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Jubilanti v Dubnu

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

Partneři  města

Jan Novotný 
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Jiří Rabiňák 
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Ladislav Kertész 
Josef Kotrč 
Jana Bezoušková 
Jiří Vacek  
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Moudro na duben

Neřeš minulost, stejně ji nezměníš a čas 
nevrátíš.

Neplánuj budoucnost, nikdy nevíš, co se 
může stát.

Žij přítomností, protože to co prožiješ teď,  
už nikdy prožít nemusíš.

Klecanský háj – 2003 až 2015

 

ukliďme Česko

18. dubna 2015 sraz v 9.00 hodin na náměstí třebízského

Pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí.

bližší nformace: www.klubklicek.cz – Kalendář akcí
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výPiSy Ze ZaSeDání raDy  
a ZaStuPitelStva měSta Klecany  
Za ÚnOr a bŘeZen 2015

Rada 23. února
 – Schválila nabídku od arch. kanceláře Ing. P. Geiera na projekční práce Koncepce 

rozvoje areálu ZŠ Klecany, za cenu 50 tis. korun.
 – Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise z 19. 1. 2015. Na její doporuče-

ní schválila přijetí pana Miroslava Peroutky do DPS a uzavření nájemní smlouvy 
s ním.

Rada 2. března
 – Schválila uzavření nájemní smlouvy s Ing. P. Horkým z Mohelna na parkování ná-

kladního vozidla v areálu Dolních kasáren. Současně schválila uzavření nájemní 
smlouvy s paní T. Horváthovou z Pionýrské ul. v Klecanech na pronájem nebyto-
vého prostoru – místnosti v budově čp. 977 tamtéž.

 – Schválila nabídku pana J. Suchomela na konzultační činnost při přípravě žádosti 
o dotaci na projekt snížení energetické náročnosti objektů Městského úřadu a ha-
sičské zbrojnice (sestavení rozpočtu, konzultaci se zpracovatelem žádosti atd.) za 
cenu 25.060 korun bez DPH.

 – Schválila nabídku Čechák a spol. s r. o. na energetické služby – snížení energetické 
náročnosti městského úřadu se získáním podpory z Fondu operačního programu 
životního prostředí - spočívající v provedení auditu za 35.000 korun bez DPH 
a zpracování žádosti o podporu za 20.000 korun bez DPH. Schválila stejnou na-
bídku, týkající se energetické náročnosti hasičské zbrojnice za 35.000 korun bez 
DPH a zpracování žádosti o podporu za 20.000 korun bez DPH.

 – Souhlasila s podporou konání velikonočního koncertu smyčcového kvarteta v kos-
tele Nanebevzetí P. Marie v Klecanech dne 29. 3. 2015, do výše 11.500 korun. 

Zasedání zastupitelstva 5. března
Třináct přítomných členů zastupitelstva mj. schválilo:
 – starostu Ivo Kurhajce jako delegáta města Klecany k jednání na řádných i mimo-

řádných valných hromadách VKM, ČS, Sdružení občanů postižených provozem 
letiště Ruzyně, Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem letiště 
Ruzyně, DSO Dolní Povltaví, DSO Údolí Vltavy, MAS nad Prahou. Jako náhradníka 
schválilo místostarostu Daniela Dvořáka

 – jednací řád zastupitelstva s úpravami a jednací řád finančního výboru zastupitelstva
 – příspěvky na činnost spolků: TJ Sokol (fotbalisté) 325.000 Kč, Pravý Hradec 

265.000 Kč, Junák 70.000 Kč, TJ Sokol Veltěž cyklistika 25.000 Kč, Judo Bivoj 
25.000 Kč, Základní kynologická organizace, Humbuk, Myslivecké sdružení 
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Zdiby–Klecany po 15.000 Kč, ČS přátel zvířat, Psí domov Řepnice 5.000 Kč, Bike 
servis Klecany 25.000 Kč.

Vzalo na vědomí mj.:
 – podání odporu proti platebnímu rozkazu, kterým byla městu uložena povinnost 

uhradit společnosti EMV s.r.o. částku 1,378.062 korun, která byla společnosti účto-
vána jako penalizace za nedodržení termínu souvisejícího s předáním a dokonče-
ním díla a odstavením staveniště při stavbě MŠ Klecany

 – výsledek inventarizace majetku města pro rok 2014
 – zprávu o stavu prověřování ve věci oznámení obyvatel města na možnou trestnou 

činnost pana L. Němečka
 – zprávu kontrolního výboru. 

Rada 16. března
 – Souhlasila s navýšením kapacity ZŠ Klecany z 380 na 420 žáků a seznámila se 

s variantami růstu, rozšíření a dalšího navýšení kapacity ZŠ Klecany.
 – Vzala na vědomí informaci o potřebě smluvního zajištění kontrol, údržby, úprav 

a pohotovostních služeb plynových zařízení. Souhlasí s vyhlášením výběrového 
řízení na dodavatele těchto prací. Schválila zadávací dokumentaci na veřejnou 
zakázku těchto prací a jmenovala komisi pro otvírání obálek. Uložila Ing. M. Rat-
houskému zajistit provedení výběrového řízení a předložit ke schválení smlouvu 
s vybraným uchazečem do 30. 4. 2015.

 – Vzala na vědomí informaci o potřebě výměny autobusových zastávek v Klecanech. 
Souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zhotovení nových zastávek. Postup 
jako u předchozího bodu zajistí Ing. M. Rathouský do 30. 4. 2015.

 – Schválila cenovou nabídku 30.000 korun bez DPH firmě Flexi Projekt s.r.o. na 
zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci OPŽP na pořízení svozového vozu 
a technologie na bioodpad.

 – Schválila podání žádosti o dotaci na akci - Projekt rekonstrukce a opravy místních 
komunikací z Programu 15 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
a závazek spolufinancování akce v min. výši 5 % z celkových uznatelných nákla-
dů.

 – V souvislosti s tím schválila cenovou nabídku Ing. J. Kuliče na zhotovení projek-
tové dokumentace pro ulice Do Kaštan, V Nových Domkách a Spojovací ve výši 
57.000 korun a cenovou nabídku LK Advisory s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci 
na uvedený projekt ve výši 30.000 korun bez DPH. Zároveň rada schválila návrh 
smlouvy o dílo předložený zhotovitelem.

 – Vzala na vědomí informaci o vzniku nepovolené skládky odpadu v oblasti vyhlíd-
ky na Černé-Masarykově skále. Vedení města situaci prošetří.

 – Vzala na vědomí nabídku společnosti as4u.cz na zhotovení a správu webových 
stránek města.

 – Projednala návrh zastupitelky paní Z. Tomášové na vypracování analýzy situace 
a variant zřízení obecní policie v Klecanech. Projedná se zastupitelstvem. 
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 – Souhlasí se žádostí spolku Pravý Hradec o povolení pořádat příměstské tábory 
v Dolních kasárnách.

 – Vzala na vědomí nabídku společnosti Život 90 na nákup a instalaci tísňových sta-
nic pro seniory a zdravotně postižené. Předá sociální komisi, která zjistí zájem 
o tuto službu.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

Provozní doba sběrného dvora
PO zavřeno
Út 10.00 – 18.00
ST 14.00 – 16.00
ČT 10.00 – 18.00
PÁ 14.00 – 16.00
SO  9.00 – 13.00
NE  8.00 – 12.00

TATO  PROVOZNÍ DOBA PLATÍ OD 30. 3. DO 01. 11. 2015

V PŘÍPADĚ POTŘEBY, PO DOHODĚ NA TEL. ČÍSLE: 737 723 562

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, kteří si dosud na matrice nevy-
zvedli známky na popelnice na rok 2015, aby tak nepro-
dleně učinili. Pokud nebude popelnice označena platnou 
známkou, nebude vyvezena.  

Zároveň upozorňujeme na povinnost 
uhradit roční poplatek za psy. 
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KlecanSKá výrOČí
Když jsem procházela události, které se týkají Klecan, nemohla jsem si nevšimnout, 
že duben je jakýmsi poslem zrodu, začátku a budování. Např. 22. 4. 1995 byl zahájen 
provoz v nové budově Junáka. O pět let později 15. 4. 2010 byly zahájeny přípravné 
práce na rekonstrukci přívozu v Klecánkách. Ale budovalo se a zakládalo i v hluboké 
historii, a to nejenom v našem městě. Ku prospěchu nás všech vydal Karel IV. dne 
7. dubna 1348 zakládací listinu University Karlovy. Také v dubnu, tentokrát 15. 4. 
1818 bylo z popudu skupiny českých šlechticů v Praze založeno Vlastenecké muze-
um v Čechách (dnešní Národní muzeum) a 30. dubna 1344 papež Klement VI. vydal 
bulu Ex supernace providentia maiestatis, kterou bylo pražské biskupství (založeno 
v r. 973) povýšeno na arcibiskupství. Iniciátorem povýšení byl opět Karel IV., kterého 
tížilo, že český stát není z mezinárodního hlediska brán jako plnoprávné království, 
protože v něm chybí arcibiskupství. A my můžeme jenom doufat, že se v naší historii 
ještě někdy objeví někdo natolik osvícený, jako byl Karel IV., někdo koho bude více 
zajímat stav a blaho země a lidu, než osobní prospěch a hromadění majetku. 

JH

Duben – nefalšOvané JarO
Jaro začalo „úředně“ 20. března. Ale zatím je vše schoulené, ráno teploty lehce pod 
nulou, je lepší být zalezlý a pít teplý čaj. Ale opravdové jaro nastává zpravidla v dub-
nu. V přírodě se vše začíná probouzet, zelenat a bujet. Zahradníky i zahrádkáře už 
doslova svědí ruce a není divu, když zahrádka povolává do zbraně rýče, motyčky, 
nůžky, pilky, vyžínače a vše, bez čeho se na zahradě nelze obejít. Pokud ale po-
zvedneme zrak od toho množství práce, které nás s nástupem skutečného jara čeká, 
můžeme spatřit přilétajícího čápa bílého i kukačku obecnou, bažanty v plné nádhe-

přívoz Klecánky



ře svatebního hávu. S přibývajícím teplem začínají vylézat 
ještěrky a hadi. Ne nadarmo se říká, že na sv. Jiří vylézají 
hadi a štíři. Ve druhé polovině dubna vytloukají srnci pa-
roží. Začínají se objevovat první svěží rostliny a některé 
už dokonce k potěše oka i přibývajícího hmyzu i kvetou. 
V dubnu rozkvétají i lesní stromy jako jsou javory, jasany, 
buky a modříny. Z bylin bychom neměli zapomenout na 
sasanky, plicníky, podléšky nebo dymnivky a u potoků zá-
řící žluté blatouchy. Počasí v dubnu bývá velmi vrtkavé. 
Poklidné počasí bývá nezřídka narušeno nečekanou bouř-
kou, teplé proudění se rychle změní v chladné a téměř letní 
dny může vystřídat i náhlá chumelenice. Je to jakýsi boj 
mezi zimou a létem, kdy zima každoročně v dubnu tento 
boj prohrává. Poklidnému počasí, které přechází z konce 
března do dubna, naši předci říkali mariánské jaro. Po něm 
nastupuje období značně rozkolísané, označované jako aprílová zima. V polovině 
dubna okolo svátku Rudolfa (17. 4.) by se mělo výrazným oteplením ohlásit rudolfské 
jaro. Toto oteplení trvá jen krátce, do 20. dubna, kdy se vrací aprílové počasí v po-
době vojtěšských chladen (sv. Vojtěch 23.4.). V polovině poslední dekády nastupuje 
tzv. jiřské jaro (sv. Jiří 24. 4.), ale stále jsme ještě v aprílovém měsíci, takže krátké 
oteplení by měla vystřídat floriánská chladna (sv. Florián 4.5.). To už jsme se, ale 
plynule přesunuli do května a o tom zase příště. A jaký by to byl komplexní pohled 
na duben, kdybychom zapomněli na zvyklosti, bez nichž si tento měsíc nedovedeme 
ani představit. Nejrůznější žertíky a zlomyslnosti nás provedou 1. dubnem na Apríla, 
následovat budou Velikonoce, pro věřící jeden z nejvýznamnějších svátků v roce, pro 
ateisty svátky jara a konečně z 30. dubna na 1. května Filipojakubská noc. Přejeme 
vám krásné jarní dny, pohodu a správné naladění na blížící se lásky čas. 

JH, obrázek www.lecivapriroda.cz

8 / 9

plicník lékařský

PraHa – výcHOD a JeJí měSta a Obce – ZDiby, 
brnKy, PŘemyšlení

Dalším z našich bezprostředních sousedů je obec Zdiby, která se na-
chází zhruba 9 km severně od centra Prahy. Je hraniční obcí okresu 
Praha – východ s městskou částí Dolní Chabry. K roku 2013 měly 
Zdiby 2 786 obyvatel. Katastrální výměra činí 9,86 km2. Obec Zdiby 
zahrnuje 3 katastrální území: Zdiby, Brnky a Přemyšlení. Občanská 
vybavenost Zdib je poměrně značná. Je zde pošta, škola (1. – 5. 
třída), mateřská školka, obecní policie, jejíž služby využívá i město 

Klecany, knihovna, sokolovna i hřbitov. Doprava je zajišťována autobusy Pražské in-
tegrované dopravy. 
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Zdiby původně patřily klášteru sv. Kateřiny na Novém Městě pražském. V 17. 
století se v historii Zdib objevují Radečtí z Radče. Rytíř Přimyslav Ferdinand Ra-
decký z Radče, pán na Přemyšlení a Zdibech, zemřel 15. června 1676 a je pocho-
ván ve zdibském kostele Povýšení sv. Kříže. Koncem 18. století byla původní tvrz 
přestavěna na zámek. V jeho blízkosti byl pivovar, kde se pivo vařilo od r. 1890. 
V r. 1875 se stali vlastníky zdibského panství pivovarníci Martin a Marie Stejska-
lovi ze Smíchova. Tehdejší panství zahrnovalo pole, louky, zahrady, pastviny, lesy, 
pivovar a cihelnu v hodnotě 175 000 zlatých. Toto hospodářství měli v držení až do 
doby, kdy jim bylo po r. 1948 zabaveno státem. Následně přešel zámek do správy 
Státního statku Zdiby a ještě později Státního statku Ďáblice. Posledním správcem, 
který dokonal „úspěšně“ započaté dílo zkázy byl Státní statek Odolena Voda. Do-
časně zde bylo umístěno Učňovského střediska, později byty zaměstnanců. Dalším 
vlastníkem socialistické éry byl Hudební fond a v osmdesátých letech podnik Re-
konstrukce památek. V r. 1989 byl na stavbu vydán demoliční výměr, k jehož napl-
nění naštěstí nedošlo. V roce 1992 byl zámek předán v restituci dědicům původních 
majitelů.

Brnky patřily v 1. polovině 13. stol. do majetku Svatojiřského kláštera na Praž-
ském hradě. Na počátku husitské éry do r. 1547 byla ves pod správou Starého Města 
pražského. Základ Brnek v té době tvořily 3 dvory. Po roce 1620 byly Brnky vyple-
něny. Poté koupil Brnky novoměstský měšťan lékař Jan Křtitel Birka z Birkenštejna 
se svou ženou. Za jejich držby pravděpodobně došlo k přestavbě tvrze na zámek. 
V r. 1661 přešly Brnky do vlastnictví rektorovi novoměstské jezuitské koleje Janovi 
z Vrbna a jeho nástupcům v hodnosti rektorské. Rok poté jezuité zámek dostavěli. 
V první polovině 18. stol. koupil Brnky polní maršál Damián Jan Sickingen, který 
začal s další přestavbou zámku. Stavbu pak dokončil říšský hrabě Caretto-Millesim. 
Zámek byl zpravidla obýván jen správcem, stěžejní pro celé panství byl hospodářský 
dvůr. Poslední stavební úpravy zámku proběhly v r. 1931. Od Millesimů Brnky koupil 
bývalý zdibský hostinský František Vobořil. V současné době je zámek v havarijním 
stavu. 

První písemná zpráva o Přemyšlení pochází z r. 1351. Od této doby až do roku 
1850 byla ves rozdělena mezi více majitelů. Od r. 1727 byl přemyšlenský statek 
trvale připojen ke klecanskému statku Filipa Josefa Gallase. Od 18. stol. je tvrz po-
pisována již jen jako gotická zřícenina s jedinou zachovalou klenutou místností. Na 
pozůstatcích tvrze byl v první polovině 19. století vybudován jednopatrový zámek, 
který působí spíše dojmem předměstského empírového domu. Od 50. let 20. stol. byl 
zámek začleněn do areálu bývalého Výzkumného ústavu přístrojů jaderné techniky 
Přemyšlení.

Ke Zdibům ještě patří 2 osady, a to Holosmetky a Veltěž. Holosmetky jsou pře-
vážně chatařskou oblastí a byly založeny v r. 1957. Veltěž je připomínána již roku 
1228 jako statek patřící Benediktinkám Svatojiřským. V době husitské byl tento maje-
tek církvi odebrán a navrácen jí byl opět až v r. 1729. 

JH
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Milí občané, 

od voleb uplynulo půl roku, a tak vám přinášíme první rekapitulaci činnosti sdružení 
Žijeme v Klecanech. 
• Od svého zvolení předložily zastupitelky sdružení Žijeme v Klecanech již řadu 

návrhů, připomínek a podnětů, které směřují k zefektivnění a větší transparentnosti 
veřejné správy a k zlepšení života obyvatel Klecan. 

• Jedním z prvních návrhů byla novela jednacího řádu zastupitelstva, kterou jsme 
předložily v listopadu 2014, přijata byla v březnu. Nejvýraznější změnou, kterou 
se nám podařilo prosadit, je půlhodina pro občany po zahájení zasedání. Jde o tři-
cetiminutový blok pro dotazy, podněty a připomínky občanů („interpelace obča-
nů“). Občané se obracejí na starostu, místostarostu, členy rady města či řadové za-
stupitele s dotazy, připomínkami či návrhy, které se nemusí týkat bodů programu. 
Svůj příspěvek mohou občané buď v písemné formě odevzdat předsedajícímu před 
zahájením zasedání, nebo jej přednést ústně. Oslovený veřejný činitel města je po-
vinen interpelaci zodpovědět, a to do 30 dnů, případně dotaz i odpověď zveřejnit 
na webových stránkách města. Bezprostředně na místě veřejný činitel občanovi 
odpoví, pokud povaha dotazu umožňuje stručnou odpověď. Interpelace občanů 
jsou primárně určeny ke sběru podnětů a připomínek veřejnosti. Ostatní možnosti 
vyjadřovat se na zasedání nejsou tímto ustanovením dotčeny, občané se i nadále 
mohou zapojovat do rozpravy k jednotlivým bodům programu i do diskuse na 
konci zasedání. Změnou je povinnost dotázaného na příspěvek odpovědět a také 
to, že občané již nebudou se svými dotazy nuceni čekat až na konec zasedání. 

• Předložily jsme etický kodex zastupitele.
• Dvě naše zastupitelky pracovaly v Kontrolním výboru ZMě. 
• Navrhly jsme oddělit od sebe Zpravodaj a Radniční listy, které by obsahovaly pou-

ze informace o práci radnice, byly by tištěné na novinovém papíře a občané by je 
dostávali do schránek zdarma. 

• Navrhly jsme vyčlenit z rozpočtu částku na komunitní plánování. 
• Navrhly jsme vyčlenit z rozpočtu částku na opravu U-rampy a na hřiště pro teen-

agery (možnost hrazení z příspěvku od letiště).
• Navrhly jsme řešit otázku městské policie metodou veřejného dialogu (odlišný způ-

sob od besedy, kterou pořádalo vedení města). Zúčastnily jsme se několika schůzek 
s obecními policisty ve Zdibech a v Líbeznicích, abychom si udělaly představu, jaké 
jsou možnosti a co je pro Klecany nejlepší. Navrhly jsme nechat zpracovat analýzu 
současného stavu i různých variant spolupráce se Zdiby i vlastní městské policie. 
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KlecanSKý HáJ – 2003 až 2015
Čtenáři zpravodaje si pravděpodobně v polovině loňského roku všimli článku o Kle-
canském háji. Nyní je to tedy popáté, co se o tomto našem lese píše. Všechny detaily 
již v těchto článečcích byly, lze se k nim do starých čísel vrátit. 

Od loňského srpna gradovala situace kolem kácení, což se zde pokusím ve struč-
nosti přiblížit, a dodám k tomu i širší komentář. Ti, kdož snad předpokládali, že od 
posledního kácení před dvaceti lety je náš háj zabezpečen proti plenění, se tak domní-
vali mylně. Do nedávna působící revírník pan R. už do lesa příliš nechodil, což se však 
změnilo s nástupem revírníka nového, inženýra V. Ten – ve snaze prokázat nadřízeným 
svou zdatnost a profesionalitu – se pustil do mohutného kácení, v lesnické termino-
logii nazývaného „obnova lesa“. Lze to pozorovat na mnoha místech v širokém okolí 
Klecan, kde již káceno je. A na místech dalších káceno teprve bude. Malé lesíky v se-
verním okolí Prahy jsou drobnými enklávami relativně zachovalé přírody, kde se dopo-
sud dosti daří ptákům a hájovým rostlinám, kam chodí rekreanti a houbaři. Lesíky mají 
často i kulturní a historický význam, což je i případ Klecanského háje. Ovšem platná 

• Navrhly jsme vyčlenit z rozpočtu částku na vzdělávání zastupitelů i zaměstnanců 
úřadu, a to zejména v otázkách transparentnosti a otevřené radnice. 

• Zaměřily jsme se na zlepšení sociálních služeb poskytovaných občanům Klecan. 
Navrhly jsme zvýšit v rozpočtu částku na sociální služby a pomoci osamělým seni-
orům hradit cestu k lékaři pomocí taxislužby. Též navrhujeme využít nabídky spo-
lečnosti Život 90 na pronájem výrazně zlevněných stanic tísňové péče se službou 
operátorky, detektorem pohybu seniora, možnosti zavolat si pomoc při pádu apod.

• Další naše návrhy se zaměřují na komunikaci občanů a radnice: 
• Lepší místo: mobilní a webová aplikace, která umožňuje občanům snadno a rych-

le komunikovat se svou radnicí. Můžete se přihlásit do webové nebo mobilní apli-
kace a posílat své tipy na zlepšení konkrétního místa, vyfotit skládku či propadlou 
vozovku apod. Po odeslání vaší připomínky se Lepší místo postará o to, aby zpráva 
byla doručena na klecanský úřad. 

• Nabídka redakčního systému pro městské webové stránky s modulem na zveřej-
ňování smluv (tak, aby bylo možné snadné a rychlé vyhledávání) a dalšími „vychy-
távkami“ pro veřejnou správu. 

• Rozklikávací rozpočet města, který by měl být umístěn na webových stránkách 
a který vám poskytne přehledné a detailní informace, kolik a na co se právě teď 
utrácí, kolik je schváleno, kolik se již utratilo apod. 

• Kromě toho se naše zastupitelky pravidelně zúčastňovaly seminářů, školení a kon-
ferencí, pořádaných různými subjekty, aby zlepšily své znalosti o problematice 
měst a obcí, o zákonech, participaci občanů a o transparentním řízení radnice. 

Všem, kteří nás v naší práci podporují, srdečně děkujeme!

Březen 2015 
Žijeme v Klecanech.
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lesnická legislativa nic z toho nezná. Mnoho 
klecanských občanů je nyní pobouřeno, cože 
se to děje, ale jen málokdo se zajímá o usta-
novení lesního zákona, nemluvě o bližších 
lesnických předpisech, tedy lesních hospodář-
ských plánech a osnovách. Ty jsou nastaveny 
na situaci, která tu byla někdy od sedmnáctého 
století do poloviny století dvacátého. Pak však 
nastaly změny, jejichž vliv dodnes trvá a roste. 
Většina lesníků vám „vysvětlí“, že bez jejich 
odborných zásahů by tu vůbec žádný les ne-
byl. Ignorují přitom, že lesy tu jsou nejméně 200 milionů let, tedy dost dlouho před-
tím, než vzniknul první revírník. A tak se všude po celém státě a třeba i u sousedů na 
Slovensku hospodaří tak, jak to bylo požadováno kdysi, v začátcích technické revolu-
ce, někdy před dvěma až třemi sty lety. Co se to tehdy vlastně odehrálo?

 Stalo se to, že průmysl, který potřeboval spoustu dřeva, stvořil provozní lesníky 
i lesnickou vědu, dle které je les jakýmsi druhem plantáže, která je povinna dávat co 
nevyšší výnosy. Jednodruhové, především smrkové výsadby se stromy v řadách, ve 
kterých je intenzivně odstraňováno vše, co by snad mohlo „škodit“. Ptáci, brouci, 
motýli, jarní podrostní květena, to je v lepším případě trpěno. Běda však, když se 
nějaký tvor zachová dle svých přirozených vlastností! Potravní nabídka v zesláblých 
a nepůvodních smrkových lesích inspiruje nešťastného „kůrovce“, tedy lýkožrouta 
smrkového, aby nedobrý stav měnil a obnovoval přirozenou rovnováhu. V takových 
případech jsou pak lesníky nasazovány všechny možné prostředky, často i chemické 
preparáty, aby nepřítele pohubily. Vedle onoho nepřátelského kůrovce však hynou 
i stovky druhů a statisíce jedinců všech ostatních „neškodících“ druhů.

 Tady v Klecanech nemáme sice žádného takového strašlivého hmyzího nepřítele, 
přesto ale hopodařící Lesy ČR nám ve svém sdělení tvrdí, že je nutno proti nim bojo-
vat. Především staré stromy prostě nemají v lese co dělat, les se musí „obnovit“, a na 
to máme ony zmiňované předpisy. A všechno tohle se odehrává kvůli „dřevní hmotě“, 
kterou lze zhodnotit, protože konec konců zisk za ni je hlavním účelem existence 
lesů. Ne aby nám tu voněly a produkovaly kyslík, nebo aby se nám tu proletovali 
roháči. Dle LČR si milí občané za něčím takovým jezděte do Alp nebo na Altaj. Tady 
se hospodaří odborně a občan tomu nemůže za nic na světě rozumět. Kdyby se ob-
čan vzbouřil, tak na to je třeba udělat osvětu, která osvětlí, k čemu je tu lesní zákon, 
který odborně a pevně spravuje Ministerstvo zemědělství (a za ním někde v pozadí 
také Ministerstvo financí). V našem případě je přitom zřetelně vidět, že kácecí zásah 
v Klecanském háji je kupodivu umístěn tam, kde je nejlepší homogenní dřevní hmota 
z dubů, a je tam nejméně rizikových, zlomených či nakloněných stromů. 

 Zástupci občanů i pověřený zastupitel udělali hodně proto to, aby destrukci lesa 
zvrátili. Absolvovali porady a konzultace na úřadech, na Ministerstvu životního pro-
středí, na Krajském ředitelstvi LČR i jinde. Všude obdrželi ujištění o velkých sympati-
ích, současně však také sdělení o neporazitelnosti lesnické lobby, která si kácí cokoliv 
od Šumavy k Tatrám. Pochopitelně v zájmu přírody a lesa.
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mySlivOSt – PrOcHáZKa S mySlivcem
V příspěvcích do místních zpravodajů okolních obcí se snažíme seznamovat čtenáře 
s historií a tradicemi myslivosti, s lovnou zvěří v našich honitbách i s aktuální činností 
členů Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany. Mezi vydařené akce v poslední době lze 
zařadit setkání s dětmi z Větrušic pod patronací klubu Dětský Klubíček. Na obecních 
webových stránkách a nástěnce byla „vyvěšena“ pozvánka na akci „Procházka s my-
slivcem“ a zásluhou paní Jarošové z Klubíčku se v sobotu 28. února ve 14 hodin sešlo 
na větrušické návsi devět dětí v doprovodu maminek. Z našeho mysliveckého spolku 
se dostavilo šest členů, z nichž dva přivedli své lovecké psy Bajka a Bena. 

Celá skupina se přesunula do větrušických zahrad. Cestou si děti vyslechly zají-
mavé vyprávění mysliveckého hospodáře pana Matějky o zvěři, která se vyskytuje 
v naší honitbě, doplněné o ukázky fotografií, shozů srnčího paroží či zubů divokého 
prasete. Při této příležitosti se jak děti, tak dospělí zajímali o to, jak se zachovat při 
setkání právě s černou zvěří. Je pravda, že v poslední době tato setkání nemusí být tak 
vzácná, a proto je dobré vědět, co v takovém případě dělat. Černá zvěř je většinou 
plachá a není-li zraněna či ohrožena, člověku se vyhne. V praxi se osvědčilo, že není 
třeba se bát, počkat až sama odejde, a pomáhá i třeba normálně klidně hovořit. 

 V zahradách byly připraveny ukázky výcviku loveckých psů, což se asi dětem lí-
bilo nejvíce. Pan Hájíček a slečna Samcová předvedli některé disciplíny výcviku jako 
je hledání, vlečka s přinášením pernaté zvěře (bažant), srstnaté zvěře (liška), klid před 
zvěří či odložení psa včetně klidu při střelbě, kdy ležící pes se nesmí zvednout, ani 
když jeho pán odejde z dohledu. Potom následovala prohlídka krmných zařízení pro 
srnčí zvěř s předsedou MS dr. Holým. Na závěr děti dostávaly otázky týkající se toho, 
co odpoledne viděly a slyšely. Za správné odpovědi dostaly sladkosti. 

Vlečka Chvíle napětí

 Jestliže chceme uchránit Klecanský háj a změnit v něm hospodaření tak, aby vy-
hovovalo jak zvířatům, rostlinám a krajině, tak i občanům a obci, musíme vyvinout 
ještě značné úsilí a obětovat mnoho času. Avšak skutečná změna nejen u nás v Kle-
canech, ale i po celé zemi může nastat až tehdy, kdy se zákon o lesích zcela změní. 
Pro inspiraci k této změně se ale možná budeme muset vrátit těch tři sta let zpátky. 

 J. Bratka 
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Již ji nese

Komunikace Klecany Větrusice

Spravná odpoveď, sladká odměna

V přírodě jsme strávili příjemné odpoledne i proto, že nám přálo počasí. Všichni 
zúčastnění se dobře bavili a bude-li zájem a příležitost, můžeme si „Procházku s my-
slivcem“ zopakovat. Nejen ve Větrušicích. 

 Další akcí bylo povinné sčítání zvěře v sobotu 7. března, po jehož skončení jsme 
si udělali brigádu na obnově pachových ohradníků kolem silnic ze Zdib do Chaber 
a do Klíčan a z Klecan do Větrušic a Řeže. Znamenalo to vyrobit nové kůly a doplnit 
je na ta místa, kde v zimě nejvíce utrpěly. Následně pak na kůly nastříkat pěnu s lát-
kou odpuzující zvěř, aby v kritických místech nepřecházela silnice a nedocházelo tak 
ke střetu s motorovými vozidly. Pachové ohradníky považujeme za účinný prostředek 
hlavně kvůli srnčí zvěři, i když střetům s vozidly nelze úplně zabránit.

 Na závěr se chceme pochlubit dlou-
holetou spoluprací členů mysliveckého 
spolku s Liony Praha Strahov St. Giorgio 
v akci pod jménem Lví očko – prevence 
tupozrakosti u dětí předškolního věku. 
Screening se provádí již od roku 2011 
a za tu dobu bylo vyšetření zraku prove-
deno celkem 803 dětí. U 129 dětí byla 
zjištěna odchylka s doporučením návště-
vy oftalmologa.

Ing. Jindřich Trpák
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PrO SeniOry

Kontaktujte nás – zodpovíme všechny vaše dotazy a pomůžeme 
vám zorientovat se v nabídce tísňové péče.

Zájemci se mohou hlásit u sociálních pracovnic: 
Mgr. Kristýny Kolářové nebo Bc. Jany Nedomové 
tel.: 222 333 546 nebo 601559580
e-mail: zajemciosluzby@zivot90.cz

Nabídka Života 90 (tísňová linka)
V Životě 90 jsem se informovala o ceně sociální služby Tísňová péče o seniory. Nová 
pevná stanice tísňové péče stojí 15 000 Kč, repasovaná stanice asi 5 000 Kč. V sou-
časné době má Život 90 v nabídce pevné stanice za 1 500 Kč díky daru České spo-
řitelny.

Měsíční manipulační poplatek 400 Kč platí senior za nepřetržité připojení k dis-
pečinku služby.
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V případě zájmu se obraťte přímo na Život 90 nebo na Sociální komisi Rady města 
Klecany, která Vám může poskytnout finanční podporu.

 Zdeňka Tomášová, tel. 723 734 994

Trénování paměti 
Ve čtvrtek 19. března jsme navštívili první akci pro veřejnost v nově otevřeném Ná-
rodním ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Oddělení kognitivních poruch AD Centrum pozvalo veřejnost i odborníky na před-
nášku na téma péče o kognitivní schopnosti v pokročilém věku – Trénování paměti.

Mgr. Hana Orlíková (psycholožka a trenérka paměti) promluvila o mentálních 
schopnostech ve stáří a uvedla i praktické ukázky, jak o ně pečovat.

Paní magistra nás informovala o tom, že otvírají nově vybudovaný 

Denní stacionář pro seniory
Pro koho je denní stacionář určen?
Pro seniory s Alzheimerovou nemocí a seniory s jinými typy demence, kteří jsou mo-
bilní a částečně soběstační.

Poslání denního stacionáře
Aktivizační činnost seniorů, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociál-
ních schopností a dovedností, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 
a s vrstevníky.

Co nabízíme?
•	 Pohybové a relaxační aktivity, vaření a pečení pro radost, výtvarné a rukodělné 

činnosti, trénink paměti, promítání filmů, poslech hudby, četba, hraní společen-
ských her.

•	 Celodenní stravování – snídaně, svačina, oběd, svačina.

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

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

Kde nás najdete?
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748, 250 67 Klecany
Telefon: 283 088 153, 283 088 154
Více informací najdete na stránkách Národního ústavu duševního zdraví: 

http://www.nudz.cz

 Zdeňka Tomášová
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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:
12. dubna  10:00
26. dubna 10:00
10. května 10:00
24. května 10:00

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

Pěvecký a varhanní koncert v kostele
Zveme vás na odpolední koncert s názvem Od baroka po současnost. Koná se 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech v neděli 19. dubna od 17 hodin. 
Účinkuje Marie Bláhová (zpěv) a Martina Renková (varhany). Na programu jsou 
skladby G. F. Händla, G. Bizeta, D. Luzziho, J. Brahmse, Ch. Gounoda a další. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavku k 65. výročí procesu s dr. Mi-
ladou Horákovou.

-zl-

rozhovory o životě
s psychoterapeutem MUDr. Janem Kredbou, 

farářem Pavlem Kunešem 
a všemi dalšími, kteří přijdou

ve čtvrtek 30. 4. 2015 v 18 hodin na faře
Zveme všechny, kdo mají chuť si povídat 

Bez ohledu na věk, vyznání /nevyznání/, rasu, pohlaví . . .
Těšíme se na Vás
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Vážení spoluobčané.

V měsíci květnu si budeme po celé naší republice připomínat 70. výročí 
ukončení druhé světové války, která přinesla po šest let bolest, utrpení, 

ztrátu blízkých a statisíce mrtvých po celé Evropě. Nemůžeme a nesmíme 
zapomenout, i když větší část populace tuto dobu nezažila a zná ji jen 
z učebnice a veřejných médií. Nesmíme dopustit, aby se něco takového 

opakovalo. Věnujme jim vzpomínku a uctěme jejich památku svoji účastí na 
pietních aktech

ve čtvrtek 7. 5. 2015 v 18 hodin na náměstí 
u pomníku padlých našich občanů

a
v pátek 8. 5. 2015 v 15 hodin na místním hřbitově, 

kde jsou pochování ruští vojáci.
Všem rudoarmějcům patří velké poděkování za osvobození Československa.
I v naší obci je objímali naší tátové a mámy a děkovali za mír, který přinesli. 

NEZAPOMÍNEJME!

za ZO KSČM Klecany
Jarmila Brožová

micHal viewegH v KlecanSKé KniHOvně
Přišel...a rázem mu naslouchala celá místnost.
Viděl...knihovnu plnou lidí.
Zvítězil...svou přirozeností, bezprostředností, otevřeností. 
Kdo?
No přece spisovatel Michal Viewegh.

 Březen je už pár let měsícem čte-
nářů a nápad uspořádat besedu 
s některým z českých spisovate-
lů byl tedy logický. Volba padla 
na pana Viewegha trochu z hecu 
u vína, ale středeční podvečer 
18. 3. 2015 v příjemném prostřed-
ní knihovny ukázal, že to byla vol-
ba dobrá.

 Už po prvním kontaktu kvů-
li termínu besedy bylo jasné, že 
Michal Viewegh není žádná pri-
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madona a na nic si nehraje ani bez 
obecenstva. Byl milý, vstřícný, na zmeš-
kané volání se ozval zpět, neměl žádné 
zvláštní požadavky. Bylo vidět, že má 
svou práci rád a setkávání se čtenáři mu 
dělá radost.

 Na besedě nejdříve přečetl jednu ze 
svých povídek na téma manželského 
soužití a pak už ochotně odpovídal na 
dotazy. O studiích, o učitelském půso-
bení na Zbraslavi, o každodenní práci 
spisovatele a plánech do budoucna, 
o rodině...zkrátka o životě, protože 
ten je jeho hlavním inspiračním zdro-
jem. Na závěr proběhla autogramiáda, 
knihovna se vylidnila a Michal Viewegh 
odjel zpátky domů na Sázavu. 

 Jedna vlaštovka jaro nedělá. Ale za 
okny už jaro je, takže kdo ví? Třeba prá-
vě český spisovatel s mnoha pozitivními 
NEJ rozepsal, aniž by si toho byl vědom, 
novou kapitolu klecanské knihovny. 
Díky Vám všem, kteří jste přišli. Věříme, 
že to nebylo naposledy.

Máte nápad, s kým byste se 
v knihovně chtěli potkat? Napište 
nám.

Líbilo se Vám setkání s Micha-
lem Vieweghem? Dejte o tom vě-
dět. Nám – ať víme, že naše práce 
nebyla zbytečná. Všem ostatním, 
kteří 18. 3. v knihovně nebyli, aby 
sem třeba našli cestu příště.

 O chválu stojí každý, ale my 
uvítáme i kritiku. Žádný učený 
z nebe nespadl a bez zpětné vazby 
se těžko zlepšíme. Předem děkuje-
me.

 
Kontakt: knihovna@mu-klecany.cz 
     tel.: 284 890 829

 Vaše knihovna 
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Dvě PODěKOvání
Michal Viewegh

Touto cestou bych chtěla poděkovat organizáto-
rům a sponzorům besedy s Michalem Vieweghem 
v městské knihovně. Bylo to velice milé setkání se 
současným nejčtenějším spisovatelem. Těším se na 
další zajímavé akce v knihovně, které slibuje i dub-
nový program.

Poděkování patří paní Janě Kozlové, panu Lukáši 
Pajerovi a jejich rodinným příslušníkům, firmě 2810 

branding company, Květinářství Klecany a ostatním nejmenovaným lidem, kteří se 
jakoukoliv měrou podíleli na této příjemné společenské akci. 

Dívčí válka
Děkuji MěÚ Klecany za zprostředkování vstupenek 
do divadla GONG na skvělý kousek F. R. Čecha - Dív-
čí válka v nastudování divadla Artur. Při představení 
jsme se skvěle bavili, i když se občas i zkušení dospělí 
červenali, to když herci pronášeli některou ze svých 
peprnějších replik. 

Děkujeme za zajištění autobusové dopravy tam 
i zpět. O bezpečnou jízdu se postaral řidič p. Pavel 
Šťastný. 

 D. Horová

nOvinKy v KniHOvně
Klecanská knihovna má nové internetové stránky. Věříme, že se Vám líbí, najdete 
zde vše potřebné a budete se často a rádi vracet, abyste zjistili, co je nového, které 
knížky přibyly a jaké akce pro Vás chystáme. Pokud máte cokoli na srdci (např. návrh 
na knihu, která zatím v našem fondu chybí, nápad na zajímavého hosta, kterého by-
chom mohli v knihovně přivítat, připomínku ke stávajícím službám apod.), ať už jste 
registrovaní uživatelé, nebo jen návštěvníci, využijte náš kontaktní formulář a dejte 
nám vědět. 

www.klecany.knihovna.cz

Přijďte nás navštívit, vybrat si něco pěkného ke čtení nebo 
na některou z připravovaných akcí!
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ZPráviČKy Z mateŘSKé šKOliČKy
Liduščino divadlo
3. března přijelo do mateřské školy Liduščino divadlo s představením „Pohádky 
z uzlíku kouzelné babičky“.

Ve školce zněla hudba
5. března si děti ze tříd Kobylka a Beruška mohly vyzkoušet hru na různé hudební 
nástroje a vyslechnout si zajímavé povídání o hudbě. Pořad se kterým do školky přijel 
Ivo Vrba se jmenoval „Voda – Vltava“. 

Klaun Pepíno
17. března přijel za dětmi do školky klaun 
Pepíno se svými kamarády pejsky. Klaun 
přizval některé z dětí do svého programu 
a účinkující i diváci byli nadšení. 
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Už skoro umíme plavat
Plavecký výcvik je v plném proudu 
a všichni si vodu moc užíváme.

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.
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lOutKOvé DivaDlO KlecáneK 2014/2015
Sokolské loutkové divadlo sehrá-
lo od loňského podzimu do le-
tošního jara pět představení pro 
menší děti. Téměř vždy to bylo 
v posledním sobotním odpo-
ledni v měsíci. Paní knihovnice 

nám jako obvykle pomohla v klecanské knihovně vytvořit pěkné prostředí. V říj-
nu jsme sehráli stále ještě čerstvou pohádku Kašpárek čarodějem a v listopadu 
měla premiéru pohádka O ptáku Zlatohlávkovi, upravená podle Václava Beneše 
Třebízského. V lednu byla na programu už tradičně Perníková chaloupka. Úvod-
ní báseň Václava Renče k této pohádce pěkně recitoval Jára Žemlička, žák 2. třídy 
naší školy a po představení si děti pochutnávaly na domácích perníčcích. V únoru se 
hrála Princezna v moci čaroděje a v březnu sezónu zakončila pohádka Honza a dra-
čice Krucajda. Loutkoherecká sestava: Hana Janková, Barbora Krátká, Pavel Kuneš, 
Jana Langová, Zdena Lomová, Milan Žalud. Jednou si zahrála také Zdena Lemonová. 
Doprovodnou hudbu obstarávala všestranná hudebnice Anička Červenková na har-
moniku a flétničky a Terezka Langová na zobcovou flétnu. Jednou bubnoval také Jirka 
Červenka, žák 2. třídy řežské školy. Pohádky uváděla a o malé diváky se starala Jana 
Kunrtová s maňáskem Klecánkem. Největší návštěvu zažilo loutkové divadlo v listo-
padu, kdy se hrálo před 26 dětmi a 16 dospělými, ale průměrná návštěva byla kolem 
25 dětí a dospělých. Na podzim bychom rádi zahájili další loutkářskou sezónu, pro-
tože nás těší setkávání s malými diváky a jejich rodiči.

Zl

cO Se šuStlO v naší šKOle
Výlet prvních tříd do Toulcova dvora

5. 3. 2015 byly všechny první třídy na výletě na 
statku. Viděli jsme ustájení všech zvířat, která jsou 
na statku chována. 

Naše třída 1.C měla program „O beránko-
vi a ovečkách“. Zjistili jsme, co potřebuje ovce 
ke spokojenému životu a co nám za to dává. Jak 
se zpracovává ovčí vlna a co z ní lze vyrobit. 
Nakonec jsme si odnesli vlastní plstěný výro- 
bek.

http://zsms.klecany.cz/obsah/vylet-prvnich-trid-do-toulcova-dvora-5-3-2015-1076.html
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Exkurze do České televize
V pátek 6. března se žáci 4.A,B a 5.B vy-
dali na exkurzi do České televize.

Se svými průvodci se seznámili nejen 
s historií televize, ale i s prostorami te-
levize a se všemi studii, podívali se do 
zákulisí tvorby programů ČT.  Dokonce 
se zúčastnili natáčení Planety Yo. Mohli 
si na vlastní kůži vyzkoušet práci mode-
rátorů i kameramanů. Exkurze se všem 
velmi líbila.

http://zsms.klecany.cz/obsah/exkurze-do-ceske-televize-1078.html

Koza Róza a její kamarádi
Už jste si někdy hladili bříško kozy a cítili pohyby ještě nenarozených kůzlátek? 

Byl to pro nás krásný zážitek. Kozičky byly mírné a trpělivé. Nechaly se od nás 
nakrmit mrkví. Jen jsme museli být rychlí, protože kozlík by jim vše nejraději snědl 
sám. Pozorovali jsme nejen kozí stádo, ale i telata s kravami a nově narozená jehňata 
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ve svém stádě. Také jsme si během příběhu jedné rodiny, která si založila svou farmu, 
uvědomili, co vše zvířata při chovu potřebují a jak se o ně správně starat.

Už víme, kolik se rodí telat a kolik kůzlat. Rozpoznáme seno a slámu a víme, 
k čemu se používá. Překvapilo nás, kolik produktů nám tato hospodářská zvířata 
poskytují. 

A nakonec jsme si zkusili jednu kozu podojit. Naštěstí byla dřevěná s umělým 
vemínkem. Ale lehké to stejně nebylo...

 Návštěva Toulcova Dvora je pro nás vždy velkým zážitkem. 

http://zsms.klecany.cz/obsah/koza-roza-a-jeji-kamaradi-1077.html

Malý zdravotník
V úterý 17. 3. 2015 u nás proběhl kurz první pomoci s ná-
zvem „Malý zdravotník“. Programem prováděly dvě zdravot-
ní sestry, které nám vysvětlily základní postupy, jak zachránit 
člověka.

http://zsms.klecany.cz/obsah/maly-zdravotnik-1081.html

SKautSKé StŘeDiSKO Havran Klecany
Poslední únorový den proběhl jubilejní desátý skautský ples. Podrob-
nou zprávu o něm napsala Míša Brázdová – Mišpule:

„Tak jako každý rok, i letos jsme pořádali již tradiční skautský ples. 
Ten letošní se konal poslední únorový den, jako vždy v sokolovně ve 
Veltěži. Byl to 

jubilejní 10. ročník, a proto 
jsme zvolili jako téma ple-
su vč. výzdoby sálu skaut-
skou tématiku. Pravé pod-
loubí sálu bylo vyzdobeno 
ve žluto-modrých barvách 
WAGGGS, tedy světové 
organizace skautek, a levé 
podloubí pak ve fialovo-bí-
lých barvách WOSM, tedy 
světové organizace skautů. 

Ples zahájili proslovem 
Anče a Viki, dlouhole-
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tí členové našeho 
střediska. K tanci 
a poslechu nám po 
celý večer hrál Or-
chestr Petra Holuba, 
a v průběhu večera 
jsme se mohli těšit 
z několika předsta-
vení. Tím prvním 
bylo v osm hodin 
předtančení profesi-
onálních tanečníků. 
Po další várce hudby 
přišlo na řadu druhé 
představení, které si 

pro nás připravily naše skautky. Šlo o velmi originálně pojaté ztvárnění známé písně 
„Lojza a Líza“ a skautky se scénkou slavily velký úspěch. A do třetice jsme o půlnoci 
shlédli velmi zajímavou barmanskou show s ohněm.

 
Do večera plného zábavy se však zapojili také sami přítomní hosté. Kromě tance 

se mohli pobavit ve dvou tanečních hrách, a sice hře s kloboukem, kdy si taneční 
páry předávali během tance klobouk, a další hře u židlí, ve které „kdo neseděl, ten 
letěl“.
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A jelikož na žádném plese samozřejmě nesmí chybět ta správná tombola, měli 
jsme tentokrát tomboly rovnou tři. První klasickou „malou“ tombolu, ve které vyhrál 
drobnost téměř každý, kdo si tombolu zakoupil. Ve druhé „skautské“ tombole bylo 
spousta zajímavých cen se skautskou tématikou. Tou první byl dokonce stan a vou-
cher na víkendový pobyt na táboře. Vyhrála jej sl. Martina Krsová a my se těšíme, že 
se s ní na táboře uvidíme. A ve třetí „velké“ tombole pak už šlo o ceny ještě lákavější. 
Hlavní cenou večera byla šunková kýta, kterou vyhráli manželé Koktanovi. Doufáme, 
že jim chutnala a těšíme se zase za rok .“

Hlavní zásluhu na vydařeném plesu má sehraný přípravný tým, složený z Pan-
dy (Lukáš Kovalský – mozek týmu), Janiny (Jana Kovalská – motor týmu), Ančete 
(Anička Sýkorová – alt týmu), Vikiho (Viktor Harnach – tenor týmu), Vlaďky (Vladi-
míra Jandovská – dekorativní specialistka), Borůvky (Verča Kurhajcová – tombolový 
expert) a skautek z prvního a třináctého oddílu. Vám všem velký dík. Poděkování 
patří také městu Klecany a ostatním sponzorům, bez kterých by nebylo možné ples 
realizovat.

Pavel Hurt – Mamut

Skautské interview:
Odpovídala Andy (13 let), skautka z 13. oddílu:

Jak dlouho chodíš do klecanského střediska?
Andy: Do skautského střediska chodím asi 7 let.

Proč jsi skautka?
Andy: Protože je to na skautu fajn. Jsou tu super lidi a fajn vedoucí a dá se tu ledacos 
naučit.

Co třeba ses mezi skauty naučila?
Andy: Vázat různé uzly, hrát hry, postarat se sama o sebe a taky o ostatní, a hodně 
dalších životních zkušeností.

Která ze schůzek v březnu tě nejvíc bavila a co se na ní dělo?
Andy: Nejvíc mně bavila schůzka 20. 3., protože jsme tam hráli celou dobu boj 
o míč a boj o vlajku. A taky protože konec té schůzky vedl můj brácha (Jakub 
Stanislav).

A poslední otázka. Na kterou letošní akci se nejvíc těšíš?
Andy: V nejbližší době asi na skautské závody a hlavně úplně nejvíc na skautskej 
tábor, protože ten je prostě nejlepší.

Děkuju za rozhovor, Andy!
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valná HrOmaDa tJ SOKOl Klecany
Členové Tělocvičné jednoty Sokol Klecany, župa Jungmannova se 12. 
března sešli ve Sportklubu na valné hromadě, při níž především hodno-
tila činnost v r. 2014. Z 80 členů TJ je 74 žen a šest mužů. Mladší ženy 
a seniorky se věnují především cvičení ve školní tělocvičně, několik mužů hraje flor-
bal. Dvě sestry předcvičují jednou týdně obyvatelům místního Domu s pečovatelskou 
službou, další čtyři hrají loutkové divadlo pro děti. V lednu loňského roku se pořádal 
I. sportovní ples, dále se sokolky zúčastnily zájezdu do Třebíze, ozdravného pobytu 
v Krkonoších a několikrát se sešly při různých slavnostních příležitostech. TJ Sokol se 
také zúčastňuje všech akcí pořádaných městem Klecany. Zprávu o hospodaření před-
nesla sestra Hana Janková, valnou hromadu zahájila a po diskuzi ukončila starostka 
Jiřina Srbová.

zl

cyKliStiKa
Sezona 2015 začala 
Jarní sluníčko probudilo už i ty největší medvědy brtníky a vyhnalo je ze zimních 
vyhřátých pelíšků. I my jsme se přesunuli z vyhřáté tělocvičny ven a teple oblečeni 



32 / 33

jsme začali roztáčet kola a pedály svých přes zimu odpočívajících dvoukolých jed-
nostopých miláčků. 

 A přesně jeden den před uzávěrkou tohoto čísla se roztočil také závodní kolotoč 
letošní bikové sezony. Úvodní závod sezony v České republice si nenechal ujít snad 
nikdo, kdo to myslí s cyklistikou vážně. Důkazem byla účast týmů z celé republiky, 
vždyť i borci z Ostravy vážili cestu do mrazivé a větrné Prahy, konkrétně na trať Praž-
ského poháru na Zličíně. 

I deset Sokolíků si nenechalo ujít tuto příležitost a porovnat svou jarní formu 
se soupeři. V nabytém startovním poli pak Madla vylovila ve své kategorii zlatou 
medaili! Karolína s Anetou skončily na výborném 4., resp. 5. místě a hlavně v ma-
lém odstupu na medaile. Verča po technických problémech skončila devátá. Vel-
ký Matěj se pak statečně popral s přesilou juniorských reprezentantů a vybojoval 
9. místo. 

Svou závodní premiéru si odbyli také Adam, Marek, Lukáš, Matěj a Honza. Sice 
nedosáhli na příčky nejvyšší, ale to vůbec nevadí. I prohrávat se musí umět, aby třeba 
jednou získané zkušenosti dokázali proměnit ve slavné vítězství. A abyste si nemysle-
li, že byli úplně poslední – tak třeba Lukáš bral brambory (4. místo) z 13 startujících 
a malý Matěj 10. místo z 23 závodníků. 

Až na to chladné počasí se nám to moc líbilo, trať byla také moc pěkná, žádná 
loučka na obecní návsi. Jak je vidět z přiložené fotky, nějakou technickou dovednost 
bylo nutno také předvést. 

 (pm)

Mistrovství MAS Nad Prahou v závodech na horských kolech
V neděli 24. května 2015 se uskuteční již 2. Mistrovství regionu Nad Prahou v zá-
vodech na horských kolech. V rámci popularizace sportování v přírodě účastníci 
zabojují o unikátní mistrovské dresy a poháry pro nejúspěšnější 3 závodníky v každé 
kategorii. 

Stačí, když bydlíte v regionu Nad Prahou, máte horské kolo a hlavně máte chuť 
v neděli nelenošit. 

 Doporučujeme sledovat webové stránky závodu http://www.xcobeckov.cz/ , kde 
naleznete veškeré důležité informace. Pokud uvažujete o Vaší účasti – kategorie jsou 
vypsány pro celou rodinu – budeme rádi, můžete nám tento fakt sdělit formou přihlá-
šení před registrační formulář. Ušetříte si tak spousty času u prezentace, minimalizuje 
chyby v přepisu Vašeho jména do časoměřičského systému, ale hlavně nevypadnete 
z pořadí Mistrovství regionu Nad Prahou. 

Pro letošek chystáme zase několik novinek proti minulému ročníku, nyní prozra-
díme, že bude několik změn na trati, pro opravdové závodníky chystáme opět něco 
nového a pro příchozí a opravdové hobíky – srdcaře zase více zjednodušení, tak aby 
se u nás cítili dobře. 

 (pm)
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Výsledky odehraných zápasů „A“
TJ SOKOL KLECANY – TATRAN SEDLČANY 2:1
Góly: Marcel Rodek, Aleš Čáp Pfeifer

SK RAKOVNÍK - TJ SOKOL KLECANY 2:2
Góly: Ondra Dvořák, Joska Hrodek

TJ SOKOL KLECANY - SPARTAK PŘÍBRAM 1:0
Gól: Marcel Rodek

SK REJŠICE – TJ SOKOL KLECANY 2:2
Góly: Ondra Dvořák, Lukáš Rybecký

Pozvánka na zápasy A mužstva 
Klecany  – Vraný 11. 04. 2015 16:30 hodin sobota
Jíloviště  – Klecany 18. 04. 2015 17:00 hodin sobota
Klecany  – Rakovník 25. 04. 2015 17:00 hodin sobota
Ovčáry  – Klecany 02. 05. 2015 17:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy B mužstva 
Klecany  – Líbeznice 12. 04. 2015 16:30 hodin neděle
Kojetice  – Klecany 18. 04. 2015 17:00 hodin sobota
Klecany  – Od. Voda 26. 04. 2015 17:00 hodin neděle
Větrušice  – Klecany 03. 05. 2015 17:00 hodin neděle

Pozvánka na zápasy dorostu 
Klecany – Kostelec  12. 04. 2015 10:15 hodin neděle
Radošovice  – Klecany 19. 04. 2015 10:15 hodin neděle
Klecany  – Mukařov 03. 05. 2015 10:15 hodin neděle

Pozvánka na zápasy starších žáků 
Klecany  – Kamenice 11. 04. 2015 10:15 hodin sobota
Mnichovice  – Klecany 18. 04. 2015 10:15 hodin sobota
Klecany  – Klíčany 25. 04. 2015 10:15 hodin sobota
Mukařov – Klecany 02. 05. 2015 10:15 hodin sobota

Pozvánka na turnaje starší přípravky
Hřiště TJ Mnichovice 11. 04. 2015 09:00 hodin sobota
Hřiště SK Úvaly 18. 04. 2015  09:30 hodin sobota
Hřiště TJ Sokol Klecany 02. 05. 2015 09:00 hodin sobota

Tréninky všech mužstev probíhají na domácím hřišti!
 -dh-



34 / 35

4.4.  NOC PLNÁ HITŮ 80 LÉTA AŽ SOUČASNOST 
B52 za BOMBA CENU 60 Kč 

/ DJ Patrik Rokl

11.4. MAGICKÁ NOC – ŠTĚPÁN „ŠAMAN“ ŠMÍD 
Nechte se vtáhnout do světa kouzel a moderní magie, kde pro kouzelníkovy triky neplatí přírodní 

a fyzikální zákony, kde nic není nemožné, kde fantazie se stává skutečností…

17.4. NADUPANEJ ROCKOVEJ ÚLET V PASU 
RÁJ HOUBAŘŮ (punk-rock‘n‘roll) -  Křest nového CD kapely + KONCERT NAŽIVO & 

útok kapitána MORGANA a jeho námořnic 

18.4. DJ TOMÁŠ BŘEZINA NOVÁ TVÁŘ 
MUSIC CLUBU PASO 

Božkov Tuzemák s Colou za 35 Kč 
/ DJ Tomáš Březina 

25.4. ENERGY PÁRTY & DJ MILHOUSE
Red Bull + Amundsen vodka za NEUVĚŘITELNÝCH 45 Kč

(panák vodky+1/2 Red Bullu, led,whiskovka)

PO CELÝ DUBEN PRO VÁS MÁME GAMBRINUS 11° EXCELENT  ZA SKVĚLÝCH 30 KČ 

 DUBEN

KLECANY
Na skalkách 368

Rezervace a bližší informace na tel.: +420 731 900 331
TAXI: +420 602 830 663

VSTUP

50 KČ

Změna programu vyhrazena
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ZITKY LETÁKY KATALOGY PU

REZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PLAKÁTY

ÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALENDÁ

OŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALK

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALOG

PUBLIKACE PREZENTAČNÍ DESKY MANUÁ

PLAKÁTY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLN

POŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KAL

OBJEDNÁVKA VIZITKY LETÁKY KATALO

LETÁKY KATALOGY PUBLIKACE PREZEN

ĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALEN

DOPISNÍ PAPÍRY KA
ATALO
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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:

Ve středu 6. května 2015
Klecany – u zadní brány fotbal. hřiště   

v 17.10  hod.

V úterý  2. června  2015
Klecany – u zadní brány fotbal. hřiště    

ve 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

MŠ a jesle Heřmánek,
Praha 8, Rajmonova 4,  metro 
Ládví, Vás zvou 15. 4., 13. 5. 
a 3. 6. od 14 do 17 hodin na 

dny otevřených dveří a zápisy na 
prázdninový provoz

a příští školní rok. Můžete se 
objednat na  tel. 724 692 084 

u paní Jeřábkové.

www.prorodinu.cz
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XIX. KLECANSKÁ
VETERAN RALLYE

13. cervna 2015

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

NA NÁMĚSTÍ TŘEBÍZSKÉHO

v

CZ ECH  REPUBLIC

KLECANY

©
Petr Šulc


