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výpisy Z rady a Zastupitelstva města 
Klecany Za měsíce říJen a listopad 2016
Rada 17. října
– Schválila znění memoranda z jednání dne 14. 9. mezi městem Klecany, 

Řk farností Odolena Voda a Arcibiskupstvím pražským o společném zájmu 
a formách spolupráce při narovnání vlastnických vztahů k některým pozem-
kům v k. ú. Klecany při přípravě budoucí smlouvy směnné a dále při přípravě 
a realizaci projektu výstavby speciální Základní školy Don Bosco v Kleca-
nech.

– Jmenovala kulturní komisi ve složení: předsedkyně Jana Langová, členové Jan Ho-
lub, Kristina Holubová, Veronika Procházková, Zdena Lomová, Vladimíra Jandov-
ská.

– Schválila svěření majetku města Klecany – konvektomatu do školní kuchyně – 
v hodnotě 529 254 korun k hospodaření příspěvkové organizaci Základní a Mateř-
ská škola Klecany.

– Vzala na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy Klecany a předá ji fi-
nančnímu výboru.

– Schválila žádost velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Klecany o vyslání 
vybraných členů na povinná školení.

– Schválila objednávku generální opravy vozidla Multicar M 25 u spol. Petr Štěrba 
ABAservis Klíčany – podle předloženého rozpisu prací, za maximální cenu 250 tis. 
korun bez DPH.

Rada 24. října
– Schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Woodcote PZ s výší nájem-

ného 118 676 korun, se slevou na nájemném 10 % po dobu 36 měsíců.
– Schválila nákup vánočního osvětlení – dokončení výzdoby ulic Do Klecánek 

za 62 651 korun bez DPH a ulic Čs. armády za 129 078 korun bez DPH od 
Dexys s.r.o. Praha 7.

Rada 31. října
– Jmenovala pracovní komisi pro aktualizaci Strategického plánu města Klecany: 

předsedkyně Alena Václavíková, členové Jiří Bendl, Kristina Holubová, Martin 
Hora, Ivo Kurhajec, Eva Stanislavová, Dušan Šebek, Daniel Dvořák, Zdeňka Tomá-
šová, koordinace Luboš Ježek.

– Schválila revizi a opravu bezdrátového rozhlasu.
– Schválila podání žádosti o povolení umístit dva informativní radary s upozor-

něním na pohyb chodců v ulici Topolová a přemístit stávající radar do ulice Čs. 
armády.

– Schválila program zasedání zastupitelstva města dne 10. listopadu t. r. 
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Rada 7. listopadu
– Projednala záměr pana Petra Lojína vybudovat v části Dolních kasáren Alzheimer 

centrum. Zájemce předloží pro další jednání studii proveditelnosti.
– Vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o nočním klidu a do-

poručí jej zastupitelstvu ke schválení.
– Vzala na vědomí zprávu o daňové kontrole, kterou provedl Finanční úřad pro Stře-

dočeský kraj. Kontrola nezjistila porušení rozpočtové kázně.
– Vzala na vědomí souhlas paní Renaty Kvapilové s odstraněním novinového stánku 

(trafiky) na Sídlišti v Klecanech.
– Vzala na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Klecany za školní rok 2015/2016 

a předá ji finančnímu výboru.
– Projednala žádost společnosti Alfeza s.r.o. Klecany o pronájem budovy čp. 941 

v Dolních Kasárnách. Předá investičnímu technikovi k upřesnění podmínek smlou-
vy.

Zasedání zastupitelstva 10. listopadu
Zastupitelé schválili mimo jiné
– pověření zastupitele Mgr. Pavla Kotrby k jednání a přípravě alternativních řešení ve 

věcech kanalizační infrastruktury a čistírny odpadních vod města Klecany,
– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu.

Vzali na vědomí
– nabídku společnosti VKM a. s. na převzetí kanalizační infrastruktury do svého ma-

jetku,
– informace o návrhu městského rozpočtu na rok 2017.

Rada 14. listopadu
– Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě vybudovat dočasné dopravní znače-

ní na okružní křižovatce Zdibsko a souhlasila s přijetím daru dočasného dopravní-
ho značení na této křižovatce od spol. P 3 Prague D 8.

– Vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Klecany za rok 
2016.

– Vzala na vědomí informaci starosty o jednání o odkupu pozemků pro přístup na 
pozemek 357/1 v k. ú. Klecany (na Vinici) k územnímu řízení Inženýrské sítě a ko-
munikace pro rodinné domky a bytový dům Klecany. Souhlasila se zasláním pí-
semných nabídek k odkupu jednotlivým vlastníkům za cenu obvyklou.

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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dodateK K článKu o moKřadu u vodárny...
Listopadové číslo 
zpravodaje obsa-
hovalo informaci 
o mokřadu u vo-
dárny. Protože se 
však ozvalo ně-
kolik občanů, že 
jim některé detaily 
nejsou jasné, do-
plňuji celkovou in-
formaci. Věc se má 
tak, že předklada-
tel záměru chce na 
místě stávající di-
vočiny vybudovat 
zábavní areál. Ov-
šem v současnosti 
potřebné pozemky 
stále ještě patří stá-

tu, konkrétně Ministerstvu obrany. Podle sdělení zpracovatele záměru zábavního 
parku a také sdělení města by stát převedl pozemky na město za symbolickou 
úhradu, pokud by do lokality byl situován nějaký veřejně prospěšný projekt. 

 A to je právě jádro sporu. Na prezentaci záměru jsme se dozvěděli, že  
ten prospěšný záměr může být jedině zábavní park, doplněný přírodními prvky. 
Ale zdroj pitné vody, který v místě je, ten prý bude také zachován. Bohužel ne-
bylo řečeno, jak skloubit hned několik protichůdných věcí dohromady. Jsou to: 
1.  Ochrana vodního zdroje (jako záložního pro horší časy)
2.  Retenční prostor velkých dešťů (aby nebyly zaplavovány pozemky směrem do 

údolí pod silnicí)
3.  Vypouštění dešťových vod z parkovišť a sídliště přímo do vodního zdroje
4.  Zábavní park se sportovištěm
5.  Ochranu místa, kde se zdržuje zvěř, ptáci a další živočichové i rostliny 

To vše prý projekt řeší, ale zatím nevíme jak, neboť jednotlivé aspekty jsou ve 
vzájemném protikladu a nebude možné je splnit současně. Přitom by pro převod 
pozemků zcela postačovala ochrana vodního zdroje a retenční prostor. Přesto 
už se jedná na příslušných úřadech, aby to vše schválily i se zábavním parkem, 
s předpokladem, že Ministerstvo obrany s tím bude srozuměno. I když to vlastně 
technicky provést nelze. Naše vlast je však zemí neomezených možností, a tak 
to prý jde. 

Jaromír Bratka

Část mokřadu u bývalé vodárny, 13. XI. 2016, foto J. Bratka
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KlecansKá výročí
  Dne 6.12.1896 tedy před 120 lety 

byla zřízena komise pro kanalizo-
vání Vltavy a Labe, která m.j. roz-
hodla o stavbě jezu v Klecánkách. 
Vltava původně neměla upravený 
tvar koryta, jak ho známe dnes. 
O jejím tehdejším tvaru koryta 
svědčí název sousedního města 
Roztoky. Takto se dříve označo-
valo místo, kde se řeka rozlévá 
a dělí na více ramen. 

  Před Vánocemi roku 1971 (15. 12.) nastoupil do služby na klecanskou faru páter 
Pavel Kuneš, který zde působil až do konce r. 1999 a znovu se ke svým farníkům 
do Klecan vrátil v březnu 2011. V současné době by si již mohl užívat zasloužený 
důchod, ale to si ve skutečnosti nedovede představit on, farníci ani nikdo z nás, 
kdo ho léta známe a víme, jak aktivní dokáže být. 

  A ještě jedna vzpomínka na dobu ne příliš minulou. K 31. 12. 1991 byla ukonče-
na činnost místního kina.

JH
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těšíte se na poHádKy?
Je tedy nejvyšší čas si vyzkoušet jestli se na pohádky díváte už jenom jako na 
nutnou kulisu Vánoc nebo jestli je máte opravdu pod kůží.

1.  Princezna ze mlejna a legendární věta „Já jsem malej, ale šikovněj“. Víte, kdo hrál 
malého, ale šikovného čertíka?

 a) Yvetta Blanarovičová
 b) Linda Rybová
 c) Lucie Bílá

2.  Kdo je představitelem hloupého Honzy v pohádce Honza málem králem?
 a) Václav Neckář
 b) Jan Čenský
 c) Jiří Korn

3.  Jak se jmenuje princ v pohádce Princ a Večernice, který se zamiloval do krásné 
Večernice?

 a) Velen
 b) Radim
 c) Jaroslav

4.  Zimní idylka, stáj s grošákem a moudrá sova, která Popelce pomáhá s rozbíjením 
oříšku v pohádce Tři oříšky pro Popelku. Víte, jak se v pohádce ona sova jmenovala?

 a) Barborka
 b) Rozárka
 c) Polárka

5.  Kdo hraje čerta v pohádce Anděl Páně?
 a) Karel Gott
 b) Karel Heřmánek
 c) Jiří Dvořák

6.  Ve které pohádce vystupuje spravedlivý a uvážlivý král Miroslav?
 a) Pyšná princezna
 b) Princezna se zlatou hvězdou na čele
 c) Šíleně smutná princezna

7.  Jak se jmenovala dcera rytíře Brtníka z Brtníku, v pohádkovém příběhu Ať žijí du-
chové?

 a) Klementýnka
 b) Leontýnka
 c) Karolínka 

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7b
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KřesťansKé Hodnoty ii.
Křesťanské hodnoty nejsou souborem příkazů a zákazů. 
Vycházejí z křesťanského pohledu na svět, který zahrnuje 
dobu delší než lidský život. 

Počátky lidské existence na zeměkouli jsou spojeny 
s úzkostí i obdivem z velikosti vesmíru, přírody. Podle 
archeologických nálezů také s vděčností za život. Není 
samozřejmostí, že žiji. Život si nemohu vynutit, sám jsem 
ho pouze přejal od rodičů. I praprarodiče ho pouze pře-
jali. Můj život je nahodilý. Podobnou úvahou se lidé na 
všech kontinentech dopracovávali k tušení rozumu, který 
člověka přesahuje. Došli k závěru, že nad stupnicí stále 
složitějších forem hmoty, od kamení přes rostliny a zvířa-
ta až ke člověku, zůstává ještě místo pro něco dalšího, ni-
koli pouze nahodilého. Co nikdo neviděl, ale co stálo na začátku světa i života. 
Bylo to něco nebo někdo, co bylo prvním důvodem všeho. Nějaká mimosvětská 
autorita, která je větší a stabilnější než naše životy. 

Křesťané využívají naší každodenní zkušenosti, že všechny věci i děje, mezi 
kterými žijeme, mají nějaký důvod. (Možné výjimky potvrzují pravidlo.) Platí-li 
tato zkušenost v našem denním životě, proč by nemohla platit i ve vesmíru? Pro 
křesťany je přirozenější vidět počátky světa v někom rozumném, kdo stál na po-
čátku, než ve hmotě, jejíž vznik a původ by se musel dále hledat. 

Podobně jako počítáme s neviditelnými součástmi světa, magnetickou silou, 
vzduchem nebo světlem, začali lidé v životě počítat s Bohem. Byl to Někdo, nad 
co víc si nemohli myslet. Na různých kontinentech měli o něm různé představy. 
Tak vzniklo několik světových náboženství. Mezi ně patří hinduismus, judais-
mus, křesťanství, islám a další. Některá připisují Pánu Bohu vlastnosti, které ob-
divují na lidech. Nebo naopak lidské vlastnosti, ze kterých mají strach.

Křesťané převzali představy o Pánu Bohu od Ježíše z Nazareta. Ježíšovo vy-
světlování i jeho poctivost byly pro lidi takovým překvapením, že ho v jeho vlasti 
začali nazývat mesiáš, řecky christos. To je označení člověka, který si zasluhuje 
největší úcty pro svou moudrost i způsob života. Časem se toto obecné slovo 
stalo jakoby Ježíšovým příjmením. Ze slova Kristus je odvozeno slovo křesťanství. 
Později se od Ježíšova narození začal počítat náš letopočet. Na jeho narození 
vzpomínáme o Vánocích.

Pokračování příště.
Pavel Kuneš

Nelson Mandela, první černošský prezident Jihoafrické republiky řekl, že misio-
náři se dopustili v Africe různých chyb, ale jedna věc se jim dokonale podařila: 
Ujistili černochy, že mají stejnou duši jako jejich bílí sousedé.
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advent a vánoce 
v KlecansKém Kostele 
nanebevZetí panny marie

Neděle  4. 12. Vánoční hra o narození Ježíška 16.00 hod
Neděle 11. 12. Adventní koncert souboru Klenota 16.00 hod
Štědrý den 24. 12. Půlnoční mše s koledami 24.00 hod
Boží Hod 25. 12.  Mše s koledami  9.30 hod
Pátek 30. 12. Vánoční mše J. J. Ryby (koncert) 16.00 hod
Nový rok 2017 Mše s koledami  9.30 hod

Betlém bude přístupný na Boží Hod a na Nový rok od 14.30 do 17.00 hod.
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němí svědKové doby (8)
Karkulka – je dětský čepeček, který byl sešitý ze tří dílů. Pro-
střední byl dlouhý a dva postranní oválné. Karkulky bývaly 
součástí křestní výbavy. Tu zpravidla zajišťovala kmotra a vě-
novala ji novorozenci ke křtu. Všechny součásti této dětské 
výbavy byly bohatě zdobené. Prostší čepečky na všední dny 
byly z levnějších látek a méně zdobené. V 19. století byly 
rozšířeny háčkované nebo pletené karkulky z bílé příze. A sa-
mozřejmě nesmíme zapomenout ani na Červenou Karkulku, 
která měla jméno právě po charakteristickém čepečku. 
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Šenk – podniky, kde se čepují alkoholické nápoje, jsou 
staré jako lidstvo samo. Ve středověku se rozlišovalo 
několik typů pohostinských podniků – klášterní špitály 
pro přenocování, zájezdní hostince pro pocestné nebo 
šenky k čepování piva. Šenk mohl dočasně provozo-
vat každý, kdo uvařil svou dávku piva. V době renesan-
ce začaly vznikat výčepy stálé, do nichž právováreční 
měšťané dodávali své pivo a šenkýř ho za podíl ze 
zisku prodával. Později se ve stálých výčepech začaly 
podávat také pokrmy. Po třicetileté válce se městské 

šenky staly hostinci v dnešním smyslu. Často mívaly ve dvoře přístřešky pro povozy, měly 
hluboké sklepy a na vesnicích hostinský současně většinou provozoval i řeznickou živnost. 

Přidávačka – jedná se o proutěný koš, který měl v minulosti 
mnohem širší využití než dnes. Koše se označovaly podle 
účelu, tvaru, ceny a původu (bramborák, víkový koš, čtyrák 
apod.). Přidávačka byla rozšířeným univerzálním košem. Ple-
tená byla z neloupaného proutí, měla dvě ucha a byla vysoká 
kolem 50 cm. Název je odvozen od nejčastějšího účelu vy-
užití. Koš sloužil na přidávání krmení pro dobytek nebo na 
trávu. Odtud přidávačka. 

Podle literární předlohy A. Vondruškové Jařmo, parkán, trdlice aneb výkladový 
slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění, zpracovala JH

elegantní Zimní návštěvníK – 
brKoslav severní 
Fauna Klecan 9. 
Daleko na severu již zima vládne docela hodně a ptáci z těchto končin míří k jihu. Zatím-
co mnoho našich ptáčků si užívá Itálie nebo vzdálené Afriky, ti ze severu si větší část zimy 
vystačí s našimi končinami, kde je to přece jen o hodně snesitelnější. Patří mezi ně i pták 
z řádu pěvců, brkoslav severní (Bombycilla garrulus) z čeledi brkoslavovitých. Je velký asi 
jako špaček, a dokonce v letu i špačka připomíná, ale zbarvení je dost jiné. Je elegantně 
načervenale hnědý, a na křídlech a krátkém ocásku má pruhování černobílé, žluté a červe-
né. Na hlavě má celkem výraznou chocholku. Léto tráví vysoko na severu, kde také hnízdí. 
Živí se tam především hmyzem, např. komáry. Ve střední Evropě se však během zimy 
přeorientuje na různé bobule, jeřabiny, aronie, šípky, kalinu, plody jmelí, ochmetu apod. 

Brkoslav je rozšířen ve Skandinávii, na Sibiři až po jižní Kamčatku, ale také na Aljašce 
a v Kanadě. Hnízdí jednou ročně v květnu až červnu a vyvádí od čtyř do šesti mladých. 
Jistěže z nich mnohá nepřežijí první měsíce, takže brkoslavů mnoho nepřibude, ale v ně-
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kterých letech, jsou-li příznivé podmínky, se jim 
podaří pěkně se namnožit. Ve střední Evropě se 
to pozná tak, že vždy po několika letech (od dvou 
do šesti roků) přichází hromadná invaze. V hej-
nech pak může být třeba jen pár desítek ptáků, ale 
pozorováno bylo pohromadě až 2 000 jedinců. 
Přílet k nám může začínat v září, většinou však 
až v listopadu a vrcholí v prosinci. Poté počty kle-
sají a v dubnu jsou brkoslavi již zpravidla zpět na 
svém vysokém severu. Ze starších dob (19. století) 
však pocházejí zprávy, že bylo hnízdění brkosla-
vů pozorováno i u nás, v Jeseníkách, na Šumavě 
a v zámeckém parku v Kroměříži v r. 1872. Podmínky pro úspěšné vyvedení mláďat však 
u nás příliš nemají, máme tu málo komárů a much.

 Brkoslavi jsou obratní letci (jinak by ten hmyz neulovili), a většinou se za letu ozývají 
poměrně tichým, drnčivě zvonivým hlasem. Ne tedy rámusem, jako špačci. Také na rozdíl 
od tisícihlavých hejn špačků netropí škody na vinicích a v sadech, protože při příletu brko-
slavů už je vše dávno sklizeno. 

 Budete-li mít velké štěstí, můžete brkoslava vidět i u nás v Klecanech. My jsme ho 
pozorovali v zimě roku 2010, když nocoval na stromech v mokřadu u bývalé vodárny. 
Hejno asi o patnácti jedincích se tu zdrželo jen jeden den, pak putovalo dále za potravou. 
Popřejme jim dobrý let! 

Jaromír Bratka

Brkoslav severní, foto Patrik Zima,
19. prosince 2010

svatoHubertsKá mše
V zasněženou sobotu 12. 11. 
2016 se konala Svatohubertská 
mše v klecanském kostele Na-
nebevzetí Panny Marie. Svatý 
Hubert je patronem lovců a my-
slivců, a proto se této slavnosti 
zúčastnili, mimo jiných, také čle-
nové Mysliveckého spolku Zdiby-
-Klecany. I přesto, že je kostelík 
malý, mše měla velkou atmosféru 
a kostel byl téměř zaplněný. Z po-
hledu diváka stáli vpravo od oltáře tři trubači (FLD ČZU) a vlevo místní ženský sbor 
KLENOTA. Svatohubertská mše je pro myslivce důležitá, protože děkují svému pat-
ronovi za to, že k nim byl při honech štědrý. I při této mši nebylo výjimkou, že mys-
livci donesli obětiny. Mše začínala v 11 hodin, a to slavnostním nástupem myslivců 
a příchodem pana faráře.

Zahájení obřadu
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V průběhu mše zpíval sbor a troubili trubači, četl se 
žalm, děkovalo se Bohu za přízeň a nesly se obětiny 
k oltáři. Myslivecká děvčata nesla hroznové víno, chléb, 
vodu, víno, hostie, kachny, orebice a bažanty.

Kostel byl vyzdoben chvojím a myslivci byli oblečeni 
ve své klasické zelené barvě, což umocňovalo atmosféru 
Svatohubertské mše. Farář P. Pavel Kuneš připomněl po-
slání myslivců, kteří se mají o zvěř také starat, protože již 
brzy začne zima a naše zvěř v lesích bude mít dobu nou-
ze. A právě v těchto dnech myslivcům začínají povinnosti 
se ještě o trochu více než v letním období starat o zvěř. 
Myslivci musejí vyrazit do revíru zakrmovat, aby zvěř ne-
strádala a přežila zimu.

Když mše skončila, myslivci a trubači vyšli ven před 
kostel a trubači ukončili obřad slavnostní mysliveckou fanfárou. Tím se ukončila celá 
Svatohubertská oslava a my doufáme, že se z toho stane tradice a za rok se sejdeme 
v místním kostele znovu a třeba i v hojnějším počtu.

Na přípravě této slavnosti se podílela Fara Klecany, MS Zdiby-Klecany a Spolek 
Humbuk, to vše s podporou Města Klecany.

Eva Samcová

Účastníci mšeSkvělý sbor KLENOTA

Kousek chleba, obětiny který  každý účastník 
obdržel od P. Kuneše

Před kostelem

Chvilka pro zamyšlení podmalovaná 
3 lesnicemi
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výZva města Klecany 
K vyplnění druHé anKety 
obyvatel K aKtualiZaci 
strategicKéHo plánu!

Prosíme o vyplnění podrobnější druhé ankety – dotazníku

Dotazník dává každému jedinci možnost, aby vyjádřil svůj názor k plá-
nování věcí budoucích. Je to možnost, jak zasáhnout a přispět k plá-
nování a strategii města. Oslovujeme touto výzvou všechny občany, 
aby přispěli svým názorem a pomohli uskutečňovat také své představy 
a názory o městě a životě v něm.

Více zjistíte náhledem do současného strategického plánu města, který 
se bude aktualizovat na: www.mu-klecany.cz

Formulář dotazníku bude doručen do všech domácností a dále ho na-
leznete:

1)  jako vyjímatelnou dvoustranu Klecanského zpravodaje – prosi-
nec 2016;

2)  na migračních místech města: MěÚ, matrika, zdravotní středis-
ko, ZŠ, obchody s potravinami, řeznictví, Pravý Hradec – Rych-
ta;

3)  ke stažení ve formátu word na webových stránkách města Kle-
cany: www.mu-klecany.cz.

Sběrné schránky budou rozmístěny:

a)  na Městském úřadě č.p. 52 (schránka v přízemí, či poštovní schrán-
ka na budově)

b)  na místech, kde jste si dotazník vyzvedli

Dotazník je možné vyplnit i online na stránkách města Klecany

Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte, respektive elektronicky vyplň-
te, nejpozději do 16. 1. 2017
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šKolní Kurýr
Halloween

Halloween je svátek, který slavíme 
31.10. Magická noc, kdy se stírá roz-
díl mezi světem živých a mrtvých. Děti 
se oblékají do strašidelných kostýmů. 
V 8.A se nám letos Halloween velmi vy-
dařil. Posuďte sami.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/halloween-1281.html

Škodovka
9. listopadu se vydala 9.A a 9.B na exkurzi do Škody Mladá Boleslav. Nejdříve jsme se 
byli podívat v muzeu, kde bylo vystaveno mnoho aut, ale i motocyklů od nejstarších 
modelů až po ty nejnovější. Průvodce nám vyprávěl o tom, jak pány Laurina a Kle-
menta vůbec napadlo vyrábět automobily, viděli jsme starší auta, která měla volant 
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napravo, porovnávali jsme 
spotřebu benzínu u starších 
a nových modelů a dozvě-
děli se mnoho dalších zají-
mavých informací. Poté jsme 
se vydali přímo do závodu, 
kde jsme měli možnost sle-
dovat, jak se vyrábějí motory 
a jak to funguje ve svařovně 
karoserií, kde byla většina 
procesů ovládána roboty 
a počítači. Snad exkurze 
některým z nás pomůže při 
rozhodování o správné volbě 
střední školy.                                                                                                                                      

P. Kopsová, M. Špaček

Kam s ním aneb už zase třídíme?
Už zase třídit odpady? Vždyť už jsme na takovém pořadu byli! Co bychom se mohli 
ještě dozvědět nového?

Takovéhle dotazy v naší třídě nezazněly. A dozvěděli jsme se opravdu něco nové-
ho? Pojmy sběrný dvůr, nebezpečný odpad i recyklace jsme už zaslechli. Přesto nás 
překvapilo mnoho výrobků z recyklovaných materiálů. Třeba naše fleecová mikina.

A největším dobrodružstvím byla výroba vlastního recyklovaného papíru. Takže, 
už víme, kam s ním a nadále třídíme!

Žáci ze 3.A

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/kam-s-nim-aneb-uz-zase-tridime--1289.html

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/skodovka-1290.html
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Projekt adventní dílny na druhém stupni
Ačkoliv nám doba ad-
ventní začala až o týden 
později, my jsme využili 
pátek 18.11. na výzdo-
bu tříd a školy. V každé 
třídě probíhal indivi-
duální program výroby 
různých ozdob a deko-
rací. Společným prvkem 
byl adventní věnec pro 
každou třídu a ozdobe-
ní girlandy nade dveřmi 
každé třídy. I když ven-
ku bylo poměrně teplo 
a slunečno, tak z deko-
rací od dětí na nás dých-
la již pravá vánoční atmosféra. Posuďte sami.    

Hana Kuželková

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/projekt-adventni-dilny-na-druhem-stupni-1291.html
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Pomoc Nepálu – beseda s prezentací
V červnu roku 2015 jsme se zúčastnili velké sbírky pro zemětřesením postižený 
Nepál. Vybrali jsme přes tři sta balíčků, které byly určeny pro děti v postižené ob-
lasti. Celou akci zajišťovala Celosvětová humanitární služba Sri Chimnoy Center 
zastoupená pracovníky v ČR. 

Dnes, 25. 10. 2016 jsme se s pracovníky této humanitární organizace sešli, 
abychom si vyslechli, kam a za jak obtížných situacích, se balíčky s pomocí 
dostaly. Shlédli jsme i krátké video, kde byla zobrazena nejen postižená oblast, 
rozbité domy a strádající lidé a děti, ale i bylo zde zaznamenáno i předávání 
našich balíčků sirotkům a dětem bez domova. 

Beseda se nám moc líbila, a pokud by to bylo nutné, určitě rádi opět pomů-
žeme. 

Škola též obdržela Poděkování za nezištnou podporu humanitárního projektu 
Děti dětem 2015/16 a pomoc opuštěným a strádajícím dětem indické Kalkaty.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/filestorage/Pomoc%20Nepa%CC%81lu.pdf
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Z družiny
Ahoj všichni,

tak jsme tady se slíbenými zážitky z „Halloweenské párty“, která se uskutečnila 
ještě koncem měsíce října. Opět jsme se převlékly do rozmanitých kostýmů duchů, 
kostlivců, netopýrů či jiných příšerek a změnily své obličeje k nepoznání, včetně 
našich vychovatelek . Naše odpolední řádění a soutěžení v prostorách ŠD či v aule 
MŠ bylo zakončeno sladkou odměnou.

Už nyní se těšíme na další strašidelnou párty!

První polovina listopadu byla celkem poklidná. 
Chodily jsme na vycházky, svoji energii jsme vybí-
jely v nafukovací hale či na školním hřišti a naše 
šikovné ručičky tvořily malé podzimní dekorace.

V druhé polovině měsíce jsme se začaly pomalu 
chystat na další ročník (již čtvrtý) „ Veselé drakiá-
dy“ s naším kamarádem drakem Mrakem. Na fotky 
z dračího létání si budete muset počkat do příštího 
měsíce.

Koncem měsíce listopadu nás čeká ještě jedno 
překvapení. Ale to si necháme také až na příště!

Závěrem bychom Vás ještě rády pozvaly na 
„Vánoční trhy“, které se letos opět konají v naší 
„družce“.

Těšíme se na Vás! Děti z družiny
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ZprávičKy Z mateřsKé šKoličKy
3. 11. navštívily třídy Žabka a Beruška Letiště Václava Havla v Praze. Exkurze zača-
la odbavením zavazadel a osobní kontrolou. Poté prohlídka směřovala k Záchranné 
požární stanici letiště. Děti nasedly do autobusu a pozorovaly starty a přistání letadel 
u dráhy. Měly možnost vidět odbavení letadel před startem a po přistání, zavádění 
letadel na stojánky. A jako třešničku na dortu viděly největší letadlo, které létá na 
naše letiště.

9. 11. proběhlo každoroční vánoční focení s profesionálním fotografem – děti byly 
vyfoceny na pozadí s vánoční tématikou. Fotografie tak mohou posloužit jako vánoč-
ní dárek pro blízké.
9. 11. Svatomartinský lucerničkový průvod – děti 
si na třídách vyráběly do průvodu lucerničky. Prů-
vod vyšel od garáží ze sídliště a prošel Boleslavkou. 
Jeho cesta skončila na parkovišti MŠ, kam za dětmi 
přišel Sv. Martin. Děti mu zazpívaly písničky a za 
odměnu dostaly svítící náramek a perníček.

15. 11. navštívil třídy Berušku a Myšku 
pan Ivo Vrba se svým hudebním pořadem, 
jehož téma se odvíjelo od momentální-
ho programu třídního plánu – „Podzimní 
les“. Děti si zazpívaly, zatancovaly a měly 
možnost si zahrát na netradiční hudební 
nástroje.

22. 11. navštívilo naši MŠ „Divadlo na cestě“ s pohádkou Sněhurka.

Přejeme Všem čtenářům Klecanského zpravodaje příjemné pro-
žití vánočních svátků.

Kolektiv MŠ
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sKautsKé středisKo Havran Klecany
Středisková brigáda
Jelikož podzim pomalu končí a blíží se zima, bylo třeba na ni srub po-
řádně připravit. Proto jsme na konci října uspořádali podzimní střediskovou brigádu. 
Sraz byl naplánován na nedělní desátou hodinu dopolední. Hlavním úkolem bylo 
nařezat a nasekat dříví. Toho se zručně chopili tatínci, kteří nám přišli s brigádou po-
moci. Maminky také přispěly, když světluškám pomáhaly umýt okna a uklidit interiér 
srubu. Dále bylo třeba vyčistit okapy, uklidit sklad, dřevník atd. Počasí nám celkem 
přálo. Nepršelo, zima byla, ale hřály nás teplé svršky a samozřejmě práce samotná 
. Práce bylo dost, ale díky snaze dětí i rodičů se vše potřebné stihlo a „přežijeme“ 
další zimu.

1. oddíl světlušek
V 1. oddíle jsme se na podzim hlavně věnovali podzimní tématice jako je výzdoba 
a hry v lese (pokud to šlo). Pak jsme program zaměřovaly na logické hry a body ze 
stezky jako například překonávání strachu. Jednou z větších akcí na konci října bylo 
dušičkové přespání, které měl na starosti Kuba a z mého pohledu se přespání ná-
ramně vydařilo – proto přidáváme i článek, který Kuba o přespání napsal. Jinak se 
chystáme na vánoční období, což pro nás znamená zejména pobyt v klubovně, ale 
vyrazíme na vánoční výpravu do Krkonoš, kde společně oslavíme Vánoce.

Anče
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Dušičkové přespání 1. oddílu:
V úterý v podvečer jsme se postupně sešli ve srubu, počkali na opozdilce a zahráli 
si krátkou hru na začátek. Potom následovala další hra, ale tentokrát uvnitř srubu, 
při které jsem se moc těšil na večeři. Ta byla opravdu vynikající, ale ne všem chut-
nala, takže jsem měl opravdu co dělat, abych to všechno snědl. Jakmile nám ales-
poň trošku slehlo, vydali jsme se vstříc tmě na klecanský hřbitov. Bylo právě období 
dušiček a tak jsme se rozhodli uctít zesnulé a ozdobili jsme některé hroby svíčkami 
a zavzpomínali na naše blízké, kteří už nás opustili. Po návratu na srub si holky 
zkusily vylovit jablko z vody pusou, a když byla všechna jablka venku, čekala nás 
jedna halloweenská hra z dalekého západu Snapdragon neboli dračí hra. Bylo toho 
tak akorát, abychom všichni brzy usnuli a krásně se probudili do dalšího dne, který 
začal perfektní snídaní v podobě müsli, buchet a koláčů od šikovných maminek. 
Dokonce i sluníčko se na nás po ránu usmálo, takže jsme toho využili a šli se projít 
do háje. Tam jsme si řekli něco o stromech, jejich dřevu a hlavně o tom, které z nich 
dobře hoří a kde najít suché dříví i po dešti. Nových znalostí holky hned využily 
a rozdělaly oheň bez použití papíru, na kterém si upekly brambory k obědu. Po 
krátkém odpočinku se holky nechaly od Vlaďky pomalovat a některé byly opravdu 
k nepoznání. Po další krátké hře jsme se pod Ančiným vedením pustili do vyřezává-
ní dýní, což byl pro některé světlušky nelehký úkol. Nakonec byly všechny úspěšné 
a každá si svou dýni mohla odnést domů, kam jsme se všichni hned po nezbytném 
úklidu vydali. Akce by se nepovedla bez pomoci od Vlaďky a Anči, které odvedly 
kus práce, a bez Verči, Klárky a Nikylera, které nám skvěle vařily.

Kuba

3. oddíl vlčat
A je to tady! Dlouhodobé plány na rekonstrukci naší klubovny se konečně usku-
tečnily. Jak to celé proběhlo? Jedno sobotní ráno se v klubovně sešli Panda, Janina, 
Mamut a Andy, vyhrnuli si rukávy a dali se do díla. Nejprve bylo třeba rozdělat 
starý stůl, který stál v klubovně již v den mé první schůzky… což bylo před více 
jak sedmnácti lety. A jak krásně sloužil! Zub času je ale neúprosný a proto musel 
stůl ven. Dřevo na nový stůl bylo připraveno, takže jsme se mohli s chutí pustit do 
měření, řezání, vrtání a šroubování. Janina mezitím s Andy vyklízela naší starou 
skříň, o které platí to samé, co o výše zmiňovaném stole. Nahradit ji měly nové 
regály, které sehnali Janina s Pandou. Skříň jsme zkušeně vynesli ven a pak si mu-
seli dát pracovní pauzu. Spolu s Janinou jsme pak započali skládání a upevňování 
regálů. Kromě stolu a skříně opustila klubovnu jedna ze dvou „postelí“, neboť 
jsme potřebovali místo na nové věšáky. Poslední novotou byla šikovná skříňka 
s šuplíky na různé drobnosti. Tu bylo samozřejmě třeba také nejprve poskládat 
dohromady. Stálo to hodně času a úsilí, ale nakonec se nám podařilo klubovnu 
upravit podle našich představ. Nyní je prostornější, praktičtější a více reprezenta-
tivní. Jsem si jist, že nové vybavení klubovny bude po dlouhé roky dobře sloužit 
jako to předchozí. ;-)
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Co se programu týče, na konec listopadu máme naplánovanou výpravu do Kralup 
s přespáním na srubu, tak snad nám vyjde. O jejím průběhu vás budeme informovat 
v dalším čísle zpravodaje, pokud na ní zbude místo. V listopadu se schůzky zaměřo-
valy na komunikaci, přírodu a každá družina si vyrobila krmítko pro ptáky.

Na závěr skautský citát:
„Nějak se nám víc a víc nejrůznějšími cestami vtlouká do hlavy, že si každý mladý 
člověk musí po vzoru těch filmových a seriálových hrdinů své místo na slunci vy-
dobýt sám, a to třeba i na úkor ostatních. Ve skautu, nebo jak nás pokřtili přátelé 
českého jazyka, v Junáku, jsme byli soudržnější a učili se věrnosti a smyslu pro soli-
daritu. Bylo nám vštěpeno, že nejsme na světě jenom pro sebe, ale jsme v rytířském 
duchu mušketýrů „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Všeobecně se má za to, že 
skauting vychovává mladé duše k úctě k přírodě, k šetrnosti k životnímu prostředí, 
naučí samostatnosti.“

(Jiří Menzel – režisér, herec a spisovatel, držitel Českého lva i Oscara)

pozn. převzato z oficiální stránky Junáka – Českého skauta: https://www.skaut.cz/
skauting/zname-osobnosti/jiri-menzel

Mamut
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Konečné tabulky po podzimních kolech sezony 2016/2017

A mužstvo – 1.A. tř. sk. B (Středočeský kraj)

Rk. Družstvo Záp. Skóre Body
 1 TJ Mongeo Podlesí  15 36:17 30
 2 Všenorský SK  15 36:29 30
 3 S.K. Černolice  15 41:37 29
 4 TJ Sokol Nespeky  15 17:15 29
 5 TJ Sokol Klecany  15 31:22 28
 6 TJ Sokol Vraný 15 40:25 26
 7 FK Mníšek pod Brdy  15 23:16 25
 8 SK Spartak Příbram  15 28:23 24
 9 Union Cerhovice  15 27:22 24
10 FC 05 Zavidov  15 29:24 22
11 TJ Viktoria Vestec  15 28:25 22
12 TJ Sokol Jedomělice  15 27:36 22
13 SK Votice  15 31:28 18
14 SK Nový Knín  15 20:38 13
15 SK Hostomice pod Brdy  15 22:39 12
16 SK Slavia Jesenice  15  8:48  6

B mužstvo – IV. tř. sk. B (Praha východ)

Rk. Družstvo Záp. Skóre Body
 1 Mratín  12 68:17 32
 2 Klecany B  12 46:22 26
 3 Veleň  12 32:28 26
 4 Radonice B  12 62:28 25
 5 Sluštice  12 42:32 19
 6 Vodochody  12 23:26 15
 7 Škvorec B  12 26:35 15
 8 Nehvizdy B  12 27:37 15
 9 Lázně Toušeň  12 29:45 15
10 Husinec – Řež  12 32:38 14
11 Přišimasy  12 17:49  8
12 Veltěž  12 23:41  7
13 Líbeznice B  12 17:46  6

Z fotbalovéHo Klubu  
tJ soKol Klecany
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Dorost – 1.A. tř. sk. B (Středočeský kraj)

Rk. Družstvo Záp. Skóre Body
 1 SK Zeleneč  13 53:7 36
 2 SK Bakov n/J  13 46:25 31
 3 SK Benátky nad Jizerou  13 43:24 28
 4 TJ Sokol Luštěnice  13 40:24 22
 5 FK Brandýs – Boleslav  13 33:27 22
 6 SK Bělá pod Bezdězem  13 29:42 18
 7 TJ Klíčany  13 28:32 17
 8 TJ Sokol Klecany  13 25:29 16
 9 FK Dobrovice  13 20:28 16
10 TJ Sokol Libiš  13 27:28 13
11 TJ Sokol Chotětov  13 18:31 12
12 Dolnobousovský SK  13 30:49 12
13 FK PŠOVKA MĚLNÍK  13 32:51 11
14 FK Loučeň 1893  13 19:46  7

Mladší žáci – okresní přebor (Praha – východ)

Rk. Družstvo Záp. Skóre Body
 1 Louňovice  12 151:14 36
 2 Hovorčovice  12 116:16 30
 3 Zeleneč  12 137:16 27
 4 Přišimasy  12 91:39 22
 5 Vyžlovka  12 67:45 20
 6 UNION Čelákovice  12 63:42 20
 7 Líbeznice  12 54:55 19
 8 Klecany  12 58:30 18
 9 Struhařov  12 64:37 15
10 Mochov  12 36:91  9
11 Kostelec nad Černými lesy  12 22:91  6
12 Radonice  12 23:99  6
13 Brázdim  12 2:309  0

Fotbalisti z týmů mladší a starší přípravky statečně bojují v turnajových soutěžích 
OFS Prahy východ. Umístění po podzimních turnajích nejsou zcela příznivá, ale my 
držíme našim fotbalistům palce do jarních turnajů, kde se budou jistě snažit svoje 
výsledky vylepšit.

-dh-

Děkujeme zástupcům a zastupitelům města Klecany, dále našim sponzorům 
a dalším organizacím, bez jejichž finanční podpory bychom se neobešli

a přejeme příjemné prožití Vánoc.



30 / 31

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

e-shop tisku

Non - stopPříjem zakázek

PLA
KÁT

PLA
KÁT

A2 A3A4

A2 A3A4

EKO
NOMIK  SPE

CIÁLKLASIK EX
KLUSIV

tisk do 1 hodiny

tisk do 1 hodiny

Overnight-Service

m
ůj požadavek

m
ůj požadavek

šablony
On-line

šablony
On-line

Pour f

r
Pou

f

Po

Pour f

r
Pou

f

Po

Noční
tisk

Overnight-Service

Noční
tisk

A2 A3AAA4

A2 A3AAA4

NN MIK
EEKKOOOO

NNNNNNOOOOOMMMMMMIIIIKKKKK K IKKKKKKKLLLLAAAASSSSIIIKKKKK m
ůjů

požžadavekm
ůjů

požžo až dad

vev
k

mmmmm
ůůůjjůů

ppožžadavekmmm
ůůůjjjůůů

pppoožžžžo až dad

vev
kkk

KK USIVV
EEXXX

KKKKKLLLLLUUUUSSSSSIIIIVVVVV
šablony
OOnn--llliiinnneee

PoPour fffelelliccitte

Poouurr fffeelliiccciitteer

rr ff felle icicititererfeliciter
Poourr ffeelliccitteerrur feli

oPour ffelliccittePourr ffP

ff llf l

PPPPPoouurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPouurr fffeellliicciiittteerPP ff lllliicci rfelicifelici

f rrrr
ffeeliccitteerriitfelif

ffffeelllliiiccciitfff lllurr fffur fef

PoP urr fffeelliciciitee

PPouuurrr ffffeeellliiccciiitteer

rr ff ffellelici ititererfeliciter
PPoouurr ffeelliccitteerrrur feli

PoPourr ff feelliciciitePouur fP

ff llf l

PPPPooouuurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPoouur ffellliiicciiittteerrP f lllici rfelicifelici

ff rrrr
felliicciitteerrrittfelif

uurr fffffeellllliiiiccciitfff lllur fefšablony
OOnn--llliiinnneee

PLA
KÁT

PLA
KÁT

A2 A3A4

A2 A3A4

EKO
NOMIK  SPE

CIÁLKLASIK EX
KLUSIV

tisk do 1 hodiny

tisk do 1 hodiny

Overnight-Service

m
ůj požadavek

m
ůj požadavek

šablony
On-line

šablony
On-line

Pour f

r
Pou

f

Po

Pour f

r
Pou

f

Po

Noční
tisk

Overnight-Service

Noční
tisk

A2 A3AAA4

A2 A3AAA4

NN MIK
EEKKOOOO

NNNNNNOOOOOMMMMMMIIIIKKKKK K IKKKKKKKLLLLAAAASSSSIIIKKKKK m
ůjů

požžadavekm
ůjů

požžo až dad

vev
k

mmmmm
ůůůjjůů

ppožžadavekmmm
ůůůjjjůůů

pppoožžžžo až dad

vev
kkk

KK USIVV
EEXXX

KKKKKLLLLLUUUUSSSSSIIIIVVVVV
šablony
OOnn--llliiinnneee

PoPour fffelelliccitte

Poouurr fffeelliiccciitteer

rr ff felle icicititererfeliciter
Poourr ffeelliccitteerrur feli

oPour ffelliccittePourr ffP

ff llf l

PPPPPoouurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPouurr fffeellliicciiittteerPP ff lllliicci rfelicifelici

f rrrr
ffeeliccitteerriitfelif

ffffeelllliiiccciitfff lllurr fffur fef

PoP urr fffeelliciciitee

PPouuurrr ffffeeellliiccciiitteer

rr ff ffellelici ititererfeliciter
PPoouurr ffeelliccitteerrrur feli

PoPourr ff feelliciciitePouur fP

ff llf l

PPPPooouuurr ffffeeelllliiicciPour fe
PPPoouur ffellliiicciiittteerrP f lllici rfelicifelici

ff rrrr
felliicciitteerrrittfelif

uurr fffffeellllliiiiccciitfff lllur fefšablony
OOnn--llliiinnneee

Využijte našich
nových služeb
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Klidné vánoční svátky, hodně radosti 
z nadílky, každému splnění všech 
přání ať už o štědrém večeru nebo 

v novém roce, pevné zdraví a trochu 
toho štěstí malým i velkým fotbalistům, 

jejich blízkým, stejně jako našim 
věrným fanouškům.

Přejí
Jiří Kruťa a Dáša Horová
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VANOCNI 
OZDOBY

ˇ

‘ ‘

Historické

ze sbírky Very Dvoráckovéˇ ˇ ˇ

25. 11. 2016 / 19. 2. 2017
Stredoceské muzeum v Roztokách u Prahyˇ ˇ
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