu přímo navazuje nově založená sekce – „Dotazy a připomínky občanů“. 
Vstup do této sekce je podmíněn udělením souhlasu s podmínkami a jednoduchou 
registrací. Občan se zavazuje vystupovat pod svým pravým jménem a pod platnou 
e-mailovou adresou. V případě nesplnění registračních podmínek může být příspěvek 
vkladatele odstraněn. 

Na dotazy občanů budou odpovídat starosta Ivo Kurhajec nebo místostarosta Bc. 
Daniel Dvořák. 

OFICIálNí weBOVé STRáNKy MěSTA KleCANy: www.mu-klecany.cz
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KVĚTEN
7. 5. 2015 - čtvrtek
KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Vzpomínkové setkání výročí konce II. světové války od 18 hodin u pomníku Pad-
lým na náměstí Třebízského, koncert Symfonického orchestru Prahy 8 v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie.

8. 5. 2015 – pátek
SLAVNOSTNÍ KONCERT V KOSTELE 
Vinohradský symfonický orchestr

23. 5. 2015 - sobota
„SOUSEDÉ SE DOBŘE BAVÍ V DOLNÍM POVLTAVÍ“ 
Sportovní hry v Panenských Břežanech. Setkání obcí svazku Dolní Povltaví. 

24. 5. 2015 – neděle
XCO BECKOV
Cyklistické závody

29. 5. 2015 – pátek
NOC KOSTELů
Pořádá farář Pavel Kuneš v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech.

30.- 31. 5. 2015 - víkend
KLECANSKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU – ŘEZBOVÁNÍ
Pořádá spolek Humbuk v Klecánkách u Vltavy. Šestý ročník řezbování.

31. 5. 2015 -neděle
DĚTSKÝ DEN 
Pořádá TJ Sokol Klecany. Od 14 hodin akce pro děti na fotbalovém hřišti – soutěže 
a hry.

čERVEN
13. 6. 2015 - sobota
VETERÁN RALLYE 
Výstava a soutěž historických vozidel, jízda historických automobilů a motocyklů. 
Začátek od 9.00 hodin v Klecanech na náměstí Třebízského.

20. 6. 2015 – sobota
PÁTÁ NÍZKOPRAhOVÁ AKADEMIE PRAVÉhO hRADCE POD PATRONACÍ 
KLECANSKÉhO BÍLÉhO KOSA
Pořádá spolek Pravý Hradec v bývalém výstrojním skladu v Dolních Kasárnách.
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KlEcanSKá výrOČí
Celým březnem se jako nit táhnou významné i významnější události spojené s naším 
městem. Prvního března před 130 lety (r. 1885) se konalo první zasedání „Dělnic-
kého bratrstva pro Klecany a okolí“. Jednalo se o spolek podporujících se dělníků 
veškerého povolání. Před 15 lety (r. 2000) 2. března byli jmenováni čestnými občany 
Klecan Ing. Jan Bret, páter Pavel Kuneš a Antonín Majer. V polovině března (15. 3.) 
r. 1940 se Klecánkami přehnala povodeň. Průtok Vltavy: 3 245 m³/s. Ničivost této po-
vodně byla umocněna množstvím obrovských ledových ker, které se valily s proudem 
a ničily vše, co jim stálo v cestě. To jak čas rychle utíká, si můžeme demonstrovat na 
události nedávné. Někomu se může zdát, že to bylo „včera“, ale je to již 5 let, kdy byl 
20. března r. 2010 před klecanskou farou odhalen informační panel o životě a díle 
Václava Beneše Třebízského. 

praHa – výcHOd a JEJí měSta a ObcE – 
HuSinEc – ŘEž

Západně od Klecan se na téměř 3 km2 v nadmořské výšce 180 m 
n. m. rozprostírá obec Husinec – Řež. Husinec je připomínán od 
r. 1227. Původní název byl Guscinec, později okolo r. 1403 Hussi-
nec. V době husitského hnutí byla ves údajně zkonfiskována Pražany 
a od 16. stol. je Husinec spolu s Řeží veden jako ves zápisná, tzn. 
zastavená králem, ke statku Roztoky.  O osadě Řež je možné se prvně 
dočíst už v r. 1088 v listině krále Vratislava I., který daroval ves Raseh 



Vyšehradské kapitule. 
V době vlivu kláštera 
sv. Jiří je tato obec již 
uváděna u Husince pod 
názvem Rese (r. 1227) 
a od začátku 15. stol. 
je obec zmiňována pod 
názvem Rzezy. Od roku 
1850 je Řež osadou 
obce Husinec. V le-
tech 1850 – 1927 nále-
žel Husinec do okresu 
Karlín. Od  roku 1869 
do roku 1919 byl Hu-
sinec osadou Klecan. 
V letech 1927 – 1942 
byla obec součás-
tí politického okresu 
Praha – venkov, ná-
sledně do r. 1960 patřila do okresu Praha-sever a od roku 1960 do okresu 
Praha-východ.

V současné době má obec více než 1 300 obyvatel. V obci je základní škola (1. – 5. 
třída) a mateřská škola. Již značnou dobu zde velmi dobře prosperují dvě význam-
ná zahradnictví, která zajišťují dodávky jak maloobchodní tak i do velkoobchodu. 
Od r. 1955 je v Řeži Ústav jaderného výzkumu (ÚJV). V roce 1957 zde byl spuštěn 
výzkumný reaktor VVR-S (dnes lVR-15) a uskutečněna první štěpná řetězová reakce 
v Československu. 

JH, obrázky zdroj: www.novaduchovnicesta.cz, www.husinec-rez.cz
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…a takto vypadala obec v době povodně

kaple sv. Václava známá lávka pro pěší, která spojuje pravý 
a levý břeh Vltavy
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Klecany
Město
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mdž
U příležitosti Mezinárodního dne žen posíláme všem perfektním, schopným, krás-
ným, milým a dokonalým ženám, tzn. všem toto prohlášení:

Jsem žena: 
Nečtu žádné návody. Zkouším knoflíky tak dlouho, až to vyjde. 
Nepotřebuji alkohol, abych se ztrapnila. To zvládnu i bez něj!
Nejsem náladová, jsem „emočně flexibilní“. 
Nemám žádné vady! Jsou to mé speciální efekty! 
My ženy jsme andělé, a pokud nám někdo odlomí křídla, 
letíme dál – na koštěti! Jsme totiž flexibilní! 

Až přijde čas, na našem náhrobku bude nápis:
  „Co koukáš tak hloupě? To víš, že bych raději ležela na pláži!“ 

Ano, to jsme MY ŽENY, jsme jedinečné!
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bŘEZEn Za Kamna vlEZEm…
…duben ještě tam budem. Říkávalo se po celá sta-
letí. Posledních pár let to však vypadá jako by pří-
roda začala pracovat na svém postupném přerodu. 
Možná máme to štěstí, že nám bude dovoleno být 
svědky celkových změn, které se kolem nás dějí. 
Zimy jsou nezvykle mírné, což jistě vadí dodavate-
lům energií, ale většina z nás si tento stav nemůže 
vynachválit. Již v únoru začínají poměrně, na tuto 
dobu, vysoké teploty (kolem 10 °C), ale naopak 
klasický sychravý a chladný podzim přichází mno-
hem dříve, a to už koncem září. Astronomické jaro 
letos začíná 20. března ve 23:44:53 hod. V tuto 
dobu nastává jarní rovnodennost a slunce přechá-
zí přes rovník. Noci se zkracují, tepla a světla při-
bývá a to pak probouzí ze zimního spánku celou 
přírodu. Nejlépe je tento postupný proces vidět na 

pupenech stromů a keřů, na prvních křehkých lístcích a květech. S prvními jarními 
květy začnou vylétávat i včely a ožije i jiná užitečná „havěť“, aby měli ptáci čím krmit 
své mladé. Mláďata jsou všeobecně spojována s jarem. I v tomto směru je příroda 
moudrá, když nedopustí, aby se mláďata rodila a líhla do zimního období, které by 
s největší pravděpodobností nebyla schopná přežít. A jako každý rok nás v březnu 
(29. 3.) čeká posun času o hodinu dopředu. Nebýt této nesmyslné změny v čase, už 
by ani jarní únava nebyla tím, čím dříve. Při současném životním stylu a možnostech 
výživy to není jenom příroda, která prochází výraznými změnami, ale i my lidé. Věř-
me, že se bude jednat vždy o změny pozitivní, které do našeho života vnesou radost 
a pohodu tak, jak by tomu na jaře mělo být. 

JH, foto: www.obrazkyanimace.cz

KraJina, půda, ZEm  
Kdo dobře naslouchá médiím, novinám, televizi, internetu, tak mu asi neušel pro-
blém zvyšování ochrany zemědělské půdy v naší zemi. Ovšem, jako v mnoha podob-
ných případech, ani v tomto slavná media neinformují úplně. lépe řečeno, vypouštějí 
do éteru jen to, co novináři a redaktoři ve svých chabých úsudcích sami považují za 
významné. Nebo snad nechtějí veřejnost nadměrně zneklidňovat? 

To, co média opatrně sdělují veřejnosti, je obvykle to, že stát se nemůže tak rychle, 
jako doposud, prostřednictvím spekulantů zbavovat státní půdy, ale že si musí nechat 
také něco pro veřejně prospěšné stavby, jako jsou dálnice a železnice. Občas také 
dodají, že by bylo třeba dělat něco s protipovodňovou ochranou. Koncem letošního 
února sdělil ministr zemědělství, že bude urychlena protipovodňová ochrana někte-
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rých vybraných měst a obcí. Na to jistě města a obce slyší, mnozí krajští a místní 
politikové se při tom na svých zastupitelstvech buší do hrudi a vyprávějí o tom, jak 
velice jim na srdci leží osud jejich občanů. 

Bohužel – to vše je jen více viditelná část problému a postihuje jej asi tak ze tří pro-
cent. Vláda, ministři, parlamentní poslanci, hejtmani a další důležití činitelé skromně 
mlčí o tom, kolik varovných zpráv od vědců obdrželi v posledních dvaceti pěti letech, 
kolik více či méně povedených koncepcí, programů, projektů a vědeckých zpráv bylo 
zpracováno na téma stavu naší krajiny, ochrany před povodněmi, stavu půdy, vodo-
tečí, lesů a sídel. Mlčí i o tom, jak tyto materiály skončily, na jakých ministerských 
chodbách čekaly nebo ještě čekají na odvoz do sběru, aniž by našly své uplatnění. 
Nebo jste snad zaregistrovali nějaký okamžik, kdy by například Svaz obcí a měst, 
kraje nebo naše hlavní město opravdu razantně vystoupily na ochranu devastované 
krajiny? Nebo by totéž prováděly svazky obcí, mikroregiony a všechna další seskupe-
ní, tak aby se hlas lidu dostal až na půdu parlamentu a vlády?? Nikoliv – všechno jiné 
je důležitější. Aby nám chudáci bezdomovci nemrzli, abychom zvýšili povolenou 
rychlost na silnících až na 130 km/hod., to jsou ty skutečné pseudoproblémy, kterými 
se příslušné resorty, úřady a média zaobírají opravdu detailně. 

V uplynulých dvou letech, konkrétně ve dnech 8. října 2013 a 5. června 2014 se 
v Průhonicích u Prahy odehrály semináře s tématem „Povodně a sucho – krajina jako 
základ řešení“. Pořadatelem byla Akademie věd ČR, a účastníky byli mnozí špič-
koví představitelé vědy a veřejného života. Z jejich příspěvků vznikl sborník, který 
lze získat na MZe, MŽP nebo AV ČR. Předmluvu sborníku provedli stávající ministři 
životního prostředí a zemědělství Richard Brabec a Martin Jurečka, a dále předseda 
sboru poradců premiéra Vladimír Špidla. Sborník shrnuje poznatky ze stavu a vývoje 
krajiny, popisuje příčiny povodní, degradace půdy, hynutí druhů rostlin a  živočichů 
a vlivy na obyvatelstvo, na jeho zdraví a perspektivu existence. V mnoha místech 
zdůrazňuje, že zejména zemědělská půda není jakýmsi „zbožím“, se kterým lze na-
kládat stejně jako s čímkoliv, co prostě vezmu, „zhodnotím“ pomocí územního plánu 
či územního řízení a dál to výhodně a „chytře“ prodám. Což je přístup, na kterém 
se podepsaly téměř všechny politické strany, ať již „levicové!“ či „pravicové“ nebo 
jiné. Akademie věd v minulosti mnohokrát doporučovala vládě a parlamentu výrazné 
změny v celkovém hospodaření v krajině, avšak jen s minimálním či žádným výsled-
kem. Nynější debata o zvýšení ochrany zemědělské půdy je tedy po dlouhé době 
prvním nesmělým a opožděným signálem, že by se snad něco dít mohlo. 

Teď si asi řeknete – no je to hezké, ale co my tady v Klecanech, my na to vliv ne-
máme, my tak ještě Slavnosti levého a pravého břehu, více nelze. Jistěže městečko 
Klecany nemá ten potřebný vliv, ale je zapojeno do dalších společenství obcí, při-
čemž v každé z nich se najdou všímaví a přemýšliví lidé, je tu také zmiňovaný Svaz 
měst a obcí, a dohromady se ten vliv na parlament a vládu zvyšovat může. Měli by-
chom v Klecanech také mít Komisi životního prostředí, která by se v rámci aktuálních 
možností povodněmi, půdou a krajinou Klecan a okolí zabývala. Pokud samozřejmě 
chceme začít omezovat vlivy povodní, brzdit degradaci a ztráty zemědělské půdy 
a chceme zastavit poškozování krajiny, ve které žijeme.

Jaromír Bratka
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mySlivOSt – daněK
Daněk skvrnitý (Dama Dama) pochází 
z teplých oblastí Středomoří a Středního 
východu, odkud se přes starověký Řím 
dostal na území Francie. K nám byli daň-
ci dovezeni po období husitských válek 
v 15. století. Vzhledem k tomu, že daňčí 
zvěř je dosti odolná a dobře snáší převá-
žení z místa na místo, byla již od počát-
ku předurčena pro oborní chov. Druhou 
významnou vlastností daňků je jejich vý-
borná zvěřina. Nezanedbatelný je však 
také jejich ladný exotický zjev se skvrni-

tou srstí a neobvyklým lopatovitým parožím. Pro všechny tyto vlastnosti byli daňci 
vyhledávanou zvěří pro královské a šlechtické obory, kde se stávali jejich ozdobou. 
Můžeme říci, že daněk je v naší zemi zdomácnělým cizincem, protože po divokém 
králíku a bažantu byl třetím druhem introdukované lovné zvěře. Z obor se pochopi-
telně dostal i do volné přírody, kde se mu též dobře daří.

Potrava daňčí zvěře je skromná, spokojí se s travinami, bylinami a okusem větví 
i s kůrou. Na podzim sbírá též spadlá semena stromů, žaludy, bukvice a kaštany. Když 
má možnost, vychází též do polí.

Podobně jako jeleni vytvářejí i daňci během roku tlupy starších samců, zatímco 
samice s mláďaty žijí v samostatných tlupách. Daňčí říje probíhá v druhé polovině 
října, což je zhruba o měsíc později než u jelenů. Na rozdíl od mohutného jeleního 
troubení se daňci ozývají zvláštním zvukem, takzvaným rocháním. Daněly jsou plné 
30 – 32 týdnů a v červnu kladou zpravidla jedno mládě. Daněk se od jelena liší menší 
postavou a zavalitějším tělem. Má delší kelku (ocásek), kterou téměř neustále kmitá. 
Hmotnost daňka dosahuje 60 – 100 kg, daněly 40 – 50 kg. Zbarvení srsti je opravdu 
zvláštní a pestré. letní srst má základní tón jasně červenohnědý, s výraznými řadami 
bílých skvrn. V zimě převládá tmavá šedohnědá barva, bílé skvrny téměř vymizí. 
Kromě tohoto základního zbarvení se vyskytují kusy světlé až bílé, ale také tmavé až 

Daňci a daněla

Danče Daněk s danělou
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Jarní KvětEna v KlEcanSKÉm HáJi
Četla jsem ve zprávě Agentury pro životní prostředí o tom, co kvete v Klecanském háji 
na skalách. V části háje od „Skrytého pramene“ (jak se nazýval pramen v barokní 
době) u rybníčku vedle bývalé hájovny a v habrové aleji vedoucí na vyhlídku „U kříž-
ku“ nad lomem, kvetou na jaře rostliny, kterých si teď můžete všimnout:

sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá  (Anemone ranunco-
loides), orsej jarní (Ficaria verna), kopytník evropský (Asarum europaeum), dymnivka 
dutá (Corydalis cava), violka vonná (Viola odorata), lecha jarní (Lathyrus vernus), plic-
ník lékařský (Pulmonaria officinalis), křivatec žlutý (Gagea lutea).

V červenci a srpnu je to lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kokořík vysoký a ba-
žanka (Merkurialis). Na skalách roste kromě koniklece a tařice skalní ještě hvozdík 
kartouzek (slzičky), mateřídouška, šalvěj, drobnokvětá divizna.

zl

skoro černé. Daněk se pohybuje klusem jako ostatní jelenovití. Při pronásledování 
však místo trysku dopadá na všechny čtyři běhy současně, a mohutně se jimi odráží. 
Říká se tomu „kozí poskakování“.

Daňčí parohy jsou lopatkovitého tvaru a u vyspělých daňků se proto jmenují lopa-
ty. Vývoj paroží je podobný jako u jelenů. Paroží vyrůstá z pučnic, které jsou součástí 
čelní kosti. Od prvního roku až do dospělosti vyrůstají samčí zvěři každý rok silnější 
a větší parohy. Mluvíme tak o špičákovi, šesterákovi, vařečkáři, lopatkáči (lopatkáři), 
slabém či silném (kapitálním) lopatáči (lopatáři). Vrcholu parožních možností dosa-
hují daňci mezi 8. až 10. rokem, pak postupně paroží ztrácí na síle a kvalitě. Vytlou-
kání, to je zbavování lýčí, probíhá v srpnu až začátkem září, shazování paroží pak 
v dubnu až květnu. Daněk vypadá opravdu mírumilovně, ale dovede se u krmelce 
prosadit i proti silnějšímu jelenovi.

Daněk je ve vhodných lokalitách naší hojnou zvěří, žijící jak ve volné přírodě, tak 
hlavně v oborách. V našem nejbližším okolí můžeme daňčí zvěř vidět v zámecké 
oboře ve Veltrusích.

Ing. Jindřich Trpák

Daněk skvrnitý – lopaťák Daněk v zimním hávu
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dpS KlEcany
Vánoce proběhly v plném zdraví, potěše, 
oslavách. Pak ale přišlo zlé údobí. One-
mocněla nejprve paní Trnková, pak na 
Silvestra paní Koktanová a za týden po ní 
paní Pokorná. Měly silnou virózu, otřá-
sající kašel, a proto paní Pokorná odje-
la jako nejvíce ohrožená do nemocnice 
a stále tam ještě je. 

Mezi tím měla půlkulaté narozeni-
ny paní Nejedlá, ale oslava se nekonala 

z důvodu nemoci. Pohoštění bylo rozneseno po pokojích. Teprve po 15. únoru jsme 
oslavili svátek Jiřiny – paní Koktanové. Děkujeme za návštěvu z MěÚ a za krásné 
růže. Snad už poběží život normálně bez problémů.

Obyvatelé DPS

OtEvŘEný Klub
Od roku 2014 realizuje spolek Pra-
vý Hradec projekt volnočasových 
a vzdělávacích aktivit pro děti a mlá-
dež, nazvaný „Otevřený klub dětí a mládeže“. Klub byl založen díky podpoře města 
Klecany, nadačního fondu Albert, nadačního fondu Avast a MPSV. Všem našim pod-
porovatelům patří náš velký dík.

Hlavním cílem projektu je zamezovat rizikovému způsobu života dětí a mládeže. 
Vytváříme touto cestou prostor, kde se naši návštěvníci schází, místo toho, aby ve 
svém volnu trávili čas bezprizorně v ulicích. Otevřený klub je místem, které si děti 
vytváří společně  podle svých představ, v bezpečném prostředí a pod dohledem lidí, 
kterým děti důvěřují. Samy si stanovily pravidla ohleduplného chování, zákazu užívá-
ní alkoholu a dalších návykových látek v prostoru klubu. Klub však v žádném případě 
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nepřipomíná školní zařízení. Jde o neformální skupinu, kam má přístup každý, nevy-
plňuje se přihláška, neplatí se příspěvky. Klub mohou děti navštěvovat zatím dvakrát 
týdně, vždy po dobu čtyř hodin. V tuto dobu mohou návštěvníci volně přicházet 
a odcházet dle zájmu a svých možností. Děti zde mají klubovnu, hudební zkušebnu, 
využívají i velkého sálu. S dětmi zde pracují odborně vzdělaní pracovníci Pravého 
Hradce – streetworkerka, koordinátor Otevřeného klubu a koordinátor hudební zku-
šebny. V rámci aktivit dětem umožňujeme i neformální vzdělávání v různých doved-
nostech (např. hra na kytaru, na bicí, hudební tvorba apod.).

Klub navštěvuje zatím cca 18 neorganizovaných dětí, které dříve trávily volný čas 
převážně na ulici. Většina návštěvníků klubu je z klecanské základní školy (druhý 
stupeň), dále ze Zdib, z Máslovic, Hoštic a Řeže. Děti mají k dispozici různé aktivity 
(fotbálek, trampolína, hudební zkušebna, jízdy na koni, cykloauta či individuální ak-
tivity s koordinátory). V listopadu jsme přesunuli aktivity z kasáren do prozatímního 
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Svět HraČEK
Kdy: 12. 2. 2015 — 30. 6. 2015
Kde: Galerie / Kabinet

Stoletá historie dětské hračky 
(1880 – 1980) je náplní připravova-
né výstavy ve Středočeském muzeu 
v Roztokách. 
Unikátním kouskům pocházejícím ze 
sbírky rychnovského Muzea hraček 
manželů Pecháčkových se zaručeně 
dostane vřelého přijetí i u nás. 
Svět bezbřehé dětské fantazie je určen 
malým i velkým...

Výstavní sál je rozdělen do 5 virtu-
álních „pokojíčků“ – co část, to jiné 
časové období a rozdílný typ hraček. 
Najdeme zde panenky, stáj s koňmi, 
pokojíčky, kuchyňky, puzzle, kostky, 
stavebnici merkur, nafukovací figurky, 
divadýlko, vláček, šlapací automobil, 
dětskou pouť s houpačkami a koloto-
čem, sadu k vyšívání, dětskou poštu 
a mnohem, mnohem víc...

Zdroj: http://www.muzeum-roztoky.cz/aktu.php#1424176564

sídla Pravého Hradce v objektu Nová Rychta, neboť objekt v kasárnách není vytápěn. 
Kasárna jsou pro děti atraktivnější, a proto v současné době je docházka do klubu 
slabší; schůzek se nicméně zúčastňuje průměrně pět až šest dětí, často se přijdou 
podívat i něčí rodiče. Na jaře se klub vrátí do prostor v kasárnách.

V rámci projektu bylo v průběhu roku 2014 realizováno také osmnáct interaktiv-
ních workshopů, přednášek a besed pro děti i jejich rodiče. Témata byla různá, např. 
„Dospívání a nikotinismus“, „Kyberšikana“, „Puberta“ apod. Dětem i jejich rodinám 
byli v roce 2014 k dispozici psychologové ze skupiny „Terapeuti Praha“, kteří posky-
tovali individuální konzultace těm, které trápily problémy spojené např. s dospíváním 
či školním prospěchem.

V rámci projektu plánujeme pro děti vybudovat ještě PC hernu, lezeckou stěnu 
a skatepark. Velkým přáním nás a hlavně našich dětských klientů je zbudování více-
účelového „hřiště pro puberťáky“ (speciální hřiště určené nejen pro sport, ale i pro 
volnou zábavu dospívající mládeže v bezpečném prostředí).

Za tým Pravého Hradce Alena Václavíková a Zdeňka Tomášová
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cO SE můžE anEb nEní vŠEcHnO ZtracEnO
loni v létě jsem vyšel z kostela a před vraty stál 
rozložitý chlapík. Okukuje zrezavělé plechy na 
dveřích a poškozené a chybějící ozdoby a řekne: 
„Já vám je opravím. Já jsem kovář.“ Vím, že práce 
se musí shánět, jak se dá a kdekoliv a oceňuji to. 
Nabídek na různé práce jsem už dostal dost. Jen-
že některé opravy jsou důležité a některé musejí 
počkat. 

Řekl jsem: „Pane, to je výborná nabídka, jenže 
nejdříve musíme mít opravenou kostelní střechu 
a potom fasádu. Pak teprve přijdou na řadu vrata.  
A zatím nemáme peníze ani na tu střechu.“ 

„Kdo mluví o penězích, já to udělám zadarmo.“ 
 Musel na mne být tehdy zvláštní pohled, ještě 

teď si vybavuji svůj údiv: „Počkejte, jak to myslí-
te? Vždyť se musí vyměnit celé oplechování, tyhle 
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prorezavělé díry pře-
ce není možno tme-
lit nebo záplatovat. 
A kolik peněz bude 
stát už jenom materi-
ál?“ 

„Já dělám od roku 
1995 každý rok jednu 
práci zdarma.“ 

„Jak si to předsta-
vujete udělat?“ 

„Vrata si odvezu 
a opravím je v mé ko-
várně. Vy si zatím ne-
cháte od truhláře udě-
lat provizorní dveře.“ 

„Odkud jste?“
„Z Kamenných Žehrovic“. 
Ukázalo se, že pan Václav Minařík je znamenitý kovář, pracuje v kovárně se svým 

synem a dalším pomocníkem. Restauroval např. kašnovou mříž z jindřichohradecké-
ho zámku, která je právě vystavena (do 15. března!) v Jízdárně Pražského hradu na 
výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované. 

Za několik měsíců si vrata (2krát 3 metry) skutečně odvezli. V té době už jsme po-
užívali provizorní, dřevěná z Buschovic truhlárny v Klecánkách. Během opravy jsme 
kovárnu několikrát navštívili a sledovali postup prací. Museli vyměnit základní ple-
chy, několikrát je natřít, očistit spojovací pásy a zhotovit chybějící růžičky i ozdobné 
hřebíky. Na obnově a vyspravení dřevěného základu jedné strany vrat tam jeden den 
pracoval truhlář Jan Kolář z Dolních Chaber a při méně odborných pracích strávili 
v kovárně 12 hodin dva přátelé klecanského kostela. 

V neděli 15. února jsme při mši slavně přivítali restaurovaná vrata i pana kováře 
Minaříka. Celému kostelu vyprávěl o restauračních postupech, kterým kováři věnovali 
250 hodin práce. Obdivně i vděčně jsme mu zatleskali.
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maSOpuStní radOvánKy v KlEcanEcH
Sobota 14. února 2015, 16. masopust v Klecanech

Veselí začalo tradičně v 10.00 hodin na náměs-
tí, pan Šťastný prodával jitrnice, jelita, ovar a další 
řeznické dobroty vynikající kvality. Nechyběl ani 
stánek s cukrovinkami.

Ve 13.30 hodin se začaly scházet masky. Masek 
bylo tentokrát zaregistrováno: 48 dětských a 28 
dospělých. Potom podle zvyklosti požádal kano-
nýr pana starostu, aby předal maskám „Úřad“ nad 
městem. Starosta předal úřad v podobě razítka. Ti, 
kteří sice přišli na náměstí i do průvodu v hojném 
počtu, ale nebyli ustrojeni v maskách, byli během 
odpoledne orazítkováni. 

Ve 14.30 
hodin vyrazil 
průvod městem 
tentokrát do 
Boleslavky. Do 
kroku a k tanci 
hrála skupina 
Jitřenka Praha. 
Byly opět pře-
dem osloveny 

rodiny, které měly průvod pohostit a tentokrát se 
opravdu předháněly. Na každé zastávce zahrála 
kapela a hostitelé byli vyzváni k tanci. První zasta-
vení bylo u domu rodiny Kučerových, kteří nasta-
vili laťku hodně vysoko. Druhá zastávka u domu 
manželů Adamových dokazovala, že ani ti se ne-
nechají zahanbit. Poté se průvod přesunul k domu 
rodiny Knorových. Ve slepé uličce probíhalo čilé 
masopustní veselí a medovina tekla proudem. Po-
slední zastávka u rodiny místostarosty a bývalého 
hostinského Daniela Dvořáka byla více než důstoj-
nou ukázkou pohostinnosti. Děkujeme proto všem 
rodinám i účastníkům průvodu, neboť díky nim byl 
letošní masopust tak vydařený, jako byl.

Proto až v 17.30 hodin pouze část masek dora-
zila do bývalého výstrojního skladu v Dolních ka-
sárnách (sál el Pasa se upravuje). Do 19.00 hodin 
jim hrálo hudební duo Memphis 2. 
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Fotografie z masopustu naleznete na stránkách města Klecany v sekci Kultura:

http://www.mu-klecany.cz/web/cs/kulturni-akce/masopust

Doufáme, že i další ročníky budou vydařené. Příslibem by mohla být skutečnost, 
že budoucí hostitelé průvodu se již sami hlásí.

Kristýna a Jan Holubovi
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Zápis do MŠ Klecany 
pro školní rok 2014/2015 
Zápis do MŠ Klecany se uskuteční

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

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

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

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

ZpráviČKy Z matEŘSKÉ ŠKOliČKy

Lví očko
3. 2. proběhlo screeningové vyšetření zraku, které provádějí lions 
kluby zdarma. Za zprostředkování tohoto vyšetření děkujeme panu 
Miroslavu Filingerovi, se kterým spolupracujeme již několik let. 

Opět jezdíme plavat
4. 2. začali předškoláci opět jezdit na plavání. Bazén v Kralupech je kvůli rekonstruk-
ci uzavřen, a tak nám prostor pro plavecký výcvik poskytl bazén v Neratovicích.

Masopustní rej
13. 2. se uskutečnil v mateřské škole masopustní karneval. Děkujeme především ro-
dičům, kteří dětem připravili zajímavé masky.
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Loutkové divadlo Klecánek hraje v Městské knihovně Klecany pohádku

„honza a dračice Krucajda“
21. března 2015 od 15 hodin
Těšíme se na malé i velké diváky!

cO SE ŠuStlO v naŠí ŠKOlE
Jak válčili husité
Jak válčili husité nám docela humorně před-
vedli 23. 1. v tělocvičně naší školy členové 
klubu historického šermu.

Když jsme vešli, stál tam opravdový husit-
ský vůz a atmosféru tehdejších střetů kališníků 
s křižáky a  panskou jízdou někteří naši spolu-
žáci poznali „na vlastní kůži.“     

V boji s rytířem vyzkoušeli okované cepy, 
kuše, řemdich, šídlo, halapartnu, tarasnici, 
houfnici, sudlice ...

O zlaté rybce
17. 2. nás navštívilo loutkové divadlo pana Hrubce s pohádkou „O zlaté rybce“.
Děti shlédly představení v nové aule MŠ a pohádka se jim moc líbila. 
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S návratem do třídy jsme si zazpívali chorál „Ktož jsú Boží bojovníci“, který dodá-
val bojovníkům odvahu a sílu!!! 

http://zsms.klecany.cz/obsah/jak-valcili-husite-1072.html

Lyžařský kurz 1.stupně – Šumava

Poslední lednový týden odjelo téměř pa-
desát žáků prvního stupně  (II. až V. roč-
níku) na Šumavu, do ski areálu Belveder, 
zdokonalovat své lyžařské schopnosti 
a dovednosti. Sněhové podmínky byly ten-
tokráte výborné, takže jsme si lyžování 
užili v plné míře. Ti z nás, kteří byli již na 
výcvikovém kurzu potřetí, pilně trénovali 
carvingové obloučky a ti, kteří stáli na ly-

žích poprvé,  se postupně seznamovali s krásou 
lyžování. Během tohoto sportovního týdne jsme 
také vyzkoušeli chůzi na sněžnicích, zahráli hry 
s lavinovými vyhledávači, svedli sněžnou bitvu 
v dokonale připravených bunkrech, absolvovali 
přednášku o bezpečnosti a správném chování na 
sjezdovce a též poznali spoustu nových kamará-
dů z jiných tříd………

Za všechny malé i velké lyžaře Alena Vulterinová

http://zsms.klecany.cz/obsah/lyzarsky-kurz-1-stupne-sumava-1066.html

Novoroční laťka 2015
Podařilo se nám navázat na loňský ročník skoku do výšky a znovu změřit síly se žáky 
ZŠ Odolena Voda. Startovaly kategorie mladších a starších žáků. Naši školu reprezen-
tovalo 24 závodníků, z druhé školy startoval stejný počet soutěžících.         

Úvodní kolo obstarala soutěž mladších žákyň. Zcela suverénní byla naše dvě děv-
čata Pavlína Kopsová a Kateřina Brzáková (obě postupovaly bez oprav), kterým sekun-

dovala Dominika Šimáčková z Odolena Vody. 
Třetí Šimáčková skončila s druhou Brzákovou na 
výšce 124 cm. Kopsová osamostatněná na čele 
ztroskotala až na 130 cm. Jestli jsme ovládli ka-
tegorii mladších žákyň, tak nám to sousední škola 
vrátila prostřednictvím mladších žáků. Jediný, kdo 
se dostal na bednu, byl Jonáš Vlasák – 136 cm, 
který zaostal za dvojicí Hlavín, Vodička (140 cm). 
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Následovaly starší žákyně, které úplně ovládly stupně vítězů. Třetí místo obsadila 
Nikola Kýblová, druhá skončila Helena Kopsová a zvítězila Natálie Václavíková (127 
cm). Soutěž uzavřelo klání starších žáků. Bohužel z našich řad dosáhl na úspěch pou-
ze Matěj Olbert, který se výkonem 142 cm zařadil na 3. místo. Druhé a první pozice 
obsadili Michal Dragoun a Martin Pretl, druhý jmenovaný vyrovnal výkon loňského 
vítěze Jiřího Odstrčilíka 148 cm. Poděkování patří všem závodníkům za vynikají-
cí atmosféru a přístup k soutěži a také organizačním pomocníkům Tereze Vilímové, 
Bohdanu Dzemianenkovi a Vojtěchu Žemličkovi.

M. Neuschl 

http://zsms.klecany.cz/obsah/novorocni-latka-2015-1068.html

Vesmír kolem nás
Na začátku února jely druhé třídy do Pla-
netária Praha v Královské oboře. Čekal je 
program: Vesmír kolem nás. Žáci se během 
téměř hodinového programu seznámili 
s planetami sluneční soustavy, se základy 
orientace na obloze, naučili se poznávat 
některá souhvězdí, dozvěděli se, jak oblo-
hu správně pozorovat. Také se podívali na 
některá místa naší planety. 

http://zsms.klecany.cz/obsah/vesmir-kolem-nas-1067.html

První pomoc
5. 2. se žáci čtvrtých ročníků v rámci pre-
vence zúčastnili praktické ukázky první po-
moci vedené sestřičkami paní Dvořákovou 
a paní Hnátovou. Ve třídách se  z nich na 
chvíli stali zachranáři a pod vedením ses-
třiček si zopakovali své zkušenosti s první 
pomocí, prohloubili  si dosavadní znalos-
ti a prakticky vyzkoušeli první pomoc na 
sobě a na figurínách. Při skutečné záchraně 
lidského života by určitě všichni uspěli. Vel-
ký dík patří sestřičkám, které hravě a vtipně 
všechny žáky zapojili do záchrany a ti to 
zvládli na jedničku. Všechny to moc bavilo.

http://zsms.klecany.cz/obsah/prvni-pomoc-1074.html
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SKautSKÉ StŘEdiSKO Havran KlEcany
Únor sebou přinesl mrazy, ale sníh ne a ne přijít. Vypadá to, že ani 
letos si oddíly nepostaví společně sněhuláka či si nezahrají tolik 
oblíbené cestičky ve sněhu. I tak byl program únorových schůzek 
nabitý a zajímavý.

Příspěvek z 1. oddílu světlušek o Dni sesterství (v originále world 
Thinking Day) poslala Anča: 

„V mrazivém únoru se u světlušek děla jedna zajímavá 
událost. Den sesterství, neboli také Den zamyšlení, který při-
padá na 22. února. Speciálně pro holky má tento den veliký 
význam a to právě proto, že oslavujeme narozeniny zaklada-
telky dívčího světového skautingu Olave Baden- Powell a díky 
ní můžou do Junáka chodit i světlušky a skautky. Původně to 
byl svátek pouze pro skautky a světlušky, ale nyní slaví všichni 
po světě tento svátek jako Den zamyšlení, jelikož se téhož 
data narodil i zakladatel světového skautingu, manžel Olave, 
Robert Baden-Powell. Přestože je to svátek i skautů, my jsme si se světluškami udělaly 
vlastní oslavu na počest Olave a toho, že vůbec máme možnost chodit do Junáka.

A jaká by to byla oslava bez dortu? Nejprve jsme si připomněly, proč zrovna 
22. února slavíme, pak jsme si zasoutěžily o různé dortíky, a když si všechny užily 
sladkou pochoutku, zabavily jsme se hraním her na přání, něco jsme se k tomu na-
učily (například nemrznout v klubovně s nezapálenými kamny) a nakonec jsme se 
u svíčky zamyslely, proč Olave, vděčíme za založení dívčího skautingu.“

3. oddíl v únoru dokončil téma hodnot velmi symbolickým způsobem – vlčata 
měla za úkol si představit a následně napsat, co budou dělat za deset let a co za tu 
dobu vše hodlají stihnout. Tyto jejich cíle a sny byly zapečetěny do speciální krabič-
ky, kterou následně vlčata zakopala v blízkosti srubu. Hlavním únorovým tématem 
schůzek 3. oddílu byla Česká republika. V rámci Mamutovy šifry se vlčata dozvěděla 
zajímavosti a kuriozity, které s Českou republikou souvisí. Viki s Janinou pak násled-
ně pro vlčata připravili hru, ve které jednotlivé družiny představovaly největší česká 
města a snažily se získat co nejvíce peněz. Aby se však kluci seznámili také s dalšími 
městy, měli za úkol je nejprve posbírat na kartičkách a následně je s možnou drobnou 
pomocí od vedoucích správně vlepit do slepé mapy. Poslední aktivita, věnující se se-
znamování s Českou republikou, byla výstava s portréty slavných osobností z českých 
dějin, které se však trochu pomíchaly, a tak vlčáci museli určit, kdo je kdo. Kluci 
z 3. oddílu měli v únoru po dlouhé době přespání, během kterého si užili hry, které se 
vzhledem k přítomnosti ostatních oddílů nemohou hrát na schůzkách. Přespání bylo 
moc fajn a snad se brzo zase nějaké uspořádá.

Pavel Hurt – Mamut

Skautské interview:

Odpovídaly světlušky Kamilka, Terezka a Miladka z prvního oddílu:
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První otázka, holky. Jak dlouho chodíte do prvního oddílu ke světluškám?
Kamilka: Tři roky, ale už to budou skoro čtyři.
Terezka: A já jeden rok.
Miladka: Asi od listopadu (2014).

Proč jste začali chodit ke světluškám?
Kamilka: Mamka hledala nějaký kroužek, kam bych chodila a nakonec našla tenhle. 
Nejdřív jsem se hrozně bála, že se mi tu nebude líbit. Nakonec se mi tu ale líbí hroz-
ně moc.
Terezka: Chodila sem kamarádka a říkala, že je tu hodně her, tak jsem šla taky.
Miladka: Šla sem kamarádka a já šla s ní.

Další otázka. Co vás u světlušek nejvíc baví dělat?
Kamilka: Hrát citrón! To se hraje tak, že jeden přinese citrón, někdo jde za dveře a ně-
kdo si pak strčí ten citrón do pusy. Ostatní se musí šklebit a předvádět, že mají taky 
v puse citrón a ten za dveřma musí hádat, kdo má v puse citrón.
Terezka: Mě baví uzel.

Myslíš gordický uzel? Kdy si všichni poslepu propletou ruce a pak se musí rozplést?
Terezka: (souhlasné přikývnutí)

A Miladka?
Miladka: Sochy okolo srubu.

Byly už jste s ostatními světluškami na nějaké výpravě?
Kamilka: Jo. Když jsme jely do města Tábor. Tam, jak jsme měli společný batoh s brá-
chou. A všichni mi tam říkali Batůžek.
Terezka: Když jsme jely na závody. Byly jsme v takovém domě.
Miladka: Ještě ne.

Poslední otázka, holky. Pojedete letos na tábor?
Terezka: Já jo.
Kamilka: Jo. Měla bych jet.
Miladka: Já ne. Já pojedu do Itálie.

Děkuju za rozhovor, holky. Ať vás to u světlušek pořád baví!

Z FOtbalOvÉHO Klubu  
tJ SOKOl KlEcany

Výsledky odehraných zápasů zimního turnaje Teskahor
Hostivař – Klecany   1:5
Klecany – Břežany  10:1
Klecany – Vršovice  2:5
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2. SpOrtOvní plES
V sobotu 14. 2. proběhl již 2. Sportovní ples. V sále vyzdo-
bené sokolovny ve Zdibech se od půl osmé začali scházet 
hosté, aby si zatančili na živou hudbu již osvědčené kape-
ly Neon Band, shlédli dvě vystoupení dívčího sportovního 
aerobiku, pobavili se s přáteli, a třeba vyhráli i nějakou tu 
cenu v tombole. A že bylo o co hrát! Rozdávaly se poukázky 
na zapůjčení vozu na víkend zdarma, 50% sleva na servis 
vozidla, vouchery na sestavení jídelníčku na míru, sazenice 
borovice, smrku a ibišku, dorty a obrovská roláda. Nechy-
běly ani cvičební pomůcky a potravinové doplňky, zdravé 
marmelády a krmivo pro kočky. Po celou dobu se podával 
výborný guláš a nalévala se vína značky Kern. A když se přehoupla druhá hodina ran-
ní, stejně jako vloni nechtěli rozjásaní tanečníci pustit kapelu domů. Všem, kdo přišli, 
děkujeme za zábavu a milou společnost a ostatní zveme na další rok.

Za TJ Sokol Klecany 1907 Dáša Švébišová a Radka Vokatá. 

Dolní Počernice – Klecany   1:2
Dubeč – Klecany  2:6
Klecany – Štěrboholy  5:0

Pozvánka na zápasy A mužstva 
Rejšice – Klecany 07. 03. 2014 14:30 hodin sobota 
Klecany – Příbram 14. 03. 2014 14:30 hodin sobota
Rakovník – Klecany 22. 03. 2014 15:00 hodin neděle
Klecany – Sedlčany 28. 03. 2014 15:00 hodin sobota
Suchdol – Klecany 04. 04. 2014 16:30 hodin sobota

U ostatních týmů zatím není k dispozici rozlosování jarní části fotbalové sezony 
2014/2015. 

Starší žáci dohrávají Ďáblickou a Mělnickou zimní ligu. Vzhledem k obsazení obou 
soutěží velice silnými soupeři tentokrát naši fotbalisté vypadli z bojů o medaile. 
V rámci zimní přípravy však byla účast v těchto turnajích dobrou fotbalovou zkuše-
ností. 

Podle vývoje jarního počasí se v polovině března začnou přesouvat tréninky na  mateř-
ské fotbalové hřiště. Prosím všechny fotbalisty a jejich rodiče, aby sledovali diskuzní 
fóra svých kategorií na webových stránkách TJ Sokol Klecany www.sokol.klecany.cz, 
kde budou uvedeny případné změny tréninků a hned jak bude k dispozici aktuální 
rozpis zápasů budeme aktualizovat novinky na úvodní straně. 

-dh-
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pod vedením zkušených 
tanečních mistrů každou neděli 
v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Líbeznice
od 22. února 2015

▶ mírně pokročilí: 17.45–19.00
▶ začátečníci: 20.00–21.15

NOVINKA
LÍBEZNICKÁ TANČÍRNA:
19.00–20.00 – tancování pro veřejnost 
i účastníky kurzů s možností konzultací 
s tanečními mistry

Info a přihlášky na www.stonozka.net

Stonožka Líbeznice, o. s. srdečně zve všechny příznivce společenského tance na

Udělejte si radost 
a pojďte si v neděli
s námi zatančit!

Taneční
večery
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PRODEJ SLEPIčEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje

svým zákazníkům, že opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – 

černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 
Stáří 14 – 19 týdnů. 

Cena  149 – 180 Kč/ks dle stáří. 
Prodáváme slepičky

pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:

V pátek 3. dubna 2015
Klecany – u zadní brány fotbal. hřiště   

v 17.10  hod.

Ve čtvrtek  9. dubna  2015
Klecany – u zadní brány fotbal. hřiště    

v 13.30 hod.
………………………………………………

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek 
cena dle poptávky

Případné bližší informace: 
Po - Pá 9.00 – 16.00 hod

tel.: 601576270, 606550204, 728605840

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



III

ZÁ
VO

D H
OR

SK
ÝC

H K
OL

KD
Y: 

NE
DĚ

LE
 24

. 5
. 2

015
KD

E: 
AR

EÁ
L Z

A O
BC

Í K
LÍČ

AN
Y S

MĚ
R B

ÁŠ
Ť (

ZA
 SK

LA
DY

 K+
B E

XP
ER

T)

PO
ŘA

DA
TE

L Z
ÁV

OD
U:

GE
NE

RÁ
LN

Í P
AR

TN
ER

:

RE
GIS

TR
AC

E A
 IN

FO
RM

AC
E N

A: 
WW

W.
XC

OB
EC

KO
V.C

Z

DĚ
TS

KÉ
 KA

TE
GO

RIE
 (S

OU
ČÁ

ST
 SP

INF
IT 

DĚ
TS

KÉ
HO

 M
TB

 CU
PU

)
PR

EZ
EN

TA
CE

 OD
 8.

00
 HO

D.,
 ST

AR
T P

OS
TU

PN
Ě O

D 1
0.0

0 H
OD

.
 ZÁ

RO
VE

Ň J
AK

O M
IST

RO
VS

TV
Í M

AS
 NA

D P
RA

HO
U 

OD
RÁ

ŽE
DL

A, 
BO

BÍC
I A

 BO
BIC

E –
 20

11 
A M

LA
DŠ

Í
PŘ

ED
ŽÁ

CI 
A P

ŘE
DŽ

ÁK
YN

Ě -
 20

09
 AŽ

 20
10 

• Ž
ÁC

I 1,
 ŽÁ

KY
NĚ

 1 -
 20

07
 AŽ

 20
08

ŽÁ
CI 

2, 
ŽÁ

KY
NĚ

 2 
- 2

00
5 A

Ž 2
00

6 •
 M

LA
DŠ

Í Ž
ÁC

I, Ž
ÁK

YN
Ě -

 20
03

 AŽ
 20

04
ST

AR
ŠÍ 

ŽÁ
CI,

 ŽÁ
KY

NĚ
 - 2

00
1 A

Ž 2
00

2 •
 KA

DE
TI,

 KA
DE

TK
Y -

 19
99

 AŽ
 20

00

HL
AV

NÍ 
ZÁ

VO
D (

SO
UČ

ÁS
T S

ER
IÁL

U Z
ÁV

OD
Ů M

TB
 UA

C)
JUN

IOŘ
I, J

UN
IOR

KY
, Ž

EN
Y, 

MU
ŽI 

A V
ET

ER
ÁN

I N
AD

 40
 LE

T
PR

EZ
EN

TA
CE

 13
.00

-14
.00

 HO
D.,

 ST
AR

T V
 15

.00
 HO

D.

UN
IKÁ

TN
Í M

IST
RO

VS
KÉ

 DR
ES

Y P
RO

 VÍ
TĚ

ZE
 M

IST
RO

VS
TV

Í M
AS

PO
HÁ

RY
 PR

O P
RV

NÍ 
TŘ

I V
 DĚ

TS
KÝ

CH
 KA

TE
GO

RIÍ
CH

DÁ
RE

K P
RO

 VŠ
EC

HN
Y Ú

ČA
ST

NÍK
Y M

IST
RO

VS
TV

Í M
AS

 
PŘ

IHL
ÁŠ

EN
É D

O 1
5. 

4. 
20

15 
 



Máslovická  šlápota 
aneb Šlapeme do Máslovic 

stloukat máslo

sobota  11.  dubna  2015
28. ročník turistického pochodu s kulturním programem

Trasy:
22 km (z Prahy 8), 12 km (z Líbeznic), 10 km (z Klecan), 

9 km (z Kralup n. Vlt.), 8 km (z Odoleny Vody), 
6 km (z Řeže), 3 a 5 km: okolí Máslovic

Popis tras na jednotlivých startech. 
Startovné a odměny v cíli. 

Program na návsi (11-16 hodin): 
stloukání másla, tvořivé dílny, soutěže, divadlo pro 

děti, Máslovické drnkačky 
14-16 h  zahraje VLAK DO DOBŘÍŠE (původně VLAK 

NA DOBŘÍŠ)
V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová 

výstava KUKAČKY

Bližší informace: www.maslovice.cz, e-mail: ou@maslovice.cz  
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