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Jubilanti v září

Zářijovým oslavencům přejeme k jejich významnému životnímu jubileu vše 
nejlepší, pevné zdraví a dostatek životního elánu!
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letní prázdniny SkOnčily!
Dvouměsíční letní prázdniny skonči-
ly a my věříme, že jste si užili spous-
tu zábavy, dobrodružství a společ-
ných zážitků s rodinou i přáteli, že 
jste poznávali nová místa a setkávali 
se se zajímavými lidmi a všichni jste 
se vrátili domů zdraví a plní energie. 

V úterý 1. září začal nový školní 
rok 2015/2016 a my přejeme dě-
tem a jejich rodičům mnoho radosti 
a úspěchů během celého školního 
roku, pedagogům hodně trpělivosti 
při jejich nelehké práci a prvňáčkům 
dobrý vstup do jejich nové životní 
etapy.

 Vedení města, zaměstnanci MěÚ a redakční rada 
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výpiSy ze zaSedání rady a zaStupitelStva 
měSta klecany za červen aŽ Srpen 2015
Rada 22. června
 – Vzala na vědomí informaci ředitele školy o výsledku zápisu do mateřské školy 

a schválila podání žádosti o navýšení kapacity školky o šest míst.
 – Podle protokolu o otevírání obálek k zakázce na opravu třinácti vrat v čp. 944 Dol-

ní kasárna vzala na vědomí nabídky uchazečů a jako nejlepší vyhodnotila nabídku 
firmy Alfeza s.r.o. Klecany – Dolní kasárna s cenou 77.940 korun bez DPH (bez 
opravy hromosvodu). Uložila starostovi objednat opravu za uvedenou cenu, a to 
do 30. 6. 2015.

 – Podle stejného protokolu k zakázce na odstranění nádrží na pohonné hmoty z ob-
jektů čp. 946 a 962 v Dolních kasárnách vzala na vědomí nabídky uchazečů 
a jako nejlepší vyhodnotila nabídku společnosti Aquatest, a. s. z Prahy 5 s cenou 
267.155,38 bez DPH. Uložila starostovi uzavřít s firmou smlouvu na odstranění 
nádrží za uvedenou cenu.

 – Podle stejného protokolu k zakázce na projektovou dokumentaci ke snížení ener-
getické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech vyhodnotila jako nejlepší 
nabídku firmy Projection s.r.o. z Nového Hrádku s nabídkovou cenou 107 tis. ko-
run bez DPH. Uložila starostovi uzavřít s firmou smlouvu na zakázku za uvedenou 
cenu. 

 – Schválila vyplacení odměny řediteli ZŠ a MŠ Klecany ze mzdových prostředků 
v rozpočtu školy.

Rada 29. června
 – Zabývala se II. etapou veřejné zakázky Rekonstrukce místních komunikací v Kle-

canech – výběrem zhotovitele.
 – Projednala žádost společnosti Mobilheimcity SE a nesouhlasí s výstavbou městeč-

ka z mobilheimů v lokalitě Na Vlasini v blízkosti Černé skály.
 – Schválila cenovou nabídku MZK Inženýring s.r.o. Praha 9 na výkon technického 

dozoru investora při akci Rekonstrukce komunikací v městě Klecany, 20 tis. korun 
bez DPH za měsíc.

 – Podle protokolu o otevírání obálek a protokolu o hodnocení nabídek k veřejné za-
kázce na zhotovení projektové dokumentace k akci Snížení energetické náročnosti 
budovy hasičské zbrojnice v Klecanech vyhodnotila jako nejlepší nabídku ASLB 
s.r.o. Praha 10 s nabídkovou cenou 99.900 korun bez DPH. Uložila starostovi 
uzavřít s firmou smlouvu, jejíž znění rada schválila.

Rada 1. července 
 – Schválila rozpočtové opatření č. 6, určené pro projednání na následném zastupi-

telstvu. Jedná se o přesuny prostředků v rámci jednotlivých paragrafů.
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Zasedání zastupitelstva 2. července
Deset přítomných členů zastupitelstva schválilo mimo jiné
 – Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti středních Čech 

k projektu Rekonstrukce komunikací v Klecanech, a to až do výše 8,466. 763,30 ko-
run, a schválila vyčlenění peněžní částky na financování realizace tohoto projektu 
až do výše 9,960.898 korun odpovídající celkovým způsobilým výdajům projektu.

 – Příspěvek TJ Sokol Klecany sto tis. korun na reprezentaci města v krajských soutěžích.
 – Příspěvek ve výši 40 tis. korun na činnost oddílu biatlonu spolku Pravý Hradec.
 – Setrvání v jednáních směřujících k ukončení smlouvy s provozovatelem kanalizač-

ní sítě Středočeskými vodárnami, a. s. Kladno.
Uložilo
 – Radě města informovat občany o možnosti aktivně se zapojit a pracovat ve vznika-

jící dopravně bezpečnostní komisi.
 – Vedení města pokračovat v jednáních se Středočeskými vodárnami, a. s. ve věci 

kanalizační stoky v ulici Do Klecánek. 

Rada 13. července 
 – Schválila nákup přístroje GPS Z-MAX.NET za 29 tis. korun bez DPH.
 – Vzala na vědomí – podle protokolu o otevírání obálek k veřejné zakázce poskyto-

vání právních služeb pro město Klecany – nabídky uchazečů a v souladu se zadá-
vací dokumentací výběrové řízení zrušila. Uložila technikovi správy majetku zaslat 
usnesení rady uchazečům a zaměstnancům městského úřadu a usnesla se, aby se 
všechny požadavky na právní služby předkládaly k odsouhlasení vedení města.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě vyřešení práv k části pozemku 371/1 
v k. ú. Klecany, na kterém jsou herní prvky hřiště na Vinici a souhlasila se zaháje-
ním jednání o koupi části tohoto pozemku označené 371/12.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě umístit ochranné sítě na stěnu tě-
locvičny sousedící s hřištěm v areálu základní školy v rámci stavby Snížení ener-
getické náročnosti ZUŠ a tělocvičny, a to kvůli ochraně zateplené stěny před po-
škozováním při míčových hrách. Schválila instalaci sítě a uložila starostovi uzavřít 
dodatek ke smlouvě o dílo z 4. 3. 2015 s firmou Zlínské stavby, a. s., která je zho-
tovitelem výše uvedené stavby. Cena instalace činí 135.780 korun. 

 – Projednala žádost společnosti Avaps, a. s. na pořízení změny územního plánu 
města Klecany kvůli přestavbě výrobního areálu firmy v Dolních kasárnách a pře-
dá věc zastupitelstvu. 

Rada 24. července
 – Schválila tři směrnice: o oběhu účetních dokladů města Klecany, o finanční kont-

role města a Řád pro vyřizování petic a stížností. Všechny směrnice budou zveřej-
něny na webu města.

 – Projednala žádost manželů Kunrtových o směnu části p. č. 29/2 za část p. č. 29 
patřící městu. Věc předá zastupitelstvu.
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 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě zajistit technický dozor investora 
staveb – Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice v Klecanech 
čp. 301 a budovy městského úřadu čp. 52 – a nabídku p. J. Suchomela z Klecan na 
tuto činnost (u zbrojnice za 36.300 Kč bez DPH a úřadu za 34.900 Kč bez DPH. 
Souhlasila s uzavřením smlouvy s  J. Suchomelem a uložila technikovi správy ma-
jetku města příslušné smlouvy připravit.

 – Schválila přijetí daru 45.000 Kč od Letiště Praha, a. s. na akci Slavnosti pravého 
a levého břehu.

 – Vzala na vědomí informaci Ing. J. Bendla o průběhu schůzky zástupců města Kle-
cany a obce Větrušice s představiteli Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., která 
se konala v areálu kalových polí na Drastech. Schůzka byla svolána po stížnostech 
občanů přilehlých obcí na výrazný zápach, který se v posledním období šíří z ka-
lových polí a obtěžuje občany.

 – Projednala žádost p. Miroslava Bečky o opatření proti problémové a nebezpečné 
situaci v ulici K Vodojemu. Vedení města připravuje návrh komplexního dopravní-
ho řešení celé této lokality.

Rada 3. srpna 
 – Schválila uzavření nájemní smlouvy s E 3 Interior s.r.o. Praha 8 na nájem čp. 951 

a části pozemku p. č. 463/7 v kasárnách a uložila technikovi správy majetku při-
pravit smlouvu k podpisu do 7. 9. 2015.

 – Podle výběrového řízení schválila dodavatele nového svozového vozidla a dvou 
kusů nových nádob na bioodpad, firmu ALFA PROFI s.r.o. Brno – Útěchov, s na-
bídkovou cenou 2,134.744 korun bez DPH.

Rada 10. srpna
 – Vzala na vědomí návrh na rozšíření služeb občanům města prostřednictvím jed-

notky Sboru dobrovolných hasičů Klecany: jde o čištění kopaných studní na katas-
tru obce. Pověřila vedení města a velitele JSDH zjištěním potřebných náležitostí.

Rada 13. srpna
 – Vzala na vědomí jednání komise pro otevírání obálek u veřejné zakázky Rekon-

strukce místních komunikací v Klecanech, protokol pro posouzení kvalifikace 
a hodnocení nabídek a zprávu o věci ze dne 10. 8. Stanovila pořadí prvních tří 
uchazečů, a jako nejvhodnější vyhodnotila nabídku firmy Strabag, a. s. s nabídnu-
tou cenou 6,764.261,55 korun bez DPH. Uložila technikovi správy majetku zaslat 
uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

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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ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
Volejte, prosím, personální oddělení: Dagmar Šmídová 286 002 773

NÁPLŇ PRÁCE:
•  Příprava zboží na palety (velkoobchodní balení)
•  Manipulace s nízkozdvižným elektrickým vozíkem
•  Práce se scannerem

POŽADUJEME:
•  Zdravotní způsobilost
•  Ochotu pracovat ve vícesměnném provozu
•  Trestní bezúhonnost 

NABÍZÍME:
•  Zázemí stabilní společnosti, která je jedním  

z největších zaměstnavatelů v ČR
•  Pravidelné roční hodnocení s možností  

navýšení mzdy

•   Propracovaný systém nástupu a zaškolení 
•  Možnost ovlivnit svoji další kariéru
•  Velmi příjemné a moderní pracovní prostředí
•  Jistý stabilní plat každý měsíc s možností  

bonusu až 6000,-
•  Širokou nabídku benefitů  

(jedna z nejzajímavějších na trhu)
•  Práci na dobu neurčitou
•  Z okolních i vzdálenějších lokalit a zpět pravidelnou 

dopravu firemním autobusem zdarma  
(př. Kladno, Slaný, Odolena Voda, Kralupy n./Vlt., 
Mělník, Neratovice, Roudnice n./Labem, Štětí) 

SPOLEČNOST AHOLD CZECH REPUBLIC, A.S., HLEDÁ PRO  
DISTRIBUČNÍ CENTRUM V KLECANECH, ZAJIŠŤUJÍCÍ LOGISTIKU  
PRO PRODEJNY ALBERT, DO SVÉHO TÝMU KOLEGY NA POZICI:

SKLADOVÝ DĚLNÍK

ZAJÍMALA BY VÁS PRÁCE, KDE:
  ... máte jistotu příjmu každý měsíc.
  ... ocení Vaši šikovnost a pečlivost bonusem až 6000 Kč měsíčně.
  ...  je Vám šéf k dispozici a podporuje Vás ve Vašem rozvoji.
  ... se nemusíte bát říci svůj názor.
  ... zaškolení netrvá jeden den, ale až tři měsíce.
  ... se s Vámi počítá dlouhodobě.
  ... si kolegové pomáhají a tráví spolu čas nejen v práci.
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máte prOblém S vOSím nebO Sršním Hnízdem
Městský úřad Klecany získal od Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje kontakty na deratizátory:

p. Horáček tel. 608 331 926 
p. Voráček tel. 603 542 733

dOpravně bezpečnOStní kOmiSe
Město Klecany hledá občany, kteří by měli zájem pracovat v nově 
vzniklé dopravně bezpečnostní komisi. V případě zájmu kontak-
tujte místostarostu Daniela Dvořáka na tel.: 739 032 165 nebo 
mailem daniel.dvorak@mu-klecany.cz.

Jak nakládat S biOlOgicky rOzlOŽitelným 
Odpadem (biOOdpadem) 
Vážení občané,
v souvislosti s nevhodným nakládáním s bioodpadem (viz. člá-
nek ZD Klecany), si Vás dovolujeme opakovaně upozornit na 
možnost ukládání bioodpadu rostlinného původu do kontejnerů ve sběrném dvoře. 

Městský úřad Klecany Vám nabízí též možnost odvozu bioodpadu na území na-
šeho města. Pokud máte zájem o tuto službu, připravte bioodpad na přístupné mís-
to a objednejte si svoz na telefonních číslech městského úřadu 284890064 nebo 
739592775. Tato služba je pro občany města Klecany zdarma.

Bioodpad, který je možné od občanů odebírat:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví 
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, větve.

Děkujeme Vám za dodržování pravidel při nakládání s bioodpadem.

 Daniel Dvořák – místostarosta

Hlášení míStníHO rOzHlaSu
Upozorňujeme občany, že na webových stránkách města byla 
vytvořena nová sekce – „Hlášení místního rozhlasu“, kde si 
můžete zpětně dohledat obsah hlášení v jednotlivých dnech. 
Do sekce se můžete dostat přímo z úvodní strany nebo na: 
http://www.mu-klecany.cz/web/cs/hlaseni-mistniho-rozhlasu.
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SOciální kOmiSe infOrmuJe
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám rozšířený seznam společností poskytujících dopravně zdravotní 
služby i v oblasti Klecan a okolí. Můžete se na ně obrátit tehdy, pokud nemáte 
možnost dopravit se například k lékaři vlastními silami.

AAA Taxi (www.aaataxi.cz)
Objednávejte na tel.: 14014 s požadavkem nejlevnějšího tarifu.

Societa,o.p.s. (www.societa.cz)
Objednávejte na tel.: 778 007 858, nejlépe alespoň 14 dní předem. Přeprava 
i vozíčkářů.

Novodobá sanitka (www.novodobasanitka.cz)
Objednávejte na tel.: 608 404 040, nejlépe 2 – 3 dny předem. Přeprava 
i vozíčkářů.

Pohoda transport (www.pohodatransport.cz)
Objednávejte na tel.: 774 888 085, nejlépe 1 – 2 dny předem. Přeprava 
i vozíčkářů nebo ležících klientů.

Kangaroo service (www.kangarooservice.cz)
Objednávejte na tel.: 724 666 614, nejlépe s několikadenním předstihem.

Handicap transport (www.handicap-transport.cz)
Objednávejte na tel.: 602 267 040, alespoň týden předem. Určeno jen pro 
držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

V případě zájmu o podrobnější informace se kromě uvedených kontaktů mů-
žete obrátit i na p. Ivetu Žemličkovou v klecanské lékárně nebo na p. Zuzanu 
Kudláčkovou na MěÚ Klecany.

Občané JSOu S činnOStí měStSkéHO úřadu 
veSměS SpOkOJeni
Od 23. března do 15. května probíhala v Klecanech dotazovací akce, která měla 
za úkol zjistit, jak jsou občané spokojeni s činností zaměstnanců městského úřadu 
a s kulturním a sociálním děním ve městě. Vyhodnocení průzkumu bylo zveřejněno 
na oficiálních internetových stránkách města v průběhu měsíce června. 

Dotazování probíhalo formou papírových dotazníků, které byly distribuovány do 
schránek a jejichž vyplnění bylo možné i na internetových stránkách města, a také 
prostřednictvím fyzického dotazování v okolí náměstí V. B. Třebízského a pošty. Dru-
hý jmenovaný způsob se však nesetkal s úspěchem a byl po dvou týdnech ukon-
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čen. Otázky byly z velké části uzavřené (občané volili z nabízených možností), ke 
svým odpovědím se pak respondenti mohli vyjádřit v otázkách otevřených. Odpovědi 
z těchto otevřených otázek byly předány vedení města a kompetentním osobám. 

Do výzkumu se zapojilo celkem 119 občanů, z toho 79 % tvořily ženy. Nejpočet-
nější skupinu tvořili respondenti ve věku od 30 do 40 let (z 26 %), nejméně zastou-
peni pak byli občané v rozmezí 20 – 30 let (pouze 5 %). Těsná nadpoloviční většina 
dotazníků byla odevzdána online. 

První část dotazníků tvořily otázky ohledně komunikace městského úřadu. Kromě 
komunikace s referenty města se hodnotila i včasnost a úplnost zveřejňovaných infor-
mací. Občané měli rovněž uvést, jaký pramen využívají jako svůj hlavní informační 
zdroj o dění v Klecanech. Z 32 % v tomto případě respondenti volili Klecanský zpra-
vodaj. V dodatečných poznámkách si mnoho obyvatel stěžovalo na nesrozumitelnost 
sdělení místního rozhlasu. 

Druhá část se skládala z dotazů týkajících se činnosti městské správy. Respondenti 
hodnotili starostu Ivo Kurhajce, místostarostu Bc. Daniela Dvořáka, práci podatelny 
a stavebního úřadu. 

Čtvrtá část se zaměřila na projekt otevřené radnice (zveřejňování smluv, diskuzní 
fórum a anketa na webových stránkách města), který městský úřad spustil v lednu 
2015. 42 % respondentů však o projektu překvapivě nevědělo. 

Poslední část se týkala kulturního a sociálního vyžití v obci. Kromě činnosti 
knihovny se hodnotily i kulturní akce, úroveň péče o rodiny s dětmi a starší spolu-
občany a v závěru byl respondentům ponechán prostor pro jejich náměty a připo- 
mínky. 

Odpovědi na jednotlivé otázky byly v drtivé většině pozitivní. V otevřených 
otázkách se však objevilo množství vulgarit: i to byl jeden z důvodů, proč se ve-
dení města rozhodlo zveřejnit pouze odpovědi na otázky uzavřené. Náměty a při-
pomínky občanů byly předány radě města a některými z nich se již její členové 
zabývali. Podrobnější výsledky průzkumu si můžete prohlédnout v přehledné 
tabulce. 

Děkujeme všem respondentům za jejich odpovědi. Věříme, že dotazník pomohl 
navázat intenzivnější spolupráci mezi vedením města a občany. 

ĆÁST 1: SPOKOJENOST S KOMUNIKACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
velmi dobrá spíše dobrá spíše špatná špatná

OSOBNÍ 
KOMUNIKACE

Ochota 30 % 52 % 15 %  3 %
Zdvořilost 31 % 54 % 10 %  5 %
Odborné znalosti 19 % 49 % 25 %  7 %

TELEFONICKÁ 
KOMUNIKACE

Ochota 35 % 45 % 18 %  2 %
Zdvořilost 36 % 50 % 13 %  1 %
Dostupnost hovoru 34 % 40 % 22 %  4 %

INTERNETOVÉ 
STRÁNKY

Přehlednost 19 % 52 % 17 % 12 %
Aktuálnost informací 19 % 48 % 21 % 12 %
Informační obsah 18 % 46 % 24 % 12 %
Vzhled stránek 20 % 55 % 16 %  9 %
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ČINNOST 
ÚŘADU

Hospodaření 
s financemi 16 % 57 % 25 %  2 %

Odpovídání na dotazy 17 % 47 % 22 % 14 %
Zápisy ze zasedání 
RM, ZMě 20 % 44 % 19 % 17 %

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne
Zveřejňuje podle vás město důležité 
informace včas? 18 % 43 % 27 % 12 %

zcela 
dostatečné

spíše
dostatečné

spíše
nedostatečné nedostatečné

Jak hodnotíte množství poskytovaných 
informací? 13 % 55 % 19 % 13 %

webové 
stránky

Klecanský 
zpravodaj

úřední 
 deska

místní 
rohlas jiné

Jaký pramen využíváte jako svůj hlavní 
informační zdroj? 26 % 32 % 15 % 14 % 13 %

ČÁST 2: SPOKOJENOST S ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ SPRÁVY
pozitivní spíše pozitivní spíše negativní negativní

STAROSTA IVO KURHAJEC 42 % 30 % 20 % 8 %
MÍSTOSTAROSTA BC. DANIEL DVOŘÁK 38 % 47 % 12 % 3 %
PODATELNA 31 % 51 % 10 % 8 %
STAVEBNÍ ÚŘAD 27 % 44 % 21 % 8 %

ČÁST 3: PROJEKT OTEVŘENÉ RADNICE
ano ne

Víte o projektu otevřené radnice, který byl spuštěn v lednu 2015? 58 % 42 %

ano ne nevím
Myslíte si, že je projekt pro město Klecany a pro občany přínosný? 66 % 4 % 30 %

ČÁST 4: SPOKOJENOST S KULTURNÍM A SOCIÁLNÍM VYŽITÍM
pozitivní spíše pozitivní spíše negativní negativní

ČINNOST KNIHOVNY 40 % 35 % 15 % 10 %
MOŽNOST KULTURNÍHO VYŽITÍ 21 % 55 % 17 %  7 %

ano ne
Uvítal/a byste více kulturních akcí? 64 % 36 %

velmi dobré spíše dobré spíše špatné špatné

PÉČE  
O RODINY 
S DĚTMI

Dětská hřiště 30 % 47 % 17 %  6 %
Volnočasové aktivity 30 % 44 % 15 % 11 %
Kulturní akce 17 % 53 % 21 %  9 %

zcela 
dostatečně

spíše 
dostatečně

spíše 
nedostatečně nedostatečně

Jak je podle vás postaráno o starší 
spoluobčany? 20 % 56 % 16 %  8 %
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důleŽité infOrmace prO Občany měSta
Finanční správa ruší k 1. lednu 2016 nejmenší finanční úřady

Finanční správa v tiskovém prohlášení informuje, že od 1. ledna 2016 zruší 23 nej-
menších finančních úřadů po celé ČR. Jedná se o pracoviště, která mají malý počet 
zaměstnanců a vykonávají jen registrační a vyměřovací činnosti.
Ostatní činnosti jsou vykonávány na okresních pracovištích, která se nebudou rušit 
a převezmou agendu rušených finančních úřadů.

V prohlášení jsou uvedeny důvody rozhodnutí o zrušení 23 územních pracovišť:

 „Zajištění fungování nejmenších územních pracovišť je velmi neefektivní, pro stát 
představuje značnou finanční zátěž a pro Finanční správu zátěž organizační. Veškeré 
služby pro daňovou veřejnost budou po jejich zrušení plnohodnotně zabezpečeny na 
nejbližších, zejména „okresních“, územních pracovištích.

 V exponované době, kdy se podává daňové přiznání k dani z nemovitých věcí 
a k dani z příjmů bude Finanční správa zajišťovat jejich výběr přímo v obcích, kde 
dojde ke zrušení finančních úřadů. Nedojde k propouštění zaměstnanců, jen k pře-
sunu na jiná pracoviště.“

Přehled rušených územních pracovišť FÚ od 1. 1. 2016 ve Středočeském kraji:

ÚzP	 	Přesunuto	na	ÚzP
Votice   Benešov
Dobříš	 	Příbram

Finanční správa ukončuje k 1. září 2015 provoz 
pokladen na neokresních územních pracovištích FÚ 

Od 1. září 2015 bude ukončen provoz pokladen pro výběr hotovostních plateb daní 
a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů. Důvodem 
je zejména skutečnost, že náklady na jednu transakci na pokladně územního pra-
coviště finančního úřadu představují částku ve výši 42,50 korun, přičemž například 
Česká pošta s.p. nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za 29 korun. Navíc 
v případě zachování pokladen by musela Finanční správa investovat značné prostřed-
ky do bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na tento záměr nebylo hospodárné, 
vysvětluje dále vyjádření, které připomíná možnost nechat si strhávat daň z nemovi-
tých věcí ze SIPO nebo uhradit daň tzv. daňovou složenkou na poště.

SEZNAM	ÚzP	FÚ	se	zrušenými	pokladnami	k	1.	9.	2015	ve	Středočeském	kraji 
ÚzP	v	Brandýse	n/L	–	St.	Bol.	 ÚzP	v	Mnichově	Hradišti
ÚzP	v	Čáslavi	 ÚzP	v	Neratovicích
ÚzP	v	Českém	Brodě	 ÚzP	v	Poděbradech
ÚzP	v	Dobříši	 ÚzP	v	Sedlčanech
ÚzP	v	Hořovicích	 ÚzP	ve	Slaném
ÚzP	v	Kralupech	nad	Vltavou	 ÚzP	ve	Vlašimi
ÚzP	ve	Voticích
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biOOdpad – kOnteJnery
Možná, že jste v minulých dnech zaznamenali, že okolo některých pozemků se ob-
jevily cedule, které upozorňují na to, že bioodpad na pole nepatří. Znamená to tedy, 
že nám zemědělcům i obci už dochází trpělivost. 

 Sami většinou vlastníte zahradu a určitě víte, kolik 
práce to dá, pozemek udržet v pořádku. A představte 
si to – celý rok kolem záhonů a trávníku běháte, sta-
ráte se a ve chvíli, kdy už je trávník pěkně udržova-
ný, rajčátka se červenají – šup – a soused vám na to 
všechno vyklopí dvě kolečka shnilých jablek a nějaké 
to listí a klestí. Dovedete si to vůbec představit? Asi ne, 
protože jinak by někteří z vás právě tohle nedělali na 
poli. I tam se těšíme na to, jak po spoustě práce nako-
nec sklidíme úrodu. A místo toho kombajn odkrývá 
tu starý vánoční stromek, tu hromadu zetlelé trávy…. 
A občas se bohužel zakousne i do kusu betonu nebo 
starého železa.

 Takže vás žádáme o to, abyste všechen biood-
pad (listí, jablka, větve nebo posekanou trávu) už 
neukládali do polí, ale do k tomu určeného kontejneru. 
Kontejner, do kterého je možné vozit bioodpad, je ve sběrném dvoře v Klecanech. Do 
kontejneru dávejte pouze BIOODPAD, nic jiného. 

Děkujeme   
Zemědělské družstvo Klecany a Město Klecany

Vzor cedule:

!!!! POZOR !!!!

PRÁVĚ VSTUPUJETE NA SOUKROMÝ POZEMEK !!!!!

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE ODPAD Z VAŠICH VZORNĚ UDRŽOVANÝCH ZAHRAD 
NEUKLÁDALI NA NAŠE POZEMKY, PROTOŽE I MY BYCHOM SI 

PŘÁLI MÍT NAŠE POLE PĚKNÉ A ČISTÉ !!!!

HROMÁDKY LISTÍ, TRÁVY, VĚTVÍ NEBO JABLEK ROSTLINÁM, KTERÉ SE 
SNAŽÍME PĚSTOVAT SKUTEČNĚ ŠKODÍ !!!!! NAVÍC PŘITAHUJÍ I K VAŠIM 

POZEMKŮM HLODAVCE NEBO DIVOKÁ PRASATA!!!

POVINNOSTÍ OBCE JE ODVÁŽET BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD A VY 
BYSTE TUTO MOŽNOST MĚLI VYUŽÍVAT NAMÍSTO TOHO, ŽE 

VĚDOMĚ POŠKOZUJETE CIZÍ MAJETEK.

!!!! POZOR !!!!
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cHcete klidné a čiSté měStO?
Často se setkáváme s kritikou čistoty města. Jistě si každý slušný občan přeje, aby se 
při chůzi městem nesetkával se psími exkrementy, pohozenými papíry, pet lahvemi 
a vzrostlým plevelem v ulicích. To ale není vše. Máme tu dětská hřiště. Maminky kri-
tizují nepořádek na těchto hracích plochách. 

V kontejnerech na tříděný odpad a vedle nich bývá často směsný odpad z domác-
ností.

Velkým problé-
mem a s tím spoje-
nou kritikou je rychlá 
jízda motorových vo-
zidel v našich ulicích 
a hlavně v oblasti – 
V Boleslavce v obdo-
bí provozu základní 
a mateřské školy.

V reakcích na tyto 
nešvary je většinou 
řečeno: „Město by 
toto vše mělo řešit 
a postarat se o čistotu 
a nápravu.“ Podobné 
výroky zazněly i na 
zasedání zastupitel-
stva. 

Nikdo však nepřišel s návrhem, jak tuto problematiku řešit. Vše spočívá v lidech. 
Kdyby ten, kdo chodí do ulic venčit psa, po něm uklízel, není co řešit. Stejně to platí 
i s obaly od sušenek, krabičkami od cigaret v ulicích a dalšími odpadky. 

Dětská hřiště? Sama jsem si vyměnila názor s jednou maminkou, která dala dítěti 
sušenku i s obalem a ono odho-
dilo obal na zem. Co maminka? 
Nic. Když obviňujeme z nepo-
řádku na hřištích a v ulicích děti 
školního věku, pak si položme 
otázku, kdo je vychoval, že se 
tak chovají. Nikdy není pozdě 
a každý z nás pokud uvidí dítě 
nebo dospělého dělat nepořádek, 
může ho upozornit, aby po sobě 
uklidil.

Kontejnery? U každého domu 
jsou popelnice na směsný od-
pad, které jsou pravidelně každý 
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týden vyváženy zdarma. Zdar-
ma nebo za menší poplatek je 
k dispozici občanům pro od-
kládání ostatního odpadu sběr-
ný dvůr. 

Rychlá jízda v ulicích – bez-
ohlednost. Chceme, aby poli-
cie měřila rychlost? Stačí, když 
si řidič připomene vyhlášku, že 
v obytné zóně se jezdí dvacít-
kou. Při dodržování rychlosti 
se nemusíme bát o bezpečnost 
dětí, které vyběhnou ze dvorku 
nebo jdou po ulici.

Zamysleme se všichni nad 
sebou, dodržujme pořádek 
a pak budeme všichni spoko-
jeni. Nebude se řešit to, co se 
vyřešit nedá. Je to vše v nás, 
občanech.

Děkuji Vám za přečtení pří-
spěvku. Jistě mi dají mnozí ob-
čané za pravdu.

Jarmila Brožová – zastupitelka

fOtOSOutěŽ – klecanSký HáJ
Zapojte se do fotosoutě-
že, jejímž cílem je objevit 
a zachytit krásu a přírod-
ní bohatství Klecanského 
háje. Pro autory tří nejlé-
pe hodnocených fotogra-
fií je připravena cena: 
vytištění vlastní vítězné fo-
tografie na plátno o rozměru 
80 x 120 cm v hodnotě 
1.500 Kč! Soutěž trvá do 
31. 10. 2015. Více informací 
na www.klecanskyraj.cz
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reakce čtenářů na článek zaStupitelky 
měSta paní J. brOŽOvé v letním dvOJčíSle 
zpravOdaJe

Vážení občané,

v posledním vydání zpravodaje jsem četla příspěvek paní Brožové. Jeho bezdůvodně 
útočný obsah způsobil, že cítím povinnost na něj reagovat. 

Nejprve – dle mých informací p. Tomášová odešla z funkce předsedy kulturní 
komise v roce 2011 proto, aby se mohla více věnovat činnosti v občanském sdru-
žení Pravý Hradec – a také proto, aby se vzhledem k rozsáhlým aktivitám tohoto 
sdružení vyhnula případnému střetu zájmů.

Jsem toho názoru, že článek p. Brožové je směsicí polopravd, zavádějících a ma-
nipulativních tvrzení a že byl medvědí službou všem zainteresovaným subjektům. 
Myslím, že článek bohužel spíše dehonestuje to, co město, Pravý Hradec, Chari-
ta a další v sociální oblasti dělají. Vznášené připomínky a návrhy včetně diskuse 
o nich nelze hned považovat za útok na město. Obávám se, že se jedná ze strany 
autorky o zásadní nepochopení situace. P. Brožová zastává názor, že město potaž-
mo jeho soc. komise mají málo pravomocí v sociální oblasti a že utajování osob-
ních údajů komplikuje či brání řešení problému. 

Na řešení sociální problematiky se podílí stát, kraje a obce v samostatné pů-
sobnosti nebo státem přenesené působnosti společně s dalšími subjekty jako jsou 
spolky, ústavy, církevní organizace, případně občané sami. Zákonem jsou upraveny 
3 základní pilíře – sociální pojištění (mj. důchody, příspěvky na péči...), státní soci-
ální podpora (mj. dávky vyplácené úřadem práce…) a sociální pomoc (mj. pomoc 
v hmotné nouzi, sociální služby…). Především zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, 
č. 128/2000 Sb., o obcích a č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto právní 
předpisy ukládají kompetence i povinnosti jednotlivým subjektům, ale také jim pře-
nechávají rozhodování v oblasti sociální pomoci – především na úrovni obcí, včet-
ně volby vhodné formy pomoci. Právní předpisy dávají všem subjektům dostatečné 
pravomoci k zajišťován pomoci. 

Obce mají zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území, jakou 
formou tak učiní, záleží jen na nich (letáčky, dotazníky, ankety, osobní kontakt…). 
To ale neznamená vědět, kolik dávek a v jaké výši pobírá některý z občanů, který 
se ocitl v hmotné nouzi. Každá osoba se může ocitnout bez pomoci, a nejsou to 
pouze senioři, můžou to být i rodiny s malými dětmi či zdravotně postižení. Zna-
mená to vědět, kolik žije v Klecanech seniorů, zdravotně postižených, sociálním 
vyloučením ohrožených jednotlivců nebo rodin…. Obce mají úzce spolupracovat 
s ostatními registrovanými poskytovateli, případně soc. služby samy poskytovat. 
A taky mají informovat občany vhodnou formou (ne každý pracuje s internetem) 
o možnostech pomoci v případě hmotné nouze, o poskytovatelích soc. služeb 
v místě… Zejména pokud město přispívá těmto poskytovatelům na provoz, což 
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Klecany nemalou měrou činí – stačí se podívat na položky v rozpočtu města. Zvát 
občany nejen na přednášky o zdraví, ale třeba i na přednášky pracovnic soc. od-
boru obce III, které zajišťují sociální práci na daném území. Senioři žijící v Domě 
s pečovatelskou službou provozovaném městem Klecany „už mají problém vyře-
šen“, ostatním lze pomoc poskytovat i v jejich domácnosti (dovážka stravy, nákupů, 
zajištění úkonů péče…). V Klecanech bydlí rovněž hodně mladých rodin s dětmi. 
Dle mých informaci a informací dostupných na internetových stránkách se na tuto 
cílovou skupinu (také s podporou města) úspěšně zaměřuje občanské sdružení Pra-
vý Hradec prostřednictvím klubu rodičů Klíček. Ale ani senioři nezůstávají stranou, 
sdružení organizuje masáže, různé kulturní akce a setkání, pro mládež zase jezdec-
ký klub, hudební workshopy, letní tábory.

Existují sociálně aktivizační služby, na které kraj nebo obce přispívají posky-
tovatelům služeb, pro občana je tato služba bez úhrady. Jejich cílem je podpora 
při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí pro občany,   aby byla do-
stupná podpora a eliminovalo se sociální vyloučení. Sociální vyloučení totiž nelze 
chápat jen jako chudobu, ale i vyčlenění z běžného života, např. izolace doma 
pro sníženou pohyblivost (třeba se „jen“ stydí vyjít na veřejnost s holí), osamělost 
(např. ovdovělí občané nezvyklí zajišťovat chod domácnosti). Někteří senioři jsou 
v úzkém kontaktu se svou rodinou, ale nastávají situace, kdy pro velkou vzdálenost 
anebo pracovní vytížení rodiny nelze zajišťování aktivit nesoběstačnému členu ro-
diny provádět. Tady je prostor pro registrované poskytovatele soc. služeb. 

Jako obyvatel, který možná v budoucnu bude také potřebovat pomoc, bych uví-
tala, kdybych se třeba na internetových stránkách města mohla dozvědět potřebné 
informace o tom, kdo a jaké nabízí služby. Je mi známo, že něco poskytuje např. 
Charita Neratovice – zmiňovala se o tom i p. Brožová, ale nevím, jaké služby, za 
jakých podmínek je služba dostupná a co musí občan učinit, pokud má o ně zájem 
či je potřebuje. 

Myslím si, že každý z nás má zájem, aby se i seniorům a zdravotně postiženým 
osobám v Klecanech dobře žilo, aby měli možnost využívat služby, které vzhledem 
k věku, situaci a zdravotnímu postižení potřebují. Stát částečně vyčleňuje ze svého 
rozpočtu účelově vázané prostředky krajům na soc. služby, kraj pak tyto prostředky 
rozděluje. A obec má buďto tyto služby poskytovat nebo oslovovat registrované 
poskytovatele. Rodina obvykle dle svých možností pomoc zajišťuje, když přestává 
zvládat, měla by se obec, která má zmapovány potřeby svých občanů, podílet na 
zprostředkování či poskytování časově i místně dostupných soc. služeb. To by mělo 
být úkolem obce (třeba soc. komise) – být v kontaktu s občany, porozumět jim, 
znát jejich potřeby a informovat je o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální 
situace. 

A poznámka na konec: V minulých dnech jsem zhlédla film „Domácí péče“, 
jeho hořko-humorné ladění mne oslovilo, vřele všem doporučuji. 

Dagmar Adamová,  
Klecany
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Milí spoluobyvatelé Klecan,
ráda bych reagovala na vyjádření paní zastupitelky Jarmily Brožové z letní-
ho dvojčísla Klecanského zpravodaje. Nemá být ani tak odpovědí autorce zmi-
ňovaného příspěvku, nýbrž případným podnětem k zamyšlení pro každého 
z nás.

I mně se žije v Klecanech dobře. Jednou z prvních příjemných věcí, které jsme 
zde na začátku našeho zatím pětiletého bydlení zažili, byla letní akce s různorodý-
mi aktivitami pro dospělé i děti. Oslovila mě na ní tehdy milá a vstřícná paní, jak 
jsem později zjistila, paní Zdena Tomášová z Pravého Hradce, jehož zásluhou se 
akce konala. Zhruba o rok později jsem mimo jiné i díky svému působení v míst-
ní základní škole začala vnímat, jak problematický vztah existuje mezi městem 
Klecany, jeho vedením a jednotlivými složkami včetně těch vzdělávacích, a mezi 
osobností paní Tomášové a jejími aktivitami v čele s fungováním občanského sdru-
žení Pravý Hradec. Deklarované zájmy obou „stran“ jsou stejné, podobně jako 
jsme je četli na volebních lístcích všech stran kandidujících v posledních komunál-
ních volbách. Ovšem zdá se, že hlavní slovo v této hře mají ve skutečnosti osobní 
antipatie, jejichž vzniku a důvodů se nový přistěhovalec těžko dopátrá, alespoň 
mně se to za čtyři roky nepodařilo. Ať se však v minulosti stalo cokoliv, myslím, že 
stačí, když se podíváme na současnost. A z její reality se díky vlastním zkušenos-
tem a pomocí svého vlastního selského rozumu zamyslíme, zda tím destruktivním 
elementem veřejného života v Klecanech je skutečně paní Zdena Tomášová, jak 
zřejmě naznačoval veřejný dopis paní Brožové. Pro mě osobně je podobné nařčení 
za hranicí absurdity. Věcně řečeno, jsem přesvědčena, že paní Tomášová svou čin-
ností a působením v obci nikoho nenapadá, neútočí a nezpochybňuje ničí poctivé 
snažení a obětavost. 

Vím, že paní Tomášová je některým občanům Klecan trnem v oku. Je ovšem 
otázkou, o čem to vypovídá. A hlavně o kom. Když se rozhlédneme kolem sebe, 
snadno si ověříme, jakou realitu kolem sebe kdo, z nás v obci, den za dnem 
vytváří.

Milí spoluobčané, velmi Vám děkuji za Vaši pozornost.

S přáním hezkých dní Tereza Binderová
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Otevřená odpověď paní Brožové na její článek 
v červnovém zpravodaji
Paní Brožová,

s nevěřícným úžasem a zklamáním jsem v minulém čísle zpravodaje četla Váš vý-
pad proti Zdeně Tomášové. 

Vy jste někde slyšela, že by Zdena říkala, že sociální komise nepracuje dobře? 
Kdy a kde to podle Vás řekla? Proč jste to ve svém článku neuvedla, jste-li o tom pře-
svědčena? Já jsem nic takového neslyšela a nevěřím, že Zdena něco takového řekla. 
Nebo považujete návrh na zkvalitnění sociální péče za osočování sociální komise? 
Proč? Co vlastně máte proti tomu, když Zdena podává zastupitelstvu a radě návrhy 
na zlepšení péče o potřebné občany, návrhy, které předem projednává se sociální 
komisí? Považujete tuto práci zastupitelky, k níž byla Zdena svými voliči pověře-
na, za „poškozování sociální komise“? Jak si tedy práci zastupitelů představujete 
Vy? 

Jak jste přišla na to, že Zdena spolu s panem Melicharem rozložila kultur-
ní komisi? Jak ji rozložila? Tím, že se před několika lety vzdala pozice před-
sedkyně kulturní komise? Dávno předtím, než se pan Melichar do Klecan při-
stěhoval? Co ještě podle Vás udělala pro její rozklad? Proč jste to konkrétně 
nenapsala, když jste považovala za nutné sdělit občanům Klecan, jaký je Zde-
na zloduch? A jak s tím souvisí pan Melichar? Pokud já vím, několik let poté, co 
Zdena komisi opustila, mu bylo nabídnuto členství, které odmítl. Vy máte jiné 
informace? 

Dosud jsem si Vás vážila i přesto, že s Vámi v zastupitelstvu často nesouhla-
sím. Vážila jsem si Vás pro Vaši pracovitost, angažovanost pro město i pro Váš 
vztah k dětem. Teď jste mě ale zaskočila. Z duše se mi protiví vyměňování ná-
zorů takto veřejně, ale přesto jsem musela reagovat na nehoráznosti, které jste 
napsala. Nemůžu se nezastat své kolegyně a kamarádky. Zvláště když ji velmi 
dobře znám, znám její motivaci, lidskou dobrotu a takřka neuvěřitelnou praco-
vitost, kterou věnuje nikoli sobě a svému prospěchu, ale svému okolí a lidem 
ve svém městě. Pána, který s nemocnou nohou nedokázal dojít k lékaři, objevi-
la Zdena a zorganizovala pomoc. Paní, které doma jedinou společnost dělá zá-
keřná choroba, objevila Zdena a zorganizovala pomoc. Paní, která bez pomoci 
nemůže ven, objevila Zdena a našla jí asistentku. Nikdo opravdu nechce ani po 
Vás, ani po členkách sociální komise, aby zvonily u sousedů a ptaly se, zda něco 
nepotřebují. Neděláte to Vy, nedělám to ani já. Máme spoustu vlastních staros-
tí a nikdo to nemůže vyčítat ani Vám, ani mně. Ale proč osočovat člověka, kte-
rý něco podobného dělá? Buďme vděčni, že v našem městě máme někoho jako 
Zdena. Buďme rádi a prosím, přestaňte jí házet klacky pod nohy. Nezaslouží 
si to. 

Alena Václavíková
členka Pravého Hradce 

a zastupitelka za Žijeme v Klecanech



Klecanský zpravodaj • září 2015



18 / 19

zpráva O činnOSti Obecní pOlicie 
zdiby na území měSta klecan, 
leden – červen 2015
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vyJádření SpOlečnOSti 
praŽSké vOdOvOdy a 
kanalizace, a.s. – prOvOz 
kalOvéHO HOSpOdářStví draSty,
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mezi řádky aneb prázdninOvé akce 
v kniHOvně
Prázdniny – to je taková „okurková sezóna“, a to se týká i naší knihovny. Akcí během 
prázdnin tedy bylo pomálu, ale přeci jen proběhl víkend na jejich samotném počát-
ku, který byl ve znamení sobotního „Putování s pejskem a kočičkou po Klecanech“ 
a nedělní túry „Za strašidly na hrad“. Shrnutí obou akcí je k dispozici v archivu na 
webových stránkách knihovny http://klecany.knihovna.cz/archiv-akci/cerven-2015/. 
Jako již tradičně je vše doplněno bohatou fotogalerií. 



Klecanský zpravodaj • září 2015

A co Vás čeká v září?
V letním dvojčísle jsme Vám přáli, abyste si užili prázdniny, dovolenou, zkrátka za-
sloužený odpočinek. Snad se naše přání vyplnilo v míře více než vrchovaté a do 
babího léta a dalšího školního roku vstupujete plni elánu a energie. Chápeme, že ne 
všichni jste školou povinní, nebo máte dítka školou/školkou povinná, žel i tak jste za-
čátkem září jistě zaznamenali, že začala škola. A se začátkem podzimních povinností 
jsme tu pro Vás s dalšími akcemi v knihovně. 

Září v knihovně bude ve znamení pomalého rozjezdu (viz.program), stejně jako 
začátek školního roku. Celoměsíční akcí je bezplatná registrace nových čtenářů, kteří 
od nás kromě čtenářského průkazu dostanou malou pozornost. Jste zvědaví a dosud 
nejste registrovaní v naší knihovně? Otevírací dobu a všechny potřebné informace 
najdete na našich stránkách http://klecany.knihovna.cz/. Těšíme se na Vás!

Vaše knihovna 

výrOčí klecanSká i Jiná
Třicet pět let po té, co byl založen v Klecanech Sbor dobrovolných hasičů, byl 1. 
září 1935 otevřen nově vybudovaný Hasičský dům. Stavba byla dne 30. dubna 1935 
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Svatý Václave, 
vévodo České země, 

kníže náš, pros za nás boha, 
Svatého Ducha! 
Kriste eleison.   

Ty jsi dědic české země, 
rozpomeň se na své plémě, 

nedej zahynouti nám ni budoucím, 

Svatý Václave! 
Kriste eleison.   

Pomoci my tvé žádáme, 
smiluj se nad námi, 

utěš smutné, zažeň vše zlé, 
Svatý Václave! 
Kriste eleison.

zadána staviteli Josefu Srbovi a dokončena byla 30. srpna téhož roku. Náklady na 
vybudování činily 74 123,- Kč. Hasiči se neobejdou bez vody, ale všeho moc škodí. 
A že v roce 1890 bylo vody víc, než dost, nám ukazuje značka na správní budově 
jezu. 4. září toho roku stoupla hladina Vltavy o 6,57 m. A ještě pohled do historie 
zcela nedávné – 20. září 1980 byla zahájena výuka v nové budově mateřské školy 
v areálu základní školy. 

V září si státním svátkem (28. 9.) každoročně připomínáme den zavraždění patro-
na naší země knížete Václava. Narodil se zřejmě v r. 907, byl synem knížete Vratislava 
a Drahomíry, pocházející z rodu polabských Slovanů. Václava i jeho bratra Boleslava 
vychovávala babička Ludmila. Václavovi se dostalo v Budči, na tehdejší dobu, znač-
ného vzdělání. Po smrti Václavova otce se r. 921 ujala regentské vlády Drahomíra. 
Mezi Drahomírou a její tchýní Ludmilou se rozpoutal mocenský boj, který skončil 
zavražděním Ludmily (r. 921), jež byla představitelkou křesťanství. Oproti tomu Dra-
homíra patřila spíše k představitelkám pohanského způsobu života.

Kdy přesně Václav nastoupil na trůn, není známo, avšak r. 925 již jako vládce země 
nechal převézt ostatky kněžny Ludmily z Tetína do Prahy. Počátky vlády Václava prová-
zely střety s okolními knížaty a klid v zemi narušovala rovněž expanzivní saská politi-
ka. Postava Václava je po dlouhá staletí značně zidealizována bez historického zákla-
du. Doloženo je za doby vlády Václava, založení nového kostela na pražském hradišti, 
zasvěceného sv. Vítu. Tento kostel se stal natrvalo jedním z center tehdejšího hradiště, 
církve i státu. Mezinárodní politika byla v době vlády Václava značně komplikovaná 
a zatížená povinností odvádět daň do Bavorska. Ani okolnosti zavraždění Václava ne-
jsou příliš věrohodně zdokumentovány. Václav byl zavražděn na příkaz svého bratra 
Boleslava ve Staré Boleslavi. Pozoruhodné je, že datum 28. září není historicky zpo-
chybňováno, zatímco rok zavraždění Václava je uváděn buď 929, nebo 935. K druhé-
mu z uvedených letopočtů se historikové přiklánějí častěji. Tři roky po bratrově smrti 
nechal sám Boleslav převézt ostatky Václava na Pražský hrad. Zde pak počíná dvojí 
historický význam Václavův – v církevním prostředí jako světce s mnoha křesťanskými 
ctnostmi a v prostředí státotvorném jako vládce přemyslovské dynastie a českého státu. 

Od dob sv. Václava byla naše země mnohokrát zmítána vlnobitím osudu. Avšak 
nakonec vše vždy dopadlo tak, že český národ přežil, a to dost možná i díky často 
vznášené prosbě ke svatému Václavu: 

JH
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létO v pravém Hradci
Výroční akademie
V červnu jsme zakončili školní rok tradiční akademií. 

V aule mateřské školy děti předvedly, co se naučily v kurzech a kroužcích Klíčku. 
Viděli jsme vystoupení kouzelníků, ukázky z hodin angličtiny, tanečních kroužků 
a gymnastiky.

Odpoledne jsme se sešli v kasárnách a program pokračoval soutěží v biatlonu 
a volnou zábavou s tancem s Pavlínou, šachovou simultánkou, ve výtvarné dílně, 



26 / 27

v anglické herně, na šla-
pacích autech a u koní.

Jako hosté vystoupili 
manželé Pekárkovi z más-
lovické Školy zábavných 
psích sportů s ukázkou 
výcviku Jack Russell teri-
érů.

Velkým překvapením 
byl malý rockový kon-
cert žáků základní školy 
Davida Václavíka a Pet-
ra Rudyho. Pod vedením 
Pavla Černého se celý rok 
se scházeli v RocKli, naší 
hudební zkušebně. Zatím 
jsou jen dva, a tak se u všech nástrojů i ve zpěvu střídali. Věříme však, že brzy se 
přidají další muzikanti.

Obyvatele Domu s pečovatelskou službou potěšil harmonikář Josef Jelínek. Za 
jeho doprovodu si všichni společně zazpívali nejznámější písničky. 

Odpoledne jsme zakončili setkáním všech návštěvníků u táboráku.

Středeční schůzky rodičů a dětí v kasárnách
V době letních prázdnin se nekonají kurzy ani kroužky, ale vždy ve středu mohli přijít 
děti s rodiči do kasáren a povozit se na šlapacích autech a zaskákat si na trampolíně. 
Někdy se mohli všichni společně zúčastnit tanečního či hudebního semináře nebo 
se potěšit s koníky.
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Příměstské tábory
I na letošní prázdniny jsme připravili v kasárnách několik běhů příměstských táborů. 
Byly zaměřené na sport, hudbu a tanec, na divadlo, tábory s angličtinou nebo s péčí 
o koně. Na všech typech táborů si děti něco hezkého vyrobily a jely na celodenní 
výlet. Na obědy chodily do jídelny v Národním ústavu duševního zdraví a byly moc 
spokojeny, jak s jídlem, tak i s přátelským přijetím. Letos se na příměstských táborech 
vystřídalo více než 120 dětí.

Pokračování projektu „Babiččina zahrádka a dvoreček“.
Již před dvěma lety jsme začali budovat zeleninovou zahrádku a slepičí dvoreček 
u Domu s pečovatelskou službou. Díky podpoře zaměstnaneckého fondu České spo-
řitelny a s pomocí technických služeb města jsme založili velký zeleninový záhon, 
bylinkový záhon, pořídili kurník pro 6 slepic a oplocení dvorečku. Pod pergolu, kte-
rou nechalo postavit město, jsme umístili šlapací cvičební stroj pro seniory.

V loňském roce jsme vysadili keře drobného ovoce: malin, rybízu a angreštu.
Letos jsme požádali Nadaci O2 o další příspěvek na dobudování zahrady a akti-

vizační program pro seniory. Dostali jsme 49 500 Kč na pořízení zahradního nářadí, 
budek pro ptáky, ježky i hmyz. Nemalá částka je určená na hudební semináře a tanec 
na židlích. Připravujeme Recepty z babiččiny zahrádky – schůzky s ochutnávkou po-
krmů z toho, co v zahradě vypěstujeme.

Obyvatelé DPS již nemohou pečovat o zahradu, ale mají možnost pozorovat, jak 
se během roku proměňuje a mohou si dopřát čerstvou zeleninu a vajíčka. Práce na 
zahradě se spontánně ujala skupina mladých maminek, které přicházejí i se svými 
dětmi. Vznikla tak komunitní zahrada, která zpestřuje život všech, kteří na zahradě 
pobývají. 

Za podporu našich projektů děkujeme Městu Klecany, Nadaci O2, Nadaci AVAST, 
Nadaci České spořitelny a všem dalším dárcům, příznivcům a pomocníkům.

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová
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praHa – výcHOd a JeJí měSta  
a Obce – Stará bOleSlav
Zařadit do našeho seriálu o městech a obcích Prahy – východ 
v září Starou Boleslav, se doslova nabízí. 

Na dnešním území Staré Boleslavi vzniklo přemyslov-
ské hradiště na počátku 10. století, jako jeden ze strážních 
hradů. Již v 10. století zde stál kostel zasvěcený sv. Kosmo-
vi a Damiánovi, u jehož dveří byl zavražděn kníže Václav, 
který zde byl také několik let pohřben. Po r. 1039, za vlá-
dy Břetislava I. byl na místě mučednické smrti knížete Václa-
va položen základní kámen k románské bazilice sv. Václava. 
V r. 1262 přešla Boleslav z držení panovníka do majetku pánů z Michalovic, kteří 
později zakládají Brandýskou tvrz. Nové opevnění obce pak nechal vystavět císař 
Karel IV. Boleslav byla r. 1421 zpustošena Husity. V 15. století přechází panství již 
společně s Brandýsem na Tovačovské z Cimburka a později na Krajíře z Krajku. 

Roku 1609 nabývá značného významu Palladium země české. Jedná se o kovový 
reliéf Madony s dítětem, kterému je připisována ochranná moc nad Českými země-
mi, který byl uchováván ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie. V době třicetileté války bylo město téměř zničeno. Tato zkáza přetrvávala až 

Historický znak 
města Stará Boleslav

„Stará Boleslav letecky“ od Zdeněk Fiedler – Vlastní dílo.
Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
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do poloviny 18. století. K záchraně města přispěly Tereziánské reformy. Do první 
poloviny 19. století bylo v důsledku reforem postaveno více než 70 nových domů. 
Od r. 1873 obcí vede železnice a r. 1848 obnovil císař František Josef I. právo čtyř 
výročních trhů a pravidelné páteční trhy. Roku 1899 byla obec Boleslav povýšena na 
město. Roku 1960 bylo vytvořeno souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, což je 
nejdelší název města v České republice. Historické jádro města bylo r. 1992 vyhláše-
no městskou památkovou zónou. 

Všechny geografické, sociologické i demografické údaje jsou vázány k Brandýsu 
nad Labem a o nich zase někdy příště. 

JH

O známkOvání ve škOle
Už vaše dítě přišlo ze školy s tím, že známka, kterou do-
stalo, není spravedlivá? Nebo že se snaží, ale stále nemá 
dobrou známku? Možná i vy jste někdy na třídních 
schůzkách vysvětlovali učiteli, že se vaše dcera nebo váš 
syn přece snaží! Dokonce má doučování. A přesto….

Otázek a okolností, které se známkováním ve škole sou-
visejí, není málo. Podívejme se na některé z nich.

Má být ve známce zahrnuta snaha žáka zvládnout látku?

Ano – domnívám se, že v některých výchovných před-
mětech je to vhodné. Proč by sportovně nenadaný žák, který se snaží, nemohl mít 
dobré známky z tělocviku? Zde snahu ohodnotit dobrou známkou je dle mého mí-
nění namístě.

Ne – v naukových předmětech. Zde by známka měla co nejlépe odrážet výsledek 
žákovy snahy. Z více důvodů:

Snaha není měřitelná. Děti pak vnímají jako nespravedlivé, pokud učitel různou míru 
znalostí hodnotí stejnou známkou.

Dále si pomohu příměrem: Nepotřebuji zubaře, který se snaží. Potřebuji, aby mi zub 
spravit uměl. I žák potřebuje látku umět, aby mohl zvládnout návazné učivo. Míra 
zvládnutí starého učiva (nikoliv míra snahy) mu umožní, aby ho použil ke zvládnutí 
nového. Známka by tedy měla co nejobjektivněji vypovídat o míře zvládnutí určitého 
učiva. Pokud takovou je, dává žákovi významnou zpětnou vazbu.

Dostává-li žák s ohledem na snahu lepší známku, než jaká by měla odpovídat jeho 
míře zvládnutí učiva, dostává se mu nesprávné zpětné vazby. Správná zpětná vazba 
nás přece nemá ujišťovat v tom, že stačí snaha a vše dobře zvládneme. Správná zpět-
ná vazba nás má učit, že i přes snahu nám něco půjde těžko a něco možná vůbec. 
A i to by se mělo dítě ve škole naučit.
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Jak se zachovat, dostanete-li ne úplně příznivou informaci ze školy?

To dělá často větší potíže rodičům, než dítěti samotnému. Nepřijme-li rodič limity 
svého dítěte, znejistí i dítě. Je proto dobré a důležité (ve škole i doma) trvale pod-
porovat snahu a zároveň oceňovat jeho pokroky, kterých díky své snaze dosahuje 
v mezích svého nadání a schopností. Tím nemyslím známkování!! Hodnotit se dá 
mnoha způsoby, známky jsou pouze jednou ze součástí široké škály hodnocení. Nyní 
zopakuji: V této široké škále by známka měla odrážet výsledek snahy nikoliv míru 
snahy. Rozumný učitel celé spektrum hodnocení bohatě využívá. Totéž by měl dělat 
rozumný rodič a nesledovat pouze známky.

Jak postupuji při známkování?

Mám dobrou zkušenost s tímto postupem: Na začátku školního roku seznámím děti 
(i rodiče) s jasnými kritérii, podle kterých tvořím výslednou známku na vysvědčení. 
Před uzavřením známek mi děti na lístečky napíší, co si myslí, že jim z daného před-
mětu vychází. Jen ojediněle se jejich a má známka liší, a pokud k tomu dojde, je 
častějším jevem, že se dítě ohodnotí přísněji, než ho hodnotím já. Zcela výjimečně 
se někdo nadhodnotí. V obou těchto případech s ním jeho výslednou známku pro-
hovořím.

Přes vše, co jsem napsala, bych s náramnou chutí učila bez známek. Myslím, že je 
k učení nepotřebuji, uměla bych to i bez nich. Ale pokud už tento systém hodnocení 
máme, pak by známka měla co nejúplněji vypovídat o míře zvládnutí učiva, nikoliv 
o snaze žáka. Hlavně proto, že pouze zvládnuté učivo mu umožní návazné studium.

A hlavně je dobré školní známky v životě dítěte nepřeceňovat. Jsou jen velmi dro-
bounkou informací o jeho velmi bohaté osobnosti. A pak: Důležité je něco umět a ne 
se honit za známkami.

J.Š., dlouholetá učitelka na 2. stupni ZŠ

kdO vyStOupí na pěveckém kOncertu 
v klecanSkém kOStele
Svátek sv. Václava 28. září, který letos připadá na pondělí, si můžete zpříjemnit ná-
vštěvou pěveckého koncertu v klecanském kostele: účinkuje na něm sopranistka 
Ludmila Greinerová, dlouholetá členka opery Národního divadla a bývalá sólistka 
operety Krušnohorského divadla v Teplicích. Dále vystoupí tenorista Alexandr Sed-
láček, bývalý sólista ND, nyní člen České filharmonie a dvě sopranistky, Magdalena 
Plíšková a Zdeňka Polášková – obě studují pěveckou techniku u paní Greinerové. Ta 
se v současné době zabývá pedagogickou činností. Na klavír je doprovodí Miroslav 
Sekera, klavírní virtuóz a pedagog, vedoucí klavírního oddělení na pražské Akademii 
múzických úmění. Program koncertu je v tomto čísle zpravodaje.

Zl
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rOzHOvOry O ŽivOtě
V září začínají na klecanské faře besedy s názvem Rozhovory o ži-
votě (o našich radostech i bolestech). Konají se každý poslední 
čtvrtek v měsíci od 18 hodin za účasti psychoterapeuta MUDr. 
Jana Kredby. Kdokoliv je vítán.

klecanSký HáJ pOšeSté 
Již více než rok se odehrává kauza Klecanského háje, a tato zpráva je již šestou, která 
informuje o našem lese. Poslední byla v dubnu tohoto roku, v ní i v předešlých je 
popsáno v podstatě vše. Můžete vyhledat jak tento článeček, tak i ty předchozí. Co 
se od té doby změnilo? 

Změnilo se to, že nyní máme v ruce více argumentů ke změně hospodaření v lese, 
ba dokonce máme je zpracovány na papíře. Není zde místo rozebírat dříve již řeče-
né, proto se v tomto krátkém příspěvku chci zmínit pouze o státním podniku Lesy 
České republiky (LČR), který v háji hospodaří. Otevřete-li si jejich webové stránky, 
dozvíte se spoustu informací o tom, jak šetrně v lesích nyní již hospodaří, jak dbají 
o rekreanty, jak si hledí vodního režimu a jak neochvějně podporují biodiverzitu, tedy 
pestrost přírodních stanovišť a jejich druhového bohatství. 

Bohužel nic z toho není pravdou. Je to klamavá reklama, zastírající skutečnost, že 
LČR se myšlenkově nachází někde uprostřed 
devatenáctého století, i když se mezitím ději-
ny dávno posunuly jinam a v lesích již nevi-
díme jen plantáže na dřevo. Jistě – růst a vý-
voj lesa se počítá na staletí, nelze vše provést 
najednou. Proto LČR pro jistotu se změnami 
ani nezačnou. Avšak pokud se vám poštěstí 
hovořit s jejich zástupci, tak vám přesvědčivě 
vysvětlí, jací jste nedoukové, amatéři a dušev-
ní chudáci, ale možná i sabotéři a diverzanti, 
přičemž oni vám přece poskytují nesmírnou 
laskavost, že s vámi hovoří. Vždyť jde jen o ta-
kovou drobnost, že si tam pokácí vše, co je 
napadne.

Takže občané, přátelé a sabotéři, připravte 
se na velké kácení v háji, kterému může za-
bránit jedině pravý zázrak. Ale přesto se i poté 
musíme snažit, aby se hospodaření v Klecan-
ském háji pozitivně změnilo a náš hlas byl 
vyslyšen. 

J. Bratka 
Jarní flora Klecanského háje poblíž 
bývalé hájovny, 9. dubna 2015
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Svatí OcHránci přírOdy a mySlivOSti
Již v březnovém vydání Klecanského zpravodaje v roce 2012 jsme věnovali článek 
svatému Hubertovi, což byl francký šlechtic z přelomu 7. a 8. stol. n. l. Ten, pod do-
jmem setkání s jelenem, kterému mezi parohy zářil kříž, zanechal hříšného způsobu 
života, obrátil se k Bohu, stal se knězem, nakonec biskupem a patronem myslivců.

 Motiv jelena se zářícím křížem mezi parohy se však 
v křesťanské mytologii vyskytl mnohem dříve u svaté-
ho Eustacha a také později u svatého Felixe z Valois. 
Eustach (Eustachius), původním jménem Placidus, byl 
římským důstojníkem a vojevůdcem, který se obrátil 
na křesťanskou víru po tom, co na lovu spatřil jelena 
s křížem mezi parohy. Při pronásledování křesťanů za 
císaře Hadriána byl kolem roku 118 n. l. nejprve před-
hozen divoké zvěři, a když se ho šelmy ani nedotkly, 
byl upálen. S jeho jménem 
je spojeno založení první 
profesní organizace mys-
livců u nás, a to „Bratrstva 
hlubockých myslivců sv. 
Eustacha“ na panství kní-
žete Ferdinanda Schwar-
zenberga v roce 1692.

Svatý Felix z Valois pocházel ze šlechtického rodu 
hrabat z Vermandois, ale již od mládí projevoval soucit 
s chudými a nešťastnými a zděděné bohatství využíval 

ke zlepšení jejich životní 
situace, v dospělosti přijal 
kněžské svěcení a žil v hlu-
bokých lesích jako pous-
tevník. Tam se mu zjevil je-
len s modročerveným křížem mezi parohy. Toto zjevení 
na něj silně zapůsobilo, podobně jako na jeho svaté před- 
chůdce.

U svatého Huberta mělo za následek jeho snahu 
o obracení pohanů na víru, u svatého Eustacha šíření 
křesťanství ve starověkém Římě, u svatého Felixe pak 
jeho předurčení k péči o křesťany v zajetí. Spolu se sva-
tým Janem z Mathy založil roku 1198 řeholní řád „Nej-
světější trojice“ (trinitáři), jehož úkolem bylo vykupo-
vat křesťanské zajatce z otroctví. Sousoší obou svatých 
a poustevníka, zemského patrona sv. Ivana od Ferdinan-
da Maxmiliána Brokoffa můžeme vidět mezi sochami 
na pražském Karlově mostě. 

Svatý Eustach 1

Svatý Felix s jelenem

Sousoší svatých Jana 
z Mathy, Felixe z Valois 
a poustevníka Ivana
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 V křesťanském nebi je však mnoho 
jiných světců, kteří měli vztah ke zvěři 
a přírodě. Byli to hlavně mniši poustevní-
ci, kteří žili celý život v odříkání, uprostřed 
přírody a v blízkém kontaktu s rostlinami 
i zvěří. Nejznámějším z nich je jistě svatý 
František z Assisi, vlastním jménem Gio-
vanni Battista Bernardone. Narodil se roku 
1182 do rodiny bohatého obchodníka 
s látkami a jako ostatní mladíci z lepších 
rodin se choval marnotratně a rozpustile. 

Chtěl se stát rytířem a tak se zúčastnil válečného tažení proti sousednímu městu Pe-
rugii. Vojenská výprava však byla neúspěšná a František se ocitl na téměř jeden rok 
v zajetí. Ve vězení se mu zdál podivný sen, ve kterém ho 
hlas z nebe vyzval, aby nesloužil pozemským pánům, 
ale pánu nebeskému. Po návratu ze zajetí opustil rodný 
dům, zřekl se veškerého majetku a rozhodl se zasvětit 
život službě chudým, nemocným a potřebným a hlásání 
slova Božího. Brzy se k němu připojilo několik druhů, 
kteří se stejně jako on rozhodli věnovat zbožnému živo-
tu v chudobě. 

S podporou papeže byl roku 1209 založen žebravý 
mnišský řád „Menších bratří“ (minorité), ze kterého se 
později vyčlenily řády františkánů a kapucínů. Vznikla 
též ženská odnož řehole – klarisky. František nemiloval 
jenom lidi, ale všechny boží tvory. Traduje se, že když 
nenalezl posluchače mezi lidmi, kázal lesní zvěři či ptá-
kům. Nebáli se ho a pozorně mu naslouchali. Je známo, 

že měl ke zvířatům neobyčejně kladný vztah a ochra-
ňoval je před zlým zacházením ze strany surových lidí. 
Zvířata označoval za své bratry a sestry. Proto je po-
kládán za patrona zvířat a ochránců přírody, což roku 
1979 potvrdil i papež Jan Pavel II. Je známa též legenda 
o tom, že svým kázáním napravil zlého vlka z Gubbia (či 
Aggobia), který hubil pastýřům stáda. Málo se však ví, že 
František jako první postavil v jeskyni jesličky s loutkou 
dítěte a živými zvířaty, a tak založil tradici vánočních 
betlémů.

 Dalším poustevníkem a jedním z nejoblíbenějších 
středověkých světců je svatý Jiljí (Aegidius), jehož atri-
butem je laň, jejímž mlékem se živil. I mezi zemskými 
patrony Čech nalezneme významné svaté poustevníky, 
např. svatého Prokopa a svatého Ivana. Svatý Prokop 
je znám tím, že podle legendy zapřáhl ďábla do pluhu 

Svatý Jiljí s laní

zemský patron Svatý Prokop

Svatý František
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a oral s ním pole. Nejdříve byl knězem, pak poustevníkem a nakonec prvním opatem 
benediktinského Sázavského kláštera. I svatý Ivan byl poustevníkem, a to v dnešním 
Svatém Janu pod Skalou. 

Ať již jsou zmínění svatí historickými osobami či jen postavami křesťanské myto-
logie, jejich odkaz lásky k přírodě vyznávají ochránci přírody, ekologové i myslivci.

Ing. Jindřich Trpák

SkautSké StřediSkO Havran klecany
Od 4. do 18. července. To byl termín letošního letního skautského tá-
bora. Ten rok co rok představuje pomyslný vrchol oddílového progra-
mu a nejvýznamnější akci střediska. Tábor se stejně jako několik přede-
šlých odehrával v Heřmanicich v Podještědí v okrese Liberec. Program 
byl rozdělen na etapovou hru a oddílový program. Etapová hra je hlav-

ní celotáborový program určující téma tábora. Letošním tématem tábora byla evolu-
ce. Na toto netradiční a zajímavé téma přišla Anče, která spolu se svým přípravným 
týmem celou „etapovku“ naplánovala a zrealizovala. Děti byly rozděleny do týmů, 
pojmenovaných po různých mikroskopických živočiších. Většina z Vás je jistě zná, 
takže místo zbytečného popisu a představování je uveden pouze jejich seznam – Bez-
lebeční, Vířníci, Želvušky, Mnohonožky, Ostnokožci, Žabernatky a Hlístice.

Cílem všech skupin bylo urazit strastiplnou cestu evoluce od miniaturních buněk po 
homo sapiens. Ale nepředbíhejme! Nejprve se skupiny musely seznámit se složitým 
světem jednoduchých buněk – z čeho se skládají, jak fungují a přežívají. Poté evoluce 
poprvé předvedla svá kouzla a z buněk se vyvinuly první složitější organismy, obýva-
jící pravěké oceány. Jenomže oceán není dětské pískoviště! Vše se tu řídí heslem „Se-
žer nebo budeš sežrán“. Dalším úkolem pro skupiny bylo vybavit svou rybičku pro 
život v oceánu. Rybičky si mohly vybrat z velkého množství maskovacích a obraných 
nástrojů – inkoust, jedový 
osten či nafukování. Sa-
mozřejmě vyhrála rybička, 
která dokázala své nástroje 
nejlépe využít. Přichází asi 
nejznámější období pravě-
ku, kterým jsou druhohory 
s obrovskými dinosaury. 
Všichni si jistě vybaví vel-
kého brachiosaura, opev-
něnou pevnost stegosaura 
či masožravého tyranosau-
ra. I tito pravěcí hrůzostraš-
ní titáni však byli starostliví 
rodiče a ztráta jejich vajec 
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pro ně byla ohromnou tragédií. 
V tom spočívala další etapa – 
donést co nejvíce vlastních va-
jec do hnízda a zároveň získat 
co nejvíce vajec cizích. Evolu-
ce to měla vše pěkně rozjeté, 
když tu jí veškeré plány pře-
kazil ten hloupý kus kamene, 
co spadl z oblohy. Země byla 
zamořena, nastala noc a velcí 
dinosauři vyhynuli. Přežít se 
však podařilo savcům, kteří se 
úspěšně adaptovali na nové ži-
votní podmínky. Z nich se nakonec vyklubali první opičí předci člověka, kteří se živili 
především sběrem plodů, které hledali v korunách vysokých stromů. Skupinkám na-
staly krušné časy, když se dostavila doba ledová a musely se naučit lovit, utíkat před 
predátory, hledat vodu apod. V poslední etapě čelily skupiny již jako příslušníci homo 
sapiens nelehkému úkolu – osídlit tolik území, kolik jen bude možné. Po sečtení 
všech bodů se na úplném konci ukázalo, že zvítězily Ostnokožci pod vedením Matly. 
Do vítězného týmu dále patřili Adam, Nikyler, Bobr, Franta, Dudu, Pidikuře.

Jak již bylo řečeno, druhou část táborového programu představovaly oddílové pro-
gramy. Program 3. oddílu vlčat měl svůj vlastní symbolický rámec, který se odvíjel od 
celoroční oddílové činnosti. Tématem byl Mauglí a jeho příběhy. Vlčata dostala mezi 
sebe maskota Mauglího, aby se o něj starala a brala ho všude sebou. Tak byl Mauglí 
přijat vlčí smečkou, nicméně nikoho ve smečce neznal a proto bylo potřeba, aby se 
všichni nejprve seznámili (kdo nezná svou smečku, jako by v ní nebyl!). Pro život 
v džungli však nestačí znát pouze svou smečku. Je třeba zná džungli samotnou. A tak 
se vlčata vydala do džungle, poznávala její obyvatele, naučila se v ní chovat a chrá-
nit ji. Stejně jako ostatní, také 3. oddíl se vydal na dvoudenní výpravu. Prvním cílem 
bylo Jablonné, kde jsme si dali oběd. Pokračovali jsme kolem Lemberku do Kněžic 
a Petrovic až jsme dorazili ke kopci Sokol. Tady jsme se utábořili. Druhý den jsme 
navštívili vrchol Sokola a také jeho naučnou stezku. Naobědvali jsme se u hájovny 
na Šestce a vyrazili zpátky do tábora. Celý oddílový program vyvrcholil výpravou za 
Šerchánem, kterého našli na vysoké skále. Smečka ho společnými silami porazila 
a na památku si vzala sebou jeho tesáky.

O činnosti 13. oddílu vypovídají záznamy z jejich táborové kroniky:
„Na nějakou dobu opouštíme civilizaci. Během následujících 14 dní budeme 

všichni odkázáni sami na sebe, budeme překračovat svoje meze a čelit svému stra-
chu, ale také poznávat nové přátele, učit se novým zkušenostem a zažít krásné dva 
týdny v přírodě a klidu Lužických hor.“ VERČA, ŠEBY

„Máme do hangáru přijít ve slušivém oblečení. Všichni už věděli, že to bude hu-
dební večer s Šebym. Jako první úkol jsme dostali vymyslet seznam pěti písniček 
k táborovému ohni. Potom nám Šeby rozdělil 6 hudebních stylů. Na naší družinu 
zbyl metal a country. Nevěděli jsme vůbec nic. Pak přišla ta část, na kterou se určitě 
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všichni těšili. Šeby nás naučil základy blues. Mě se Šebyho program líbil a myslím si, 
že si odborku všichni zasloužili.“ ROCKY

„Jeden z programů byl, že Kulihráškovi někdo ukradl věci. Přespával v bunkrech 
a tam byly různé důkazy. Bylo sedm bunkrů, které jsme měli najít. My jich našli jen 
šest, a když jsme se vrátili, Kulihrášek nás ještě poslal na ten poslední na Mravenčák. 
Nakonec jsme stejně nic nenašli.“ HOUBIČKA

„Každý večer po nástupu se scházíme u ohniště a všichni někomu poděkují za to, 
co pro něj za ten den udělal nebo se může někomu omluvit a třeba i někoho pochvá-
lit. Když všichni domluví, demokraticky (i přes hlasy všech rozhodnou vedoucí) se 
rozhodne, kdo za ten den vyhrál. Nakonec zpíváme večerku.“ PYRI

„Co já si pamatuju, vždy jsme jídlo dostávali, ale teď jsme museli pracovat, aby-
chom ho dostali. Když Kulihrášek tuto myšlenku vyslovil, viděl jsem okolo sebe udi-
vené místy vyděšené obličeje. Myslím, že jsem vypadal podobně, ale sám jsem byl 
šťastný, že to vedoucí napadlo, konečně se bude pořádně pracovat.“ HEADSHOT

„Každý pořádný tábor by nebyl bez pořádný sexuální dovednosti a tak se Kapi 
s Vlaďkou rozhodli, že udělají program na toto téma. Všichni si sedli a na papírek 
napsali své otázky na téma sexuální výchova. Pak jsme si na dané otázky odpovídali.“ 
ZTRÁŤA

„Běželi jsme připravený okruh, zatímco na nás roveři házeli barevný prášek. Tako-
vé táborové BARVÁM NEUTEČEŠ. Bylo to ohromně super hustý.“ KRÁL ARTUŠ

„Jeden z oddílových programů, co se mi na tomto táboře líbil, vymýšlel Kulihrá-
šek. V lese nám natáhl několik lan jako lanové lávky. Naše trojice vše zvládla bez 
problémů a bleskurychle. Nikomu se nic nestalo, což je na třináctku docela pokrok.“ 
MATLA

Členové roverského kmene jako každý rok byli nejen hlavní pracovní silou, ale 
ochotně se podíleli na realizaci etapové hry a pomáhali na oddílových programech. 
Mnoho času na vlastní program neměli, přesto se občas vyskytla nějaká chvilka, kdy 
si mohli odpočinout či se postavit nějaké výzvě. Jednou z nejdůležitějších událostí na 
táboře je noční cesta k roverskému ohni, po jejímž zdárném absolvování je uchazeč 
přijat do roverského kmene. Také letos se roverská cesta uskutečnila a to hned pro 
šest poutníků – Smíška, Savče, Nitku, Matlu, Elvise a Adama. Zbytek kmene pro ně 
připravil oheň na vrcholu kopce Sokol. Všichni svou strastiplnou cestu zvládli na 
výbornou a všichni měli radost z nových přírůstků.

Letošní tábor byl výjimečný jednou věcí, a to sice lesní školou, která probíhala 
v Heřmanicích třetí týden od začátku tábora a která byla určena pouze pro starší 
skauty a rovery. Hlavním organizátorem třetího týdne byl bratr Kid, který si pro účast-
níky lesní školy připravil nabitý a zajímavý program. Roveři byli seznámeni s lezením 
po skalách a vším, co k němu patří. Taky si tyto nově nabyté znalosti hned vyzkoušeli 
v praxi v duchu oblíbeného rčení, že pokud se někdo má naučit plavat, je nejlepší ho 
rovnou hodit do vody. Ani tady tomu nebylo jinak. Kromě nové zkušenosti si každý 
ověřil svou fyzickou a psychickou odolnost, když se náhle objevil na skutečné skále. 
Lesní školáci se také věnovali táborovému vaření, které zahrnovalo Setonův hrnec, 
vaření na žhavých uhlících, přírodní pec a řadu dalších triků, jak si v přírodě připra-
vit chutný pokrm. Taky Janina s Kulihráškem si připravili několik programů. Janina 
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s rovery a skauty probírala, jak je vlastně Junák organizován a kdo jsou jeho hlavní 
představitelé. Kulihrášek využil své znalosti Krav Magy a ukázal zájemcům několik 
praktických chvatů, jak se ubránit dotěrnému útočníkovi. Občas měli roveři zajiště-
ný program i v noci, neboť absolvovali noční vylodění v Normandii a především se 
připravila druhá roverská cesta k ohni pro Pandu a Bobra, kteří dorazili na lesní školu 
po skončení tábora. Také oni svou roverskou cestu zvládli a kmen je přijal mezi sebe. 

Stejně jako tábor, také lesní škola byla 
zakončena v pátek slavnostním ohněm. 
Druhý den stačilo již jen sbalit zbytek tá-
bora a vyrazit domů.

Pokud mám tábor celkově zhodnotit, 
myslím, že se letos vážně povedl. Etapo-
vá hra i oddílové programy byly nabité 
a zábavné, počasí nám až na výjimky 
také přálo a především nebyly žádné 
úrazy ani nemoci. Tým vedoucích fun-
goval velmi dobře a i přes únavu a vše-
chen ten stres si vedli znamenitě. Stejně 
tak se činili kuchaři, kteří obětovali svůj 
čas a ochotně nám přijeli na tábor vařit. 
A především děkuji dětem, neboť jejich 
nadšené a spokojené tváře na konci tá-
bora jsou pro nás vždy odměnou a ujiš-
ťují nás, že to co děláme, děláme dobře 
a že to celé má smysl.

Pavel Hurt – Mamut

nárOdní OdpOledne na gymnaeStrádě 
v HelSinkácH předStavilO SmetanOvu vltavu 

V červenci se v hlavním městě Finska Helsinkách konala 15. Světová gymnaestráda, 
které se zúčastnili cvičenci z cca 50 zemí. Své zastoupení na této sportovní akci měla 
i Česká republika. Svého zástupce zde mělo i město Klecany. Byl jím pan Václav 
Kuchta, který se této sportovní události zúčastnil již po páté a který Klecanskému 
zpravodaji poskytl fotografie a o této mezinárodní sportovní události píše:

foto zdroj: Wikipedie

Prodej   slePiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává 

slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách. 

Stáří 14 – 19 týdnů. 
Cena  149 – 180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční:
15. září a 19. října   2015

klecany – u zadní brány fotbal. hřiště   
v 17.10  hod.

19. září a 17. října  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



GYMNAESTRÁDA 2015
Ve dnech 12. – 18. července 2015 se v Helsinkách konala nesoutěžní 15. Světová 
gymnaestráda pořádaná gymnastickou organizací FIG. Koná se vždy po čtyřech le-
tech a jde o přehlídku gymnastické dovednosti z oblasti „SPORT PRO VŠECHNY“, 
kde cvičenci ve svých skladbách ukazují sobě i divákům možnosti a potřeby krásy 
pohybu od dětí až po seniory, tělesně postižené nevyjímaje. Letos se zúčastnilo 52 
zemí v počtu cca 26 tisíc cvičenců.

Úspěšnou reprezentaci České 
republiky (u nás mnohdy opomíjeného 
sportovního odvětví) pod patronací 
České gymnastické federace zajišťovala 
Česká obec sokolská (ČOS – 438 členů), 
Česká asociace sportu pro všechny 
(ČASPV – 355 členů) a Česká asociace 
univerzitního sportu (ČAUS – 32 členů). 
Celkem tedy naše výprava čítala 836 
členů. 

Všichni cvičenci reprezentační skupiny dobrovolně věnovali svůj volný čas a zá-
jem i své finanční prostředky, aby se této vrcholové akce za Českou republiku zúčast-
nili a aby byli důstojni dlouholeté tradice sletů a spartakiád z dob Československa. 
To předvedli na programu Národního odpoledne na stadionu úspěšných manželů 
Zátopkových (OH v roce 1952).

Finským hostitelům i dalším účastníkům a návštěvníkům akce byly pak třikrát před-
vedeny pódiové skladby ZIMNÍ SEN (ČOS) a VIVAT ACADEMICA (ČAUS), hromadné 
koedukované skladby (ČOS) SPOLEČNĚ V POHYBU – autorek A. Jurčíkové a H. Pee-
rové, hromadné skladby (ČASPV) RYTMUS PRO ŽIVOT čili NÁDHERNÝ SVĚT autorů 
V. Novotné, I. Šimůnkové a J. Sauera. To byla skladba s náčiním – obruč, medicinbal 
v síťce a mikina – s tanečními prvky RADOST Z POHYBU na výběr písní a duetů Elly 
Fitzgeraldové a Louise Armstronga. 

Všechna naše vystoupení byla diváky přijata velice vstřícně a uznale. S dobrým 
pocitem odcházeli i samotní cvičenci, kteří si tak do svých domovů, jednot a klu-
bů, odváželi nezapomenutelné zážitky. Řada z nich mohla, mnozí i opakovaně od 
roku 1991, porovnat nejen organizaci akce, ale i výkonnost a tvorbu jednotlivých 
účastnických zemí. Česká republika se opět neztratila a byla opravdu vidět. Nešlo 
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bikerky ze SOkOla veltěŽ válely  
na miStrOvStví evrOpy !!! 
V týdnu od 10. srpna se uskutečnilo v rakouské obci Stattegg 
(Graz/Štýrsko) Mistrovství Evropy v MTB Cross Country. 

Barvy národního týmu České republiky hájily také bikerky z cyklistické líhně Soko-
la Veltěž. Během 5 dnů čekaly na naše reprezentantky velmi náročné závody v alp-
ských kopcích, a to nejenom díky velkému převýšení a technické obtížnosti tratí, ale 

jen o puntíkované jednotné oblečení, ale zejména o další přínos pro „SPORT PRO 
VŠECHNY“.

Jedním z přínosů akce bylo i poznání města Helsinek a jeho okolí – někteří vyjeli 
lodí i do estonského Tallinu – a především setkání se sportovci z celého světa, které 
opět posílilo odhodlání vykonávat dobrovolnou cvičitelskou činnost v našich míst-
ních podmínkách. 

Závěrem pan Kuchta říká:
„Nám cvičencům zážitky zůstávají, a přejeme si, aby za čtyři roky v rakouském 

Dornbirnu Česká republika byla opět úspěšná“.

Madla a Zuzka se společně podívali na 
pódium pro 10 nejlepších

Poslední rady před závodem od Ivana



také díky nabitému startovnímu poli, kde se sešlo téměř pět desítek nejlepších bikerek 
z celé Evropy. 

Už od prvního závodu bylo jasné, že jak Madla, tak i Zuzka se nepřijely jen zú-
častnit. Obě dvě po celý týden předváděly životní výkony a v reprezentaci Lvíčat se 
praly o co nejlepší umístění. 

Magdalena Mišoňová si nakonec veze z ME nepopulární bramborovou medaili – 
4. místo!! (a na bronz jí chyběl pouhý jeden bod….). Jako malou útěchou jsou stabilní 
a vyrovnaná umístění v jednotlivých etapách. (7., 4., 5., a hlavně 3. místo v závě-
rečném XCO závodě). Team „A“, jehož součástí byla Magda, vybojoval vynikající 5. 
místo ze 47 týmů. 

Zuzana Kadlecová si dojela pro celkové 13. místo, kdy po „vlažnějším“ začátku 
předvedla dech beroucí výkony v posledních dvou etapách (10. a 12. místo). Pro 
Zuzku to byla první účast a patřila věkově k mladším závodnicím a v této kategorii 
může startovat i v příštím roce. A v teoreticky zredukovaném pořadí „prvoročáků“ by 
se umístila na 3. místě. Tým Zuzky pak obsadil krásné 20. místo. 

Naprosto spokojen z výkonů svých svěřenkyň je i jejich trenér Pavel Mišoň : „Hol-
ky zajely naprosto famózně, a ta atmosféra a emoce, to jsou přesně ty okamžiky, 
proč to děláme. A celkově pro obě to byla super zkušenost, jak se jezdí venku, co se 

jezdí venku a jsou bohatší o spousty 
nových poznání a zkušeností, které 
je posunou zase o kousek dál. K ne-
zaplacení.....” 

Spokojen byl i reprezentační ko-
ordinátor Ivan Sova : „Děkuji za 
pomoc a hlavně obě děvčata, která 
udělala velkou práci pro oba teamy 
U-15!!!”

Gratulujeme oběma reprezentant-
kám a děkujeme všem, kdo se podílí 
na chodu a přípravě mladých cyklis-
tů a cyklistek v oddíle Sokol Veltěž. 
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Tým Zuzky na startu týmové časovky Zuzka překonává kládičku

Vyhlášení týmů U15 – 5. místo
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dvě miStryně čr a čtyři medaile celkem! 
Ve stínu veleúspěšné reprezentace bikerek ze Sokola Veltěž na 
Mistrovství Evropy zůstalo tak trochu červencové Mistrovství 
České republiky. 

V druhé polovině se sešla v Kutné Hoře kompletní česká 
špička na horských kolech, aby se závodníci poprali o národní 
tituly. A pro sokolské barvy to bylo Mistrovství nadmíru úspěš-
né. 

V hlavním závodě Cross Country můžeme slavit 2 tituly Mi-
stra republiky! Postaraly se o ně Karolína Bedrníková a Mag-
dalena Mišoňová. K tomu přidala stříbrnou pozici Aneta No-
votná a nepopulární bramborovou, nicméně vynikající pozici 
přivezla do cíle Zuzana Kadlecová. 

Ve sprinterském závodě jsme měli dokonce 4 závodnice 
v semifinále (tj. mezi nejlepšími osmi), do finále pak prošla jen Magdalena Mišoňová. 
Ve finále zajela famózní jízdu a získala titul vicemistryně ČR – 2. místo. 

Součástí prodlouženého víkendu bylo také neoficiální Mistrovství v technických 
disciplínách a zde suverénně zvítězila Magdalena Mišoňová. 

A protože to byl zároveň poslední závod Českého poháru, připojujeme celkové 
hodnocení jednotlivců i týmů. 

XCO mladší žákyně
1. Karolína Bedrníková
2. Aneta Novotná 
17. Veronika Mišoňová
Teamy 
1. Sokol Veltěž 

XCO starší žákyně 
1. Magdalena Mišoňová
4. Zuzana Kadlecová
28. Natálie Klímová
Teamy 
1. Sokol Veltěž 

XCE žákyně 
3. Magdalena Mišoňová 
4. Karolína Bedrníková
6. Aneta Novotná 
7. Zuzana Kadlecová
24. Veronika Mišoňová
25. Natálie Klímová
Teamy 
1. Sokol Veltěž 
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Závěrem tak můžeme říci, že v roce 2015 jsme patřili k české špičce v kategoriích 
žákyň. Naše oranžové barvy byly vidět a v celkovém pořadí oddílů přes všechny 
kategorie jsme obsadili vynikající 8. místo z více než 250 oddílů. 

z fOtbalOvéHO klubu  
tJ SOkOl klecany

Výsledky odehraných zápasů „A“
SOKOL JEDOMĚLICE – TJ SOKOL KLECANY 3:6
Góly: 2 Josef Gabčo, Marcel Rodek, Jakub Martiník, Jan Loskot, Josef Hrodek

TJ SOKOL KLECANY – FK DOBROVICE „B“   1:4
Gól: Lukáš Rybecký

FC VELIM – TJ SOKOL KLECANY 3:2
Góly: Lukáš Rybecký, Marcel Rodek

TJ SOKOL KLECANY – SK UNION ČELÁKOVICE 5:4 n. p.
Góly: 2 Marcel Rodek, Michal Špulka, Lukáš Smíšek, Lukáš Rybecký

Pozvánka na zápasy A mužstva (Sportinvest 1.A tř. sk. B)
Mělník   –  Klecany 12. 09. 2015 17:00 hodin sobota
Klecany  –  V. Radim 19. 09. 2015 16:30 hodin sobota
Luštěnice  –  Klecany 26. 09. 2015 16:30 hodin sobota
Klecany  –  Č. Pečky 03. 10. 2015 16:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy starších žáků (1.A tř. sk. B)
Ml. Boleslav  –  Klecany 09. 09. 2015 17:00 hodin středa
Klecany  –  Lysá n. L. 12. 09. 2015 10:00 hodin sobota
Mělník  –  Klecany 20. 09. 2015 10:00 hodin neděle
Zeleneč  –  Klecany 03. 10. 2015 10:00 hodin sobota

Pozvánka na zápasy mladších žáků (Okresní přebor Prahy východ)
Louňovice  –  Klecany 13. 09. 2015 10:15 hodin neděle
Klecany  –  Nehvizdy 17. 09. 2015 17:15 hodin čtvrtek
Klecany  –  Kostelec u K. 19. 09. 2015 12:30 hodin sobota
Klecany  –  Vyžlovka 03. 10. 2015 12:30 hodin sobota

Pozvánka na turnaje starší přípravky (turnaje OFS Praha východ)
Hřiště TJ Sokol Klecany  06. 09. 2015 09:00 hodin  neděle
Hřiště TJ Aero Odolena Voda 19. 09. 2015  09:00 hodin  sobota
Hřiště TJ Sokol Veltěž 26. 09. 2015 09:00 hodin  sobota
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Využijte našich
nových služeb
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V září budeme otevírat!
ŘEZNICTVÍ – UZENÁŘSTVÍ

Václav Št’astný
Naše provozovna
je téměř dokončena. 

Předpokládaný termín
otevření – ve druhé 
polovině měsíce září.

Těšíme se na Vás v ulici 
Do Kaštan 18, Klecany, 
místo bývalé drogerie.
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OD 10.00 HOD. 

OD 13.00 HOD. 

OD 14.00 HOD. 

OD 16.00 HOD.

OD 17.00 HOD. 

OD 18.30 HOD. 

OD 21.00 HOD. 

OD 22.30 HOD. 

OD 14.00 HOD. 

OD 15.00 HOD. 

od 16.00 hod.

od 17.00 hod.

od 18.15 hod.

od 20.00 hOD.

od 21.40 hOD.

Levý bŘeh pravý bŘeh

u přívozuu přívozu
12. 9. 201512. 9. 2015
Roztoky - klecAnyRoztoky - klecAny


