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SlOvO StarOSty
Vážení spoluobčané, 

každý začátek nového roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za uplynulým obdo-
bím. Proto mi dovolte, abych se nyní i já pokusil zhodnotit, jaký byl rok 2015 v na-
šem městě. 

Počátkem roku začalo pracovat zastupitelstvo města v novém složení. Ke změně 
došlo také ve vedení města. Díky dobré spolupráci s novým místostarostou panem 
Danielem Dvořákem, se nám společně podařilo nastartovat řadu nových projektů, 
které, jak všichni doufáme, budou krokem vpřed a obyvatelům Klecan přinesou další 
výhody a zvýšení úrovně služeb.

Rád bych se na tomto místě zmínil o úspěšném dokončení několika velkých inves-
tičních projektů, které mohly být realizovány zejména díky aktivní prodotační politi-
ce vedení města:

 – proběhla II. etapa rekonstrukce místních komunikací (ulice Čsl. Armády, Spojova-
cí, V Nových domkách a Do Kaštan),

 – realizovalo se zateplení objektů zdravotního střediska, základní umělecké školy, 
školní tělocvičny, hasičské zbrojnice a městského úřadu, čímž jsme docílili vý-
znamných energetických úspor,

 – byla vybudována přetlaková hala nad víceúčelovým sportovištěm ZŠ, která umož-
ňuje jeho celoroční využívání nejenom školou, ale také místními spolky i veřej-
ností,

 – vybudováno bylo dětského hřiště v lokalitě Astraparku,
 – úspěšně byly dokončeny převody infrastruktury v lokalitě Astraparku na jednotlivá 

SVJ
 – v celém městě byla dokončena obměna autobusových zastávek, které odpovídají 

současnému trendu z hlediska estetiky, užitkovosti a komfortu, 
 – byly vytvořeny nové infotabule a plakátovací a vývěsní plochy v centru obce, které 

slouží nejenom pro potřeby úřadu, ale mohou být využívány také občany,
 – zmodernizováno bylo audio ozvučení hřbitovní kaple,
 – koncem roku jsme přistoupili k obnově a revitalizaci parku před zdravotním stře-

diskem,
 – pro potřeby údržby obecních ploch byla pořízena velmi výkonná traktorová sekač-

ka a pořízen byl rovněž nový svozový vůz na bioodpad.

Od loňského roku pracujeme na změnách webové prezentace města, abychom 
poskytli občanům lepší přehlednost a obsažnost zveřejňovaných informací. V rámci 
pokračování projektu „Transparentní radnice“ bylo na internetových stránkách města 
zřízeno diskusní fórum, kde může každý občan vyjádřit svůj názor nebo směřovat 
dotazy na vedení města.



2 / 3

Na internetových stránkách města jsou zveřejňovány smlouvy uzavírané městem. 
Na základě podnětů občanů byla zahájena publikace přepisů hlášení místního roz-
hlasu a audionahrávek ze zasedání zastupitelstva města.

Koncem roku byla rovněž spuštěna aplikace „Rozklikávací rozpočet obce“. Zatím 
je tento projekt ve zkušební fázi, k zavedení ostrého provozu by mělo dojít začátkem 
února. 

V souběhu se spuštěním provozu NUDZ byla zahájena významná spolupráce 
s denním stacionářem, který je součástí NUDZ. V případě zájmu je našim seniorům 
zajišťováno do stacionáře individuální dopravní spojení. 

Dalším významným počinem pro kulturní život ve městě bylo obnovení činnos-
ti  kulturní komise, která má ve spolupráci s městem a ostatními spolky v plánu zvýšit 
počet kulturních akcí v našem městě.

V souvislosti s tímto ohlédnutím za loňským rokem bych chtěl na tomto místě po-
děkovat všem zaměstnancům městského úřadu, členům rady a zastupitelstva města 
a v neposlední řadě také Vám, občanům, za cenné a přínosné náměty, díky kterým se 
naše město stále rozvíjí. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám do nového roku 2016 popřál hodně 
zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů a životní pohody, která je v dnešní 
neklidné době důležitější, než kdy jindy. 

Ivo Kurhajec, starosta města

výpiSy Za ZaSedání rady a ZaStupitelStva 
měSta Klecany Za liStOpad a prOSinec 2015
Rada 30. listopadu
 – Vzala na vědomí zprávu o provedených pracích na stavbě Rekonstrukce místních 

komunikací II. etapa. Schválila znění a podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo z 24. 8. 
2015 uzavřené mezi městem Klecany a zhotovitelem Strabag s.r.o. Praha 5, kterým 
se mění cena díla (podle předložené dokumentace). Celková cena díla činí 7 944 
864 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí informaci místostarosty o výsledku elektronické aukce, kterou 
pro město realizoval A-Tender s.r.o. na dodavatele el. energie a zemního plynu, 
a protokoly z aukční síně. Nejnižší ceny nabídly: u el.energie Amper Market, 
u zemního plynu Pražská plynárenská. Předpokládaná úspora pro město po dobu 
trvání smluvního období, tj. dvou let, je 202 042 korun za el.energii, 252 433 ko-
run za zemní plyn, celkem 454 475 korun. 

 – Schválila vnitřní směrnici o vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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 – Projednala upozornění na nevhodné umístění kontejnerů na tříděný odpad v Bo-
leslavce.

 –
Rada 7. prosince
 – Rada schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2015 před-

ložený ZŠ a MŠ Klecany.
 – Schválila vyplacení odměny ředitelce ZUŠ Klecany. Odměna bude vyplacena ze 

mzdových prostředků ZUŠ Klecany.
 – Vzala na vědomí žádost paní Evy Rösslové o zábor pozemku v okolí přívozu 

k umístění zmrzlinového stánku. Pověřila vedení města provedením místního še-
tření.

 – Vzala na vědomí pohledávky za nájem, za hrobová místa, poplatky za TKO a za 
vystavené faktury. Předá zastupitelstvu města.

 – Souhlasí se zněním a podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Snížení energetické 
náročnosti hasičské zbrojnice v Klecanech ze dne 4. 9. 2015, uzavřený 13. 11. 
2015 s OMLUX Invest s.r.o. Praha 4, kterým se v souladu s vyjádřením projektanta 
mění termín dokončení díla na 30. 11. 2015.

 – Schválila nákup dlažby od emef.cz s.r.o. Praha 1 pro opravu chodníku a části ko-
munikace u zdravotního střediska, fary a kostela za 256 400 korun bez DPH.

Rada 14. prosince
 – Rada schválila smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního ply-

nu se společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, Praha 1. Od 
1. ledna 2016 bude společnost dodavatelem plynu pro budovy ve vlastnictví města 
Klecany. 

 – Vzala na vědomí zájem p. Hájkové o pronájem pozemku v areálu Dolní Kasárna. 
Pozemek by sloužil k parkování stavební techniky.

 – Schválila nájemní smlouvy na pronájmy bytů v areálu Dolní Kasárna.

Rada 21. prosince
 – Rada schválila žádost paní Ireny Sedláčkové o ukončení nájmu z nebytových pro-

stor na náměstí Václav Beneše Třebízského č. p. 54, Klecany ke dni 31. 12. 2015.
 – Jmenovala kulturní komisi ve složení Nikola Staňková – předsedkyně, dále členy 

Janu Langovou, Veroniku Procházkovou, Jaroslavu Novákovou, Jana Holuba, Len-
ku Lisou a Zdenu Lomovou.

 – Schválila podpis nájemní smlouvy se společností Pneu Praha, s.r.o. se sídlem Viko-
va 1146/7, Praha 4 na nebytové prostory v areálu Dolní Kasárna.

 – Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 013/2015 se spolkem 
Pravý Hradec na objekt č. p. 74 (Rychta). Dodatek se uzavírá na dobu určitou od 
1. února 2016 do 31. ledna 2017.

 – Na základě pověření zastupitelstva města Klecany ze dne 10. 12. 2015 schválila 
rozpočtové opatření č. 17.
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Zasedání zastupitelstva 10. prosince
Na řádném zasedání členové zastupitelstva schválili m.j.:
 – přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace od SFŽP na zkvalitnění nakládání s biood-

padem v městě Klecany a podporu ve výši 1 935 268 korun,
 – vyřazení pohledávek z rozvahové evidence: dlužníci – poplatek za likvidaci odpa-

du v letech 2007 – 2012 ve výši 120 500 korun, dlužníci – poplatek z hrobového 
místa 2007 – 2012 ve výši 54 566 korun, pohledávky na nájemném k 31. 5. 2015 
ve výši 2 431 986 korun, nízké pohledávky ve výši 55 017 korun a prominutí po-
hledávek (za neuhrazené vystavené faktury) ve výši 17 117 korun,

 –  přihlašování města Klecany k dotacím vypsaným ministerstvy, fondy EU, nadační-
mi fondy, Středočeským krajem aj. v roce 2016, v souladu se schváleným rozpoč-
tem města,

 – prodej několika pozemků společnosti ČEZ Distribuce Děčín IV – Podmokly,
 – směnu pozemku s panem Josefem Horvátem, bytem Praha 7, Janovského ul.
 – úplnost přehledu přijatých usnesení.

Uložili vedení města, aby prověřilo možnosti provozu městské knihovny Klecany 
a náplň práce paní knihovnice.

Pověřili radu města provést k 31. 12. 2015 rozpočtové opatření vztahující se k po-
vinné úpravě rozpočtu na straně příjmové i výdajové ve vztahu k jiným rozpočtům 
(dotace). 

Vzali na vědomí informace k jednání s Vodárnami a kanalizacemi Kladno – Mělník 
ohledně rekonstrukce komunikací, elektronické aukce energií a inventarizace majetku.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

pOděKOvání
Děkujeme pracovníkům technických služeb města Klecany za 
veškerou a ochotnou pomoc při pracích kolem našeho koste-
la, které nebyly v našich silách zvládnout. Mimo úklidu listí 
to byla např. demontáž vstupních vrat před opravou, usazení 
opravených vrat a umísťování opravené mříže nad nimi. 

Za faru Klecany Pavel Kuneš
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1. leden – nOvý rOK

Ne vždy byl začátek roku vázán k 1. lednu. Staří Římané počítali nový rok od 1. břez-
na, což souviselo s přebíráním úřadu novými konzuly. Od r. 46 př. n. l. do r. 1582 pla-
til kalendář juliánský, v němž už nový rok začínal 1. lednem. Za papeže Řehoře VIII. 
začal platit kalendář gregoriánský. Rozdíl mezi oběma kalendáři spočíval ve způsobu 
započítávání přestupných roků. Teprve od 17. století dochází ke sjednocování počí-
tání dnů a počátek občanského roku je stanoven na 1. ledna.  Obyčeje, které se váží 
k 1. lednu, dnes už téměř vymizely. V obcích chodívaly děti vinšovat (přát) po zná-
mých a příbuzných a za to dostávaly sladkosti, ovoce tehdy většinou jablka, a někdy 
i drobné peníze. Dárky 1. ledna také dostávali děvečky a čeledíni od svých hospodá-
řů. Dnes známé novoročenky uvedl do života v první polovině 19. století hrabě Karel 
Chotek. Klasické novoročenky se posílají od konce 19. století a tento zvyk přetrvává 
dodnes. Uchovaly se také pověry, které přetrvávají v některých rodinách do dnešní 
doby. Nejznámější z nich je, že to, co člověk bude dělat na Nový rok, bude dělat po 
celý rok. Peníze si lidé měli po celý rok zajistit tím, že na Nový rok budou mít v kapse 
drobné a také se neměly na Nový rok z domu vynášet žádné předměty, protože by 
pak po celý rok ve stavení chyběly. A ještě pár lednových pranostik na konec: 

• Mlhavý leden – mokré jaro
• Není-li leden mokrý, sudy vinařům se naplní 
• Jsou-li červánky na Novoroční den – přinesou samou slotu jen
• Na Nový rok o slepičí krok

S ohledem na měnící se počasí a klima asi budou doznávat v průběhu dalších dese-
tiletí i tyto pranostiky změn. Ale ať je počasí jaké chce, nejdůležitější je stejně to, jaký 
je náš stav duše. Proto Vám milí čtenáři přejeme v novém roce hodně zdraví, klidu, 
štěstí, pohody a mír, který je pro ty, kteří zrovna nepracují ve zbrojním průmyslu nebo 
v politice, základem pro uskutečňování všech obyčejných lidských potřeb a přání.

JH, obrázek zdroj: http://sport.tn.nova.cz

Štěstí a lásky není nikdy dost
PF 2016
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památný StrOm na Hradišti
Městský úřad Odolena Voda, stavební odbor, vydal dne 22. prosince 2015 Rozhod-
nutí, kterým vyhlašuje na území města Klecany památný strom.

Jedná se o dřevinu: dub letní (Quercus robur) na pozemku p. č. 367/2 ve vlastnic-
tví Města Klecany.

Název stromu: Dub letní Na Hradišti
lokalita: na okraji zástavby rodinných domů, lesního porostu a sportovního hřiště, 
při křížení ulic Na Hradišti a Na Vinici, Klecany,
obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 331 cm, 
výška stromu: 18,00 m,
výška koruny: 11,50 m, 
šířka koruny: 22,30 m,
stáří: 230 let (odhad),
zdravotní stav: 3 – dobrý.

Památný strom je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Pro 
zabezpečení památného stromu před škodlivými vlivy z okolí je vymezeno jeho 
ochranné pásmo podle zákona, tj. základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o polo-
měru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.

Celé znění Rozhodnutí o vyhlášení památného stromu naleznete v elektronické 
podobě na www.mu-klecany.cz.

KlecanSKý Kalendář

MěstoKlecany

www.mu-klecany.cz

Městský úřadZdravotní středisko30. leden
27. únor

26. březen
29. říjen

26. listopad

Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 230 234 304

muklecany@mu-klecany.cz

Loutkové divadlo Klecánek 
v knihovně 

2016

Městský úřad Klecany
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Město

Klecany
 16. 1.  Myslivecký ples
 13. 2. Klecanský masopust
 28. 2.   Procházka do lesa  

s myslivci a Klubíčkem
 5.–26. 3.  Filmový festival v aule MŠ
 6. 3.   Výročí narození  

T. G. Masaryka, lampiónový 
průvod na Černou skálu

 21.3.   Velikonoční jarmark
 26. 3.   Skautský ples v Sokolovně 

Veltěž
 1. 4.   Noc s Andersenem  

v knihovně
 22. 4.  Muzikál Někdo to rád horké 

v Dolních kasárnách
 7. 5.  Výročí konce II. světové války
 8. 5. Slavnostní koncert v kostele

 28. 5.  Sousedé se dobře baví v Dolním 
Povltaví v Odoleně Vodě

 28.–29. 5.   Řezbování v Klecánkách
 29. 5.   Dětský den na fotbalovém 

hřišti
 10. 6.  Noc kostelů
 11. 6.  Veterán rallye
 10. 9.  Slavnosti pravého a levého břehu
 28. 9.   Svatováclavský koncert  

v kostele
 15.10.   Havelské slavnosti a pouť na 

náměstí
 28.10.  Výročí vzniku Československa, 

lampiónový průvod
 17.11.   Slavnostní koncert v kostele
 27.11.  Vánoční dílny na MěÚ  

a rozsvícení vánočního  
stromku na náměstí

 Prosinec  Vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi

 24.12.  Zpívání u vánočního stromku 
na náměstí

2016
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

PO út St Čt PÁ SO ne

LeDen

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

PO út St Čt PÁ SO ne

únOr

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

PO út St Čt PÁ SO ne

Březen

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
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Město

Klecany
 16. 1.  Myslivecký ples
 13. 2. Klecanský masopust
 28. 2.   Procházka do lesa  

s myslivci a Klubíčkem
 5.–26. 3.  Filmový festival v aule MŠ
 6. 3.   Výročí narození  

T. G. Masaryka, lampiónový 
průvod na Černou skálu

 21.3.   Velikonoční jarmark
 26. 3.   Skautský ples v Sokolovně 

Veltěž
 1. 4.   Noc s Andersenem  

v knihovně
 22. 4.  Muzikál Někdo to rád horké 

v Dolních kasárnách
 7. 5.  Výročí konce II. světové války
 8. 5. Slavnostní koncert v kostele

 28. 5.  Sousedé se dobře baví v Dolním 
Povltaví v Odoleně Vodě

 28.–29. 5.   Řezbování v Klecánkách
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hřišti
 10. 6.  Noc kostelů
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 28. 9.   Svatováclavský koncert  

v kostele
 15.10.   Havelské slavnosti a pouť na 
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 28.10.  Výročí vzniku Československa, 
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 17.11.   Slavnostní koncert v kostele
 27.11.  Vánoční dílny na MěÚ  

a rozsvícení vánočního  
stromku na náměstí

 Prosinec  Vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi

 24.12.  Zpívání u vánočního stromku 
na náměstí
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předvánOční aKce
Vánoční tvoření trochu netradičně
První adventní neděli, 28. listopadu 2015, se zasedací místnost městského úřadu 
v Klecanech proměnila v tvůrčí dílnu. Děti a jejich rodiče tu hned na osmi stanovištích 
mohli načerpat vánoční inspiraci a vytvořit si zajímavé ozdoby z netradičních a snad-
no dostupných materiálů – povětšinou se vyrábělo z ruliček od toaletního papíru. 

Malí výtvarníci si tak odnesli třeba pestrobarevný zvoneček, roztomilého sněhu-
láka nebo pěticípou vánoční hvězdici. Tvořily se také adventní dekorace z těstovin 
a krepového papíru nebo ozdoby z ořechů. Novinkou letošních dílniček byla výro-
ba vánočních přání technikou origami. Velké oblibě se jako obvykle tradičně těšilo 
i zdobení perníčků pod vedením paní Hany Smolíkové z Odolena Vody. Souběžně 
s dílnami probíhalo od tří hodin v knihovně loutkové divadélko. 

Po setmění už se všichni šikovní tvořitelé přemístili na náměstí, kde byl slavnost-
ně rozsvícen vánoční stromeček. Svou řeč přednesl pan starosta Ivo Kurhajec a žáci 
z druhých ročníků klecanské základní školy nám za kytarového doprovodu pana uči-
tele Ivana Rychlého zazpívali českou verzi známé písně Johna Lennona Happy Xmas 
a dvě vánoční koledy. Aby nikdo z návštěvníků nezmrznul, byl na náměstí k dispozici 
teplý čaj a pro dospělé také svařené víno. Možná i díky tomu se Klecanští po skon-
čení akce hned nerozešli a vychutnávali si kouzelnou předvánoční atmosféru plnými 
doušky. 
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Balónky odnesly přání Ježíškovi
Pátek 4. prosince se nesl ve znamení splněných snů. Naše město se totiž zapojilo 
do celorepublikové akce, která byla pokusem o překonání českého rekordu v počtu 
vypuštěných balónků s přáním Ježíškovi. 

Od půl třetí jsme společně v městské knihovně vypisovali na předtištěné cedulky, 
co bychom chtěli od Ježíška dostat pod stromeček. Někteří z nás toužili po stavebnici, 
jiní po kočárku pro panenky, dospělí si zase nejvíce přáli pevné zdraví. Přáníčka jsme 
poté připevnili na fialové balónky a vydali se na náměstí. Tam jsme se posilnili tep-
lými nápoji a sladkými koláči, abychom si zkrátili to dlouhé  čekání na kouzelný čas 
15:15. Právě tehdy moderátor rádia Impuls odpočítal chvíli, kdy našich 131 balónků 
vzlétlo k nebi. 

Po celé republice se vypustilo celkem 87 923 balónků a rekord se tak překonat 
nepodařilo. Pokud nám však Ježíšek splnil tajná přání, pak akce splnila svůj účel. 
A napřesrok potřebný počet jistě společně pokoříme! 

Poděkování
Za celou kulturní komisi, která pro občany obě akce připravila, bych chtěla poděko-
vat přátelům a rodinným příslušníkům členů kulturní komise a všem dalším pomoc-
níkům, kteří se nezištně podíleli na přípravách našich předvánočních setkání. Velký 
dík patří paní učitelce Kateřině Knorové, panu učiteli Rychlému a všem druháčkům 

4. prosince se z náměstí Třebízského vzneslo 131 balónků s přáním Ježíškovi
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za to, že společně dokázali rozezpívat celé náměstí. V neposlední řadě děkuji i za-
městnancům městského úřadu za zajištění techniky na obě akce.

Nikola Staňková

výrOčí KlecanSKá i Jiná
Uběhlo pár měsíců a my se opět ocitáme na prahu dalšího roku. 
Roku 2016. Co nám tento rok přinese, lze odhadnout jen těžko. 
Určitou jistotu ale můžeme nalézt v tom, co se již událo. Zpravidla 
se však neděje nic nového, vše už tady v určitých obměnách bylo. 
Výstižně tento postřeh zhodnotil zakladatel analytické psychologie, 
švýcarský lékař Carl Gustav Jung, když řekl: „Po nějaké době člověk 
objeví, že ve světových dějinách se neděje nic skutečně nového. 

O něčem vskutku novém by se mohlo mluvit teprve tehdy, až by jednou nastal ten 
nepředstavitelný případ, že by rozum, lidskost a láska dobyly trvalého vítězství.“ 

Vraťme se od úvah filozofických k faktům historickým. Na 1. ledna připadá výročí 
dne obnovy samostatného českého státu. 1. ledna 1993 se Evropa rozšířila o dva 
nové samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku. I když si to mnozí 
z nás neuvědomují, maximálně civilizovaným způsobem, kterým došlo k rozdělení 
federace, ať již z hlediska politického, hospodářského či kulturního i následné sou-
žití a vzájemné vztahy obou našich národů, by mohly být vzorem mnohým zdánlivě 
vyspělejším státům. 

V lednu mají svá kulatá i půlkulatá výročí také Klecany. U 1. ledna ještě zůstane-
me. Před 135 lety byla v dosud trojtřídní škole otevřena čtvrtá třída. 23. ledna uplyne 
90 let od úmrtí řídícího učitele Jiřího Vlka (1842 – 1926). Jiří Vlk byl za své zásluhy ve 
školství a zvláště ve škole v Klecanech jmenován v r. 1902 čestným občanem Klecan. 
A ještě jedno čestné občanství si v lednu připomeneme, a to 30. ledna r. 1946 byl 
čestným občanem Klecan jmenován tehdejší prezident Edvard Beneš. Připomínkou 
na státotvorný počin jsme začali a ve stejném duchu naše okénko do historie také 
zakončíme. 9. ledna 1991 tedy již před čtvrt stoletím nabyla účinnosti Listina základ-
ních práv a svobod, vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 
se zabývá, jak vyplývá z jejího názvu, základními lidskými právy a svobodami jako 
je nedotknutelnost osoby, právo na zachování lidské důstojnosti, právo vlastnit ma-
jetek, svoboda pohybu a pobytu, svoboda náboženská apod. Dále se Listina zabývá 
politickými právy, právy národnostních a etnických menšin, právy hospodářskými, 
sociálními a kulturními, právem na soudní a jinou právní ochranu. Pokud si najdeme 
v chvatu dnešní doby chvíli času a do této Listiny se začteme, zjistíme, že přestože 
je naším národním rysem vše kritizovat, nesouhlasit, odmítat a porušovat, principy 
obsažené v této Listině jsou obecně dodržovány jak ze strany úřadů a státní moci, tak 
i ze strany nás občanů. Z toho jednoznačně vyplývá, že žijeme v právním státě, a to 
navzdory všem informacím řítícím se na nás z různých více či méně seriózních médií.   

 JH 
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prOSinec v KlecanecH
Ani v prosinci ješ-
tě zima nezačala. 
A tak kdo si ji chtěl 
aspoň nějak připomenout, mu-
sel zajít do našeho kostela na 
výstavu sněhuláků. Ti byli jako 
živí! Jeden se dokonce trochu 
hýbal! Všechny je vytvořily děti 
z třetích tříd klecanské základ-
ní školy se svými rodiči. Nápad 
měly paní učitelky Alena Vulte-
rinová a Martina Nelson. Výsta-
va skončí 10. ledna.

Ale předvánoční náladu 
nám zpestřily ještě Lakomé 
Barky, které uvedly v kostele 
v neděli    6. prosince Vánoč-
ní hru o narození Ježíška, nebo 
pěvecký sbor Klenota pod 
vedením a za doprovodu na 
klávesy sbormistryně Marcely 
Sládkové koncertem rorátních 
písní a koled v neděli 13. pro-
since. Kostel byl vždy plný.
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Zpívání KOled na náměStí
Jako každoročně jsme se na Štědrý den ve dvě odpoledne sešli u stromečku 
na náměstí Václava Beneše Třebízského, zdařile rekonstruovaném před dvěma 
lety. 

I tentokrát výborně hrála smíšená kapela Jiřího Vacka pod vedením Mirosla-
va Horáčka, autora aranžmá, v obsazení: dvě trubky – Jakub Horáček, Jakub Miš-
kovský, dva klarinety – Jiří Vacek, Zdeněk Horáček, klávesy – Jan Beneš, kytara 
– Kristina Šučurová, příčná flétna – Lucie Horáčková, dvoje dudy – Pavel Kuneš, 
Pavel Šavrda. Dobrým duchem a organizátorem celého muzikantského pod-
niku je už řadu let Jiří Vacek, kterému všichni za jeho snahu a obětavost velmi 
děkujeme.

 
Skauti přinesli na náměstí betlémské světlo, o které byl velký zájem, 
a u Honzy Holuba bylo možno zkoumat odlitím olova další osud. Vel-
ký zájem byl také o jesličky v kostele.

Zpívání u stromečku, …jak šel čas 

Zpívání koled v roce 2009 Zpívání koled v roce 2010

Zpívání koled v roce 2007 Zpívání koled v roce 2008
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Půlnoční mše
Při půlnoční mši jsme vzpomněli také na skladatele Jakuba Jana Rybu, v roce 2015 
dvojího jubilanta (250 let od narození a 200 let od úmrtí), když jeho vánoční koledu 
Milí synáčkové zazpívaly zpěvačky z Klenoty. Na varhany hrála M. Sládková.  

zl

Zpívání koled v roce 2011 Zpívání koled v roce 2012

Zpívání koled v roce 2013 Zpívání koled v roce 2014

Zpívání koled v roce 2015 Zpívání koled v roce 2015

Děkujeme Martinu Lemonovi za fotografie z vánočních akcí v Klecanech.
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pOZvánKa na beSedu
Zveme zájemce o besedu s poslancem Evropského parlamentu 
a předsedou jeho právního výboru doc. JUDr. Pavlem Svobodou 
Ph.D. v pátek 22. ledna 2016 do zasedací místnosti Městského 
úřadu v Klecanech. Začátek v 18 hodin.

-pk-

parKOvání
Díky neotřelým nápadům nejmladší generace přibývá v našem městě parkovacích míst.

(park za náměstím V. B. Třebízského, směrem k bývalé požární nádrži)



Klecanský zpravodaj • leden 2016

Zveme vás na přednášku 

Křesťanství a islám 
10. ledna 2016 od 17:00 hodin v Klíčku (U školky 74, Klecany)

Přednáší: Ken Wilson (USA)
 

přednáška bude překládána do češtiny

Jaký je rozdíl mezi islámem a křesťanstvím? 
Věří křesťané i muslimové ve stejného Boha?
Co to vlastně znamená být praktikujícím muslimem?

www.sborklecany.cz | Hanka Polívková 777165994

Ken Wilson 
Teolog, biblista a vysokoškolský pedagog. Pracoval v týmu 
známého křesťanského autora a terapeuta Larryho Crabba.

Zveme vás k pravidelným  

protestantským bohoslužbám  
- na Rychtě (prostor klubu Klíček)  
- vždy v neděli jednou za 14 dní 
- program pro děti zajištěn

 

www.sborklecany.cz | Hanka Polívková 777165994

Nejbližší setkání:
  3. ledna 10:00
17. ledna 10:00
31. ledna 10:00
14. února 10:00
28. února 10:00
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nOvOrOční  
přání 
Z pravéHO Hradce
Děkujeme všem našim příznivcům, sympatizantům a dárcům, děkujeme městu Kle-
cany za trvalou a výraznou podporu, Nadaci O2, Albert a Avast za finanční příspěvky 
na realizaci našich projektů. 

Malá novoroční bilance Pravého Hradce: 
V roce 2015 pořádal Pravý Hradec celkem 60 pravidelných kroužků a kurzů pro děti 
a dospělé. Evidovali jsme 350 uživatelů našich služeb. Mnozí z nich se našich aktivit 
účastnili s celými rodinami, takže skutečný počet návštěvníků kroužků a kurzů byl 
mnohem vyšší. Pořádali jsme i velké množství jednorázových či krátkodobých akcí 
(příměstské tábory, atletické závody, Akademii Pravého Hradce, výtvarné či hudební 
dílny, přednášky, workshopy, oslavy a další). Rozvíjeli jsme Otevřený klub pro děti 
a mládež, Babiččinu zahrádku, zahájili jsme spolupráci s denním stacionářem Ná-
rodního ústavu duševního zdraví. Práci našeho spolku v roce 2015 zajišťovalo přes 
šedesát pracovníků, lektorů a dobrovolníků. 

Všem Vám přejeme, ať je pro Vás rok 2016  šťastným rokem, plným zdraví, pohody, 
míru a lásky.  

Tým Pravého Hradce

Přejeme všem občanům Klecan zdraví, pohodu a úspěch v roce 2016. Těšíme se na 
další rok společně prožitý v Klecanech. Jsme tu pro Vás. 

Žijeme v Klecanech
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virtuální univerZita třetíHO věKu – 
vZdělávání SeniOrů v regiOnecH
Pro aktivní seniory připravujeme studium Virtuální univerzity třetího věku, kterou 
jako jednu z forem Celoživotního vzdělávání organizuje Provozně ekonomická fa-
kulta České zemědělské univerzity v Praze.

týden
otevřených

dveří
11.– 15.1.

2016
v  týdnu od pondělí 11. 1. do pátku 15. 1. 2016 jste srdečně zváni 
k návštěvě kurzů a kroužků pravého Hradce (u školky 74, Klecany)

KURZY:
•  od pondělí do pátku dle rozvrhu (www.klubklicek.cz, odkaz „Kurzy“)
•   do  některých  kurzů  se  bude  možné  zapojit,  některé  budou  jen 
k nahlédnutí (dle dohody s lektorem)

•   vstup je volný

KROUŽKY:
•   kroužky jsou přístupné během celého školního roku
•   více informací a výši vstupného najdete na www.klubklicek.cz, odkaz 
„Pravidelný program“

pokud vás některá naše aktivita zaujala a chtěli byste se jí účastnit 
pravidelně, napište nám na klicek@pravy-hradec.cz.

 www.pravy-hradec.cz www.klubklicek.cz 
 info@pravy-hradec.cz klicek@pravy-hradec.cz  
 tel.: 730 935 400

http://www.klubklicek.cz
http://www.klubklicek.cz
mailto:klicek@pravy-hradec.cz
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Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zá-
jmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol 
a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých 
důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu 
apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro 
sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU 
v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:
• se statutem důchodce
• invalidní důchodci bez rozdílu věku
• osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)

V průběhu semestru:
• společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní (u kurzu Astrono-

mie 1x za týden). Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semest-
ru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy (osobní hesla)

• každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek (kurz Astronomie pouze 4)
Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů (kurz Ast-

ronomie není započítáván) je účastník pozván na slavnostní promoci do auly ČZU

Povinnosti posluchače:
• uhrazení studijního poplatku ve „svém“ konzultačním středisku
• min. 80% účast na společné výuce
• vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

Posluchači – přerušení studia:
• kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody)
• možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením před kterýmkoliv násled-

ným semestrem

Posluchači – ukončení studia:
• po šesti úspěšně absolvovaných kurzech jsou posluchači pozvání ke slavnostní 

promoci do auly ČZU v Praze, kde si převezmou „Osvědčení o absolutoriu U3V“
• absolventi cyklu mohou následně pokračovat studiem nového cyklu, výběrem dal-

ších šesti tematických kurzů
Informace jsou převzaté z https://e-senior.czu.cz, kde najdete i přehled kurzů.
 Výuka bude probíhat v konzultačním středisku v klubovně sídla Pravého Hrad-
ce na Rychtě (U Školky 74). Pokud máte zájem o informační schůzku 11. ledna 
v 10 hodin, napište, prosím, na adresu info@pravy-hradec.cz nebo zavolejte na 
telefon 723 734 994 (Z. Tomášová).

Zdeňka Tomášová

https://e-senior.czu.cz
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SKatebOarding v KlecanecH
Pravý Hradec oslovil Českou asociaci skateboardingu a nabídl 
možnost spolupráce. Slovo dalo slovo a v Klecanech jsme letos 
rozjeli Skate Akademii pro místní a v sobotu 12. 12. 2015 se 
zde konala první skate akce!

Pro jezdce byly připraveny contesty o věcné ceny, které 
dodala Česká asociace skateboardingu a firmy Ambassadors, 
Swis-Shop, Horsefeathers a Vans. Pro 
rodiče a všechny ostatní bylo připrave-
no občerstvení od paní Tomášové v po-
době palačinek, kávy nebo čaje. 

Jel se nejdřív Hippy Jump, pak Ollie 
Contest a nakonec Best Trick.

Hippy Jump byl pro všechny vel-
kou zábavou, přihlásili se i ti nejmenší 

a měli tak možnost zažít atmosféru skate závodu na vlastní 
kůži. Hippy Jump nakonec ovládl Matěj Hofman.

Hned potom se jel Ollie Contest. Každý měl tři pokusy, aby 
přeskočil určitou výšku. Potom buď vypadl, nebo postoupil. 
Největší pop tady měl opět Matěj Hofman.

Best Trick se jel na určené překážce, kterou byl radius 
a bang. Všichni měli deset minut, aby předvedli svůj nejlepší 
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trik a navíc lepší než někdo jiný. Viděli jsme spoustu triků a bylo těžké vybrat ten 
nejlepší, ale v posledních vteřinách jediná slečna v závodě – Kristýna Dušátková vy-
práskla noseblunt, a tak to bylo hned jasné.

Akce se vydařila, byla zde příjemná přátelská atmosféra a všichni si to užili. Bude-
me se těšit na další podobné akce. 

Výsledky:
Hippy Jump - Matěj Hofman
Ollie Contest - Matěj Hofman
Best Trick Contest - Kristýna Dušátková

David Kamínek, Česká asociace skateboardingu

Za podporu děkujeme Městu Klecany, Nadačnímu fondu AVAST a Nadaci O2.
Za fotky děkujeme autorce Lucii Písecké.

ZvířátKa v půdě – štětinatKa KřeHKá
Fauna Klecan 1. 
Začínáme nový seriál o zvířeně Klecan a Drast, 
a to od těch opravdu malých až nejmenších ži-
vočichů. Téměř každý zájemce o přírodu pre-
feruje spíše taková zvířata, která jsou nápadná 
na pohled a lze je snadno pozorovat a fotogra-
fovat. Existuje však velmi veliká skupina tvorů, 
kteří jsou hodně malí a žijí skrytě, přesto ale 
mají v přírodě nejen pro sebe samé, ale i pro 
celou civilizaci funkci zcela zásadní. Patří mezi 
ně i řád vidličnatek (Diplura), malých tvorů, ži-
jících v půdě nebo někdy i na jejím povrchu. 
Skupina byla dříve řazena k hmyzu, dnes ale 
převládá názor, že se jedná o samostatnou část 
v systému fauny. I když jsou vidličnatky tvorové 
nenápadní, v přírodě mají mimořádný význam, protože s mnoha jinými živočichy 
příspívají k tvorbě půdy, jedné ze základních složek živé přírody. 

Jedním z těchto tvorů, kteří se v půdě objevují, je malá štětinatka křehká (Campo-
dea fragilis). Velká je asi 4 až 12 mm, žlutobílé barvy, nevlastní křídla a celkově je to 
tvor vývojově jednoduchý, což mu umožnilo přežít bez větších změn statisíce let. Ště-
tinatku najdeme v půdě, v mraveništích, v kompostech i jinde, v Klecanech například 
ve svazích nad Vltavou, v Klecanském háji, kolem staré vodárny nebo v parkových 

Foto: štětinatka křehká, autor snímku 
Zdeněk Hyan, 15. IV. 2015   
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partiích Dolních kasáren. Živí se rostlinným i živočišným odpadem, který se v příro-
dě tvoří, a protože žije skrytě, obvykle mimo denní světlo, tak nepotřebuje  ani oči. 
Vystačí si s tykadly a hmatovými cerkami na zadním konci těla. 

Štětinatka je sice velmi hojná, ale stejně jako mnozí jiní tvorové, trpí chemizací 
půdy a dalšími lidskými vlivy. Pokud by měla hynout, projeví se to postupně se zhor-
šujícím stavem půdy, k čemuž bohužel již delší dobu dochází především na polích, 
a to nejen v Klecanech.        

 
Jaromír Bratka

mySlivOSt
Když se ohlédneme za právě uplynulým rokem, můžeme s uspokojením konstatovat, 
že vzájemné vztahy mezi zástupci okolních obcí a naším mysliveckým spolkem se již 
tradičně udržují na velmi dobré úrovni.

Proto chceme touto cestou poděkovat za podporu, které se nám dostává jak for-
mou finančních příspěvků, tak možností prezentace článků s mysliveckou tématikou 
v místních časopisech, případně na webových stránkách obcí.

Finanční příspěvky jdou výhradně na akce spojené s rozvojem myslivosti, ochrany 
přírody a zlepšení životního prostředí. Mezi ně patří nákup dospělé bažantí zvěře 
pro oživení krve a zazvěření honitby, nákup krmení, minerálních a medicinálních 
přípravků pro zvěř a materiálu pro budování pachových ohradníků kolem silnic, slou-
žících k omezení počtu střetů zvěře s motorovými vozidly, i pro údržbu a obnovu 
krmných zařízení v honitbě. 

Tyto činnosti vykonáváme i přes pokračující snižování výměry honební plochy 
vlivem další výstavby skladových areálů i rodinných domů i přes intenzivní chemiza-
ci velkoplošného zemědělského hospodaření. Jsme přesvědčeni, že akce zaměřené 
na zachování původních druhů zvěře v ekosystému od nepaměti žijících mají smysl 
i v naší příměstské honitbě, a jsme rozhodnuti v nich pokračovat.

V článcích pravidelně zasílaných do zpravodaje se zaměřujeme na mysliveckou 
historii, zoologii zvěře, přírodní zajímavosti i na aktuální dění v našem Mysliveckém 
spolku Zdiby – Klecany. I v právě uplynulém roce jsme informovali o brigádách, ak-
cích pro veřejnost sloužících ke zpopularizování myslivosti jako součásti národní 
tradice, o cvičných střelbách našich členů i o tradičním mysliveckém bále.

Jsme velmi rádi, že můžeme seznamovat spoluobčany s naší činností a jsme vděčni 
za každý jejich ohlas. 

Všem čtenářům přejeme v roce 2016 hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

Ing. Jindřich Trpák
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PF 
2016

Šťastný nový rok,  
pevné zdraví  
a štěstí, úspěch  
v osobním i profesním  
životě přeje

Myslivecký spolek 
Zdiby – Klecany



Klecanský zpravodaj • leden 2016

šKOlní Kurýr

Ohlédnutí za adventním a vánočním časem

Adventní hudební pořad
Předvánoční čas jsme si ve 2.A, 2.B a 2.C zpestřili hudebním pořadem. Zazpívali 
jsme si vánoční koledy a doprovodili se na rytmické hudební nástroje. Někteří z nás 
si mohli vyzkoušet roh pana ponocného, o kterém jsme se více dozvěděli v tomto 
pořadu.

http://zsms.klecany.cz/obsah/adventni-hudebni-porad-1186.html

Vánoční čas v 2.A
Tento advent jsme si velmi užili. Zpívali jsem společně s 2.B a s 2.C v NUDZ a u stro-
mečku na náměstí, vyráběli vánoční ozdoby a přání, ukázali svou odvahu na Vánoč-
ním setkání, kde jsme přečetli naši první povídku. Poslední předvánoční den jsme se 
společně pobavili ve třídě.       

Tak ať je rok 2016 také tak vyvedený.
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http://zsms.klecany.cz/obsah/vanocni-cas-v-2-a-1187.html

Vítání adventu – zpívání druhých tříd
Advent jsme chtěli přivítat společným zpěvem. Vybrali jsme píseň „HODNĚ ŠTĚSTÍ“, 
neboť svým textem přesahuje vánoční období a je i nyní aktuální.

Nacvičovali jsme každou volnou chvilku - v aule mateřské školy, v tělocvičně i bě-
hem výuky. Děti se text brzy naučily i díky velké podpoře ze strany rodičů.

Píseň jsme 
předvedli při roz-
svěcení vánoč-
ního stromečku 
v Klecanech na 
náměstí za kyta-
rového doprovo-
du pana učitele 
Rychlého. 

Hudební vy-
stoupení sklidilo 
úspěch i v Ná-
rodním ústavu 
duševního zdra-
ví, kam jsme byli 
pozváni. 

http://zsms.klecany.cz/obsah/vitani-adventu-zpivani-druhych-trid-1179.html
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Sněhuláci ze třetích tříd
Začátkem měsíce listopadu vyhlásily třídní učitelky třetích ročníků tvůrčí soutěž pro 
celé rodiny svých žáčků. Letos jsme hledali nejnápaditějšího klecanského sněhu-
láčka. Způsob zhotovení byl zcela ponechán na fantazii jednotlivých rodin. Žáci 
postupně přinášeli do školy sněhuláky z látky, keramiky, papíru, přírodnin… Ke konci 
soutěže zdobilo vstupní prostor pavilonu C téměř padesát krásných výrobků. Pak 
nastala nelehká práce poroty, složené z pedagogů a správních zaměstnanců školy, 
vybrat nejnápaditější práci. Vyhodnocení soutěže proběhlo v rámci společenského 
večera v El Pasu. Vítězem se stali určitě všichni zúčastnění žáci se svými rodinami, 
přesto bylo uděleno  šest cen.

Děkujeme všem členům jednotlivých rodin, kteří předvedli úžasné nápady, panu 
Ing. Vítkovi Rabiňákovi, který se ujal během společenského večera role diskžokeje 
a kouzelníka, panu Dvořákovi za propůjčení sálu v El Pasu a všem maminkám za 
uspořádání skvělého rautu.

Třídní učitelky 

http://zsms.klecany.cz/obsah/snehulaci-ze-tretich-trid-1183.html

Vánoční setkání recitátorů
Základní škola Vítězslava Hálka v Odolena Vodě nás opět pozvala na Vánoční setkání 
recitátorů, které pořádají na počest rodáka Vítězslava Hálka. Sešlo se zde přes padesát 
recitátorů od prvního do devátého ročníku z okolních škol.

Naši školu reprezentovali: Lukáš Vejvoda a Filip Sýkora z I.C, Antonín Fikrle z II.C, 
Barbora Borovičková z II.B, Karolína Kaiserová z V.B, Eva Šilhavecká a Eliška Vlacho-
vá z VIII.A.

Děkujeme jim za čas, který věnovali přípravě na setkání a za odvahu, s kterou 
vstoupili na recitační stupínek. 

Poděkování patří také paním učitelkám z Odolena Vody za přípravu povedeného 
setkání recitátorů, které umožní dětem vyzkoušet si roli recitátora a nahlédnout do 
tajů poezie.
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http://zsms.klecany.cz/obsah/vanocni-setkani-recitatoru-1181.html

MIKULÁŠSKÁ  
NADÍLKA
Dne 4. 12. 2015 nás 
navštívil Mikuláš, andě-
lé a čerti. Tentokrát dali 
všem dětem druhou 
šanci, ale příští rok......
kdo ví?

http://zsms.klecany.cz/obsah/mikulasska-nadilka-1182.html

Hodně štěstí v novém roce 2016
přejí žáci a pracovníci ZŠ a MŠ Klecany
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Základní škola a Mateřská škola v Klecanech

                                                                   zve 
                                              všechny budoucí prvňáčky na 

                                                             ZÁPIS
              do 1. třídy dne 19. 1. 2016 od 14:00 hod. do 18:00 hod. v pavilonu C
             náhradní zápis dne 26. 1. 2016 od 14:00 hod. do 16:00 hod. v pavilonu C
                                         S sebou rodný list dítěte a OP rodiče.

Z družiny
Adventní čas v naší „družce“
Rok s rokem se sešel, čas vánoční začal pomalu ale jistě klepat na dveře a s ním i prv-
ní adventní překvapení v naší družině.

Tentokrát jsme se jeli společně podívat na zámek Nelahozeves. Zde jsme se něco 
dozvěděli o tom, jak děti trávily Vánoce v dřívějších dobách, a to nejen na zámku, 
vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky a tradice, byla zde připravena malá dílnička 
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pro naše šikovné ručičky a vše bylo obohaceno i malou prohlídkou tohoto krásného 
zámku.

Za druhým adventním překvapením jsme 
se museli vydat o kousek dál. Jeli jsme totiž 
navštívit samotného Lucifera do jeho pekel-
ného muzea v Úštěku. Abychom se nebáli 
čertů, čertic a jiných pekelníků, převlékli 
jsme se i my za čerty a čertice. :-) Naší od-
měnou bylo, že jsme se všichni vrátili a sám 
Lucifer nás obdaroval chlupy ze svého ko-
žichu. 

Za třetím adventním překvapením nebylo nutné nikam jezdit. A vlastně to nebylo 
až zas tak úplné překvapení. Třetí adventní akce byla ve znamení „ Vánočních trhů“. 
Letos se družinové trhy konaly již třetím 
rokem a jako v předešlých letech, jsme se 
mohli těšit velkému zájmu. Z utržené částky 
budou dětem do školní družiny zakoupeny 
hry, hračky či jiné potřebné pomůcky. Již 
nyní se těšíme na „Jarní jarmark“. 
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Čtvrté a poslední adventní 
překvapení bylo zakončeno 
vánočním zpěvem…aneb Vánoce 
letem světem. Tento nevšední 
zážitek nám zpříjemnily dvě 
sympatické a v krásných šatech 
oděné umělkyně – zpěvačky, 
které za námi přijely z daleka, 
aby nás provedly za doprovodu 
vlastních hudebních ukázek celým 
světem. Seznámily nás s tradicemi 
a vánočními písněmi v jednotlivých 
zemích. Na závěr jsme si všichni 
společně zazpívali.

ZprávičKy Z mateřSKé šKOličKy
Návštěva Betlémské kaple
3. 12. navštívila třída Ježek 
tradiční vánoční výstavu Lido-
vá řemesla v Betlémské kapli 
v Praze. Děti si zde mohly pro-
hlédnout slaměný Betlém, byla 
jim ukázána řemesla např. bed-
nář, viděly výrobu kartáčů aj. 
Poté se šly podívat na vánoční 
stromeček na Staroměstské ná-
městí.

Obrázek zdroj: www.prague.eu

Mikuláš přišel i do naší školky
V pátek 4. 12. 2015 procházela přes 
Klecany družina Mikuláše, čertů 
a andělů. Zavítala i k nám do ma-
teřské školy. I přesto, že jsme se ne-
mohli čertů ani dopočítat, všechny 
děti zvládly návštěvu bez následků. 
Od Mikuláše a andělů dostaly děti 
nadílku a od čertů na památku ob-
rázek. 
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Prosinec se nesl v duchu vánočních besídek
Besídky odstartovala třída Liška. Děti z Lišky 8. 12. předvedly rodičům básničky, pís-
ničky a tanečky s vánočními motivy.

9. 12. se děti ze třídy Beruška proměnily v čerty a předvedly rodičům, jak vypadá 
čertí rej.

10. 12. třída Kobylka předvedla představení s názvem „Vánoční příběh“ – příběh 
o Ježíškovi, o Betlému a společně děti zazpívaly vánočních koledy.
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16. 12. třída Žabka si pro rodiče připravila představení s názvem „Smutný strom“. 
Děti zatančily a zazpívaly písničky o zvířátkách, která pomohla kamarádům ozdobit 
jejich stromeček.

10. 12. předvedla svou besídku i třída Myška. Děti nacvičily básničky a tanečky 
(Čertí báseň, tanec na písničku Najednou, loupežnický tanec,…).

15. 12. třída Ježek si připravila pro rodiče představení s lidovými řemesly. Děti 
zazpívaly a zatancovaly písně řemesel bednář, kominík, kovář aj. 

15. 12. děti ze třídy Ryba ukázaly rodičům, jak krásně se žije v pekle. Zatančily 
a zazpívaly písničky s čertí tematikou.

Přejeme všechno nejlepší v novém roce! Kolektiv MŠ
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lOutKOvé divadlO KlecáneK  
Zve děti na předStavení 

„O perníkové chaloupce“
Zveme vás na sobotu

30. ledna 2016 od 15 hodin
do Městské knihovny Klecany

Loutkové divadlo Klecánek hraje již tradičně v lednu pohádku O perníkové 
chaloupce, kterou upravila Ludmila Tesařová. Kromě Mařenky, Jeníčka a Ježidědka 

uvidíte ještě skřítka Lesníčka, hodnou babičku a rodiče dětí.

malé výlety prO děti i dOSpělé
Nádobí, nádobíčko aneb vaření pro velké i malé – výsta-
va, která se koná v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy 
až do konce ledna, představuje přípravu, vaření, pečení 
a servírování pokrmů. 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo od 
17. ledna (do 1. května) výstavu Hodiny ze Schwarzwaldu, 
výběr z unikátní sbírky Miloše Klikara.

Až do 31. ledna potrvá v Městském muzeu v Čelákovicích 
„Výstava náprstků Mirky Záhorové“, jejíž sbírka slaví 15 
let existence a čítá 2 500 exponátů. 

obrázek zdroj: www.muzeumjilove.cz

http://www.muzeumjilove.cz
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Malé máslovické muzeum másla v Máslovicích srdečně zve na

BETLÉM Z  MÁSLA
Betlém z másla je vystaven v muzeu 

od 29. listopadu 2015 do 31. ledna 2016

V muzeu je ke zhlédnutí kromě stálé expozice i výstava

3.díl cyklu Vánoce ve světě

Otevírací doba muzea: so+ne 10–12 a 13–16 h; 
mimo tyto dny pouze po předběžné objednávce (min. 10 osob).

Otevírací doba o vánocích: 21. - 31.12. otevřeno denně 10-12 13-16 h, 
1.1. otevřeno od 13 do 16 hodin. 

Vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč, 
rodinná vstupenka (2 dospělí + děti) 80 Kč.

Máslovice jsou 18 km na sever od Prahy. Adresa: Máslovice Pražská 3
Spojení: Autobusem 374 od metra C Kobylisy. Cesta trvá 30 minut.  Autem směr 
Teplice, Klíčany, Postřižín, vlevo na Máslovice. Vlakem  z Masarykova nádraží 

do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 1,2 km do Máslovic. 

Další informace na : info@maslovice.cz nebo na tel: 724 191 246, www.maslovice.

 

betlemangl-vanioceA5.indd   1 16. 10. 2015   8:43:57
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i v lednu můžete ObdivOvat betlém Z máSla
Malé máslovické muzeum másla má interaktivní expozici, která nabízí různé dru-
hy máselnic, odstředivek, formiček na máslo, máslenek na servírování másla a další 
předměty, související s výrobou másla. Vystavena je zde také ojedinělá kolekce obalů 
na máslo. Většinu exponátů lze prakticky vyzkoušet. Součástí je i expozice o historii 
obce a krátkodobé zajímavé výstavy. Děti si mohou zakoupit zajímavé pracovní listy. 
Muzeum je bezbariérové, vhodné i pro návštěvníky se zrakovým postižením (pracov-
ní listy jsou k dispozici i v Braillově písmu).

Adresa a kontakt:  
Máslovice, Pražská 3, 250 69  Vodochody, e-mail: muzeum@maslovice.cz,
tel.: 724 191 246 nebo 603 431 148, Ing. V. Sýkorová 
Otevírací doba: Celoročně (kromě února) sobota a neděle 10 – 12, 13 – 16 hod.
Ve všední den pouze po předběžné objednávce (min. 8 osob).  
V ÚNORU JE MUZEUM UZAVŘENO!

Hledáme průvodce
Muzeum v Máslovicích nabízí místo průvodce/průvodkyně. Pracovní poměr na DPP 
(dohoda o provedení práce). Bližší informace mailem: muzeum@maslovice.cz nebo 
na telefonu 724 191 246.

SKautSKé StřediSKO Havran Klecany
Prosinec, stejně jako jinde, představuje i ve skautském středisku vše, 
jen ne období klidu. Vánoční atmosféra již plnou silou buší na dveře 
a neodvratně se dožaduje slavnostního uvedení. Ve všech oddílech to 
hýřilo životem už od prvních prosincových dnů a vrcholily přípravy 
oddílových i střediskových Vánoc.

3. oddíl slavil své Vánoce jako vždy poslední prosincovou schůzku před Vánocemi 
střediskovými. Kluci si měli dopředu připravit dárek pro jednoho ze svých kamarádů 
a přinést ho sebou na schůzku. Kromě dárečku do povinné výbavy patřilo trochu 
cukroví od maminky a ozdobička, abychom měli ten nejkrásnější stromeček. Možná 
nebyl nejkrásnější, i tak jsme z něj měli všichni radost. Vánoce jsou jednou z nejdů-
ležitějších oddílových událostí roku, takže sebou všechna vlčata měla přinést kroj. 
Letos se 3. oddíl sešel v pátek 18. 12. v klubovně a započal se zdobením stromečku. 
Já v roli Ježíška jsem postupně konfiskoval všechny přinesené dárky, abych zjistil, zda 
někdo nezapomněl nebo nepopletl, komu má dar udělit. Savče s Adamem mezitím 
dohlíželi na vyzdobení stromečku a klubovny. Když byly všechny dárky pod stromeč-
kem a cukroví na stole, přišlo na řadu to nejlepší – rozbalování dárků a pojídání cuk-

mailto:muzeum@maslovice.cz
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roví. Každý rok je vybráno jedno z vlčat, které přečte jména na jednotlivých dárcích 
a předá je jejich majiteli. Když byly dárečky rozdány, zazpívali jsme si pod vedením 
Janiny několik koled. Po koledách následovala hra, kdy každá družina musela holé-
ho kapříka obléknout do nových šupin. Ty byly poschovávané v roverské klubovně 
a každé vlče mělo přidělenou svou speciální šupinku. Celá družina pak své získané 
šupiny nalepila na svého družinového kapříka. Jelikož čas se krátil a blížila se sedmá 
hodina, přesunuli jsme se ven a udělali vánoční fotku celého oddílu. Poslední pro-
gram měla připravený Savče, která s vlčaty pouštěla lodičky z oříškových skořápek.

Článek z prvního oddílu světlušek od Ančete:
„První oddíl se věnoval skoro celý listopad  přípravě vernisáže k výstavě fotek, které 
souvisely s předešlým programem o klecanském okolí – „Co se nám líbí a nelíbí 
v Klecanech?“ V říjnu jsme se zabývaly životním prostředím a přírodou a v rámci 
toho jsme jeden program věnovaly právě focení v Klecanech. Příprava vernisáže ale 
nebyla vůbec jednoduchá. Nejprve vymyslely hrubou kostru starší světlušky, které si 
následně rozdělily úkoly, co která rozpracuje. Šlo o zajištění jídla, výzdoby, progra-
mu, úvodního slova, hudbu a tak dále. V listopadu jsme uspořádaly přespání, které 
bylo věnované hlavně přípravě vernisáže, ale i tomu, co to taková vernisáž je, jak 
se na ní chová a proč se dělá. Tady už byl v organizaci zahrnut celý oddíl. Holky na 
přespání vyráběly ozdoby, k večeři jsme si vyzkoušely jak udělat nejlepší jednohubky, 
vyráběly jsme pozvánky pro rodiče a také jsme samozřejmě hodně uklízely, aby náš 
srub byl připravený na takovou velkou událost. 
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Pak nadešel den D – 4. prosince od 19 hodin začala naše vernisáž. Vše bylo oz-
dobené, chlebíčky připravené, a tak jsme mohly začít. Nejprve si připravila proslov 
Terka Nováková, která skvěle vernisáž uvedla, a pak nastoupily holky – Shauny, Natka 
S. a Niki, které měly připravených pár vtipů pro pobavení na začátek. Pak se všichni 
odebrali k prohlížení fotek, občerstvovat se pitím a jídlem. Musím říct, že se zaprvé 
sešlo mnoho rodičů, kteří doufám byli nadšení z fotek i z krásné atmosféry, ale hlavně 
patří velký obdiv holkám, které si to všechno naplánovaly a zrealizovaly. Bylo to nad-
průměrně povedená akce měsíce prosince! Samozřejmě jsme nezapomněly ani fotit 
a proto se neváhejte kouknout na naše stránky, kde bude článek o výstavě a některé 
fotky z vernisáže také vystaveny.“

Nesmíme zapomenout na 13. oddíl skautů! Za něj poslal příspěvek Kapi:
„Konec roku byl pro 13. oddíl nabitý nejrůznějšími akcemi. Listopad a část pro-

since jsme věnovali bloku „Poznej svět“, kde se skauti seznamovali s cizími zeměmi 
a jejich zvyky. Nejintenzivněji jsme poznávání ciziny prožívali na listopadové výpra-
vě. Ačkoli celá výprava proběhla v Českém středohoří, skauti při ní prošli celý svět 
i všechny jeho kontinenty. Na výpravě nám přišla velice vhod pomoc pana G., který 
se svým kuchařským a zejména zásobovacím uměním navždy zapsal do historie od-
dílu. Kromě výpravy jsme se k poznávání světa dostali i na schůzkách, největší úspěch 
měl u dětí nácvik brazilského bojového tance capoeira.

Těsně před vánoční přestávkou jsme načali nové téma – „Pomoc ostatním“. Na 
schůzkách se děti učily, jakým způsobem můžou právě ony dělat malé i velké dobré 
skutky pro blízké i neznámé. V duchu skautského hesla „Buď připraven“ si celý oddíl 
procvičil znalost první pomoci. Součástí tohoto bloku, ve kterém budeme pokračovat 
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i po Novém roce, je i přivezení Betlémského světla do Klecan, které už tradičně 
zařizuje právě náš oddíl.“ 

Na závěr je třeba říct něco o střediskových Vánocích. Všechny oddíly se setkaly 
v pátek 18. prosince v 19:00 hod. před naším srubem. Zároveň však dorazil obrovský 
počet rodičů a přátel skautingu v Klecanech, aby nám popřáli krásné svátky. Tradičně 
jsme zaujali pozici u našeho svátečního smrčku, nicméně zatímco v minulých le-
tech kolovala lucernička a všichni členové střediska ostatním popřáli, letos si každý 
oddíl připravil své vlastní originální přání. Nejprve přáli světlušky z prvního oddí-
lu formou písničky. Třetí oddíl vybral několik vlčat, která popřála ostatním v duchu 
zákona džungle (např. popřála, aby každý příští rok prožil co nejvíce času se svou 
smečkou, aby neměli blechy v kožichu apod.). Nakonec předvedl své přání třináctý 
oddíl skautů a skautek, opět formou písničky, během které si všechny oddíly zatleska-
ly a pochválily se („Když jsi ve třináctce/vlče/světluška/ve středisku, tak si zatleskej!“) 
Poslední přání pocházelo od vedoucí střediska Janiny a toto přání také zakončilo 
nejen střediskové Vánoce, ale také skautský rok 2015.

První oddíl světlušek, třetí oddíl vlčat, třináctý oddíl skautů a skautek, roverský 
kmen a další příslušníci našeho střediska Havran přejí všem obyvatelům Klecan a ne-
jen jim krásné prožití vánočních svátků, chvíle plné pohody a lásky a v neposlední 
řadě také vše nelepší do roku 2016!
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Skautský citát:
„Skauting může být klíčem k nové výchovné metodě, k tomu, jak zaujmout mládež. 
Tisíce a statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu původu, rasy a vy-
znání, bohatství i chudoby“

(Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu)
Mamut

vánOční vOleJbalOvý turnaJ
V sobotu 19. 12. se konal v kle-
canské tělocvičně již  5. roč-
ník volejbalového turnaje, kte-
rý pořádají místní volejbaloví 
nadšenci. Letos se sešly pou-
ze 4 týmy, a to Havrani, Řež, 
Nadhrobáci Klecany a Vopičky 
z Klecan. Celý turnaj probíhal 
v přátelském duchu a rychlém 
tempu. Všechny zápasy byly vy-
rovnané a téměř všechny se hrá-
ly v třísetové bitvě. Po zápasech 
v základní skupině se v boji 
o třetí místo proti sobě postavi-
li Řež a Nadhrobáci. Lepší tým 
Řež vyhrál třetí místo po dvou 
odehraných setech. O finále se 
postaraly týmy Havrani a Vo-
pičky. Jak má pořádný finálový 
zápas vypadat nám ukázaly ve 
třech setech, přičemž za třetí 
vítězný set si připsaly body Vo-
pičky. Po 5 letech se pohár tedy 
vrátil zpět do rukou domácí-
ho týmu. Všichni si turnaj užili 
a dobře si zahráli. Těšíme se na 
další rok. 

Vítězný tým: Lucie Vojtěchovská, Lukáš Vojtěchovský, Radek Macháček, Viktor Har-
nach, Kateřina Holá a maskot Tomášek. Kateřina Smolíková musela kvůli úrazu nohy 
odjet ještě před koncem turnaje.

-lv-
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magdalena mišOňOvá Ovládla  
i miStrOvStví čr v cyKlOKrOSu! 

Naprosto neuvěřitelného úspě-
chu dosáhla bikerka Magdalena 
Mišoňová z oddílu Sokol Veltěž 
v sobotním závodě Mistrovství 
České Republiky v cyklokrosu, 
které se jelo na renovované trati 
v Mladé Boleslavi v parku Ště-
pánka. 

Na rovinaté, ale bahnité, klou-
zavé a těžké trati se Magdalena 
pohybovala od začátku závodu 
v čelní skupině. Ve druhém kole 
ze tří vlítla jako uragán na první 
pozici a stupňovaným tempem 

s několika nástupy rozdělila do té doby pohromadě jedoucí vedoucí skupinu na pr-
vočinitele. Tím se dokázala na čele osamostatnit a bezchybnou jízdou pomalu, ale 
jistě, navyšovala svůj náskok, který v cíli činil 40 vteřin. 

     Ihned po protnutí cílové pásky se svěřila se svými dojmy reportéru serveru cyklokros.cz :  
„Zdálo se to jednoduché, ale vůbec tomu tak nebylo. Ani trošku. Musela jsem hned 
od začátku makat a vydržet až do konce. Poslední závody mi sice nevyšly podle 
přání, ale směřovala jsem všechnu přípravu na tento závod. Na boleslavské trati jsem 
dost trénovala, což se vyplatilo. O vítězství jsem rozhodla ve druhém kole, kdy jsem 
soupeřkám nastoupila a vydr-
žela až do cíle.“

Magdalena tímto titulem 
završila již tak na úspěchy bo-
hatou letošní sezonu. K olym-
pijskému vítězství na Letní 
olympiádě dětí a mládeže, 
titulu na MČR v MTB Cross 
Country, ke 2. místu na Mis-
trovství ČR v Eliminátoru, 4. 
místu z ME v MTB Cross Coun-
try a k mnoha dalším úspě-
chům, tak přidala další titul 
– cyklokrosový. A v příští cyk-
lokrosové sezóně tak bude mít 
tu čest nosit mistrovský dres 
místo typicky oranžového.  

Zdroj a foto: www.cyklokros.cz, www.sokolveltez.cz 

http://www.cyklokros.cz
http://www.sokolveltez.cz
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Minipřípravka – závěr roku 2015 
Mikulášský miniturnaj – finále patřilo nejlepším!
Na sobotu 5. 12. 2015 připadl termín, kdy chodívají čerti , Mikuláš a andílci. Zlo-
bivce vezmou rovnou v pytli do pekla, hodným a snaživým dětem pak za básničku 
rozdají nějaký ten pamlsek... Takže, co s takovým dnem, pomyslel jsem si v listopadu 
a rozhodl se, doufaje v podporu rodičů a skalních příznivců, uspořádat „ 0. ročník 
mikulášského miniturnaje“. Takový turnaj, to není jen tak, to máte vlastní hráče, sou-
peře, rozhodčí, sladké odměny, občerstvení pro diváky, čerty, Mikuláše, anděly… 
jóóó a abych nezapomněl, taky je potřeba nafouknout halu . 

Po premiérovém vítězném zápase s TJ Sokol Dolany jsme si za dalšího soupe-
ře vyhlédli SK Bášť – mužstvo je pro nás velkou neznámou, dosud není přihláše-
no v soutěžích mladší a starší přípravky soutěží OFS PV. Někteří jejich kluci star-
tují střídavě v TJ Březiněves. Naše kluky jsme rozdělili na dvě samostatná mužstva 
- podle barev rozlišováků na „žluťáky“ a „oranžáky“ a celkem se jich na hřišti ob-
jevilo cca 20! Dorazili se podívat a povzbudit nás i nenakažliví marodi a poloma-
rodi. Velkou premiéru kromě několika našich kluků, kteří viděli nafukovací halu 
zevnitř poprvé měl i nový trenérský objev závěru podzimní části a navrátilec do 
klecanských služeb Roman Simulík, který je přesně ten typ trenéra, který dokáže 
6letým klukům vysvětlit, že fotbal se nehraje jenom nohama, hlavou, ale hlavně 
srdcem.

Hned první zápas, kdy klecanští žluťáci vyfasovali SK Bášť ukázal ročníkovou roz-
dílnost a zatímco baštecký o hlavu větší kluk během 5 minut 2x skóroval, u nás se 
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začaly spřádat plány, jak vlastně re-
agovat na takovýto vývoj utkání. Pů-
vodně neplánovaně se tak do zápasů 
na chvilku zapojili i přítomní Tobík 
a Terezka ze starší přípravky. Naopak 
Sokol Dolany přijel ve věkovém slo-
žení tak, jak jsme byli domluveni, 
ba naopak i s tak malým klukem, 
z něhož během zápasu dres doslova 
padal.

Při čtyřech mužstvech a zápasu 
každý s každým nám vyšlo v křížové 
tabulce celkem 6 utkání. Na závěr 
turnaje jsme nalosovali zápas klecan-
ských „žluťáků a oranžáků“. I přes to, 
že jsem při zahájení turnaje hlásil, že 
jsme spíše než mikulášská besídka, 
sportovní turnaj a vlastně se vůbec 
neví jestli ony bytosti dorazí a jako 
doprovodný program jsme namísto 
zdobení perníčků vymysleli bazar ko-

paček a fotbalového vybavení, tak těsně před posledním zápasem klecaňáků se začla 
nafukovací hala mírně otřásat, a to divné burácení nebyl zvuk klasického Airbusu 
přistávajícího na Ruzyň, ale „mančaft“ čertů, Mikuláše a anděla. Takže poslední a fi-
nálový zápas jsme museli trochu odložit.

Ale zpět ke sportu. Nejnovější fotbalová metodika FAČR převzatá z fotbalově vy-
spělejších zemí jednoznačně uplatňuje u všech přípravkových kategorií nezveřejňo-
vání průběžných tabulek a pořadí mužstev a podporuje myšlenku maximálního nasa-
zování všech hráčů, bez protěžování těch nejlepších a v daný okamžik i nejstarších. 
Není optimální vyhlašovat „nejlepšího hráče“ když jich je v 10 členném mužstvu 10. 
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Není možno se zaměřovat pouze na výsledek tak, aby vyrůstali deformovaní hráči, 
kterým třeba v budoucnu bude stačit v pozici obránce zakopnout míč za plot ke sle-
picím, nebo umět nasimulovat faul v pokutovém území a pak být chytrý na rozhod-
čího, že to byla přece jasná penalta. Naopak všichni by měli získávat zkušenosti na 
všech postech včetně brankaře a chtít bojovat do poslední chvíle utkání bez ohledu 
na výsledek, přesně tak, jako to je třeba v „koukatelné“ Premier League. V našich kon-
činách jsme pak bohužel schopni hodnotit utkání pouze jako „doma se neprohrává“, 
„bod z venku dobrej“ , nebo dokonce „utrpěli jsme vítězství“, a to vše bez ohledu na 
celkové pojetí hry a zápalu do ní. 

Konečného vítěze turnaje jsem tedy za těchto okolností nemohl vyhlašovat, byť 
to byla asi SK Bášt. Svoji roli v ten okamžik a před posledním utkáním klecaňáků 
proti sobě převzali právě čertovské bytosti a pan Mikuláš, který rozdával všem malým 
fotbalistům jako odměnu za sportovní zápolení sladké balíčky. Soupeřům děkuje-
me za účast a doufáme, že si z Klecan odvezli pěkné a nejenom sportovní zážitky. 
Závěrečné utkání po rozdání mikulášských balíčků jsme tedy pojali jako finále těch 
nejlepších a soupeři již mohli v klidu odjíždět.

Určitě nesmíme zapomenout poděkovat – MěÚ Klecany za podporu klubu, roz-
hodčím turnaje pánům Valterovi a Kubešovi, všem našim hráčům a rodičům a za 
osobní nasazení při turnaji i rodinám - Slabyhoudkovi, Simulíkovi, Srstkovi a Bažan-
tovi.

Minipřípravka  rozlučka 2015  –   
žlutá je barva naše a vítězství nemine nás !
Na  úplný konec sezony roku 2015 jsme si pro naše chlapce přichystali rozlučkový 
trénink, který jím vlastně ani nebyl. V neděli 20. 12. podvečer   v nafukovací hale 
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v areálu ZŠ Klecany jsme se sešli, abychom se tedy rozloučili posledním  „netrénin-
kem“  s rokem 2015.  Kluci probíhali točícím se lanem se  střeleckým zakončením, 
přetahovali se o něj div ho neroztrhli, dali si fotbálek i penalty, a to bylo „na hoďku“ 
tak akorát. Někteří naši kluci už odjeli za babičkami na vánoční prázdniny, ale i přes-
to se drtivá většina našich svěřenců  dostavila i s rodiči  a sourozenci a s očekáváním, 
co že ti trenéři budou mít  vlastně za lubem. Nic speciálního, jenom nám už bylo 
divné, že zatímco všichni naši soupeři už  hrají v dresech a naši nejmenší fotbalisté 
zatím žádné dresy namají. Napsali jsme tedy Ježíškovi, jestli by s tím nešlo něco 
udělat.  A taky že šlo, vyslyšel nás a nadělil celkem 19ti  našim klukům dres se jmé-
nem a číslem a ti ho budou jako největší profesionálové opatrovat jako oko v hlavě, 
aby měli zápasy v čem hrát. Tak jako má hokejový Jaromír Jágr svou nezaměnitelnou 
68, tak v Klecanech budou mít svá nezaměnitelná čísla fotbalisté minipřípravky:  Alda 
2, Adam 3, Kuba 5, Jirka 6, Kryštof  7, Vilík 8, Sam 9, Pavel 10, Honza 11, Ondra 12, 
Šimon 13, Honza 14, Sebík 15, Matyáš 16, Niki 17, Honzík 18, Theo 19, Míra 21 
a Mikuláš 22. Všem těmhle klukům, ale i všem dalším, kteří navléknou dres Klecan 
přes hlavu přeji, aby poznali radost ze společného vítězství, dokázali se společně pře-
nést i přes prohry a třeba i časem zjistili, že sport jako takový je ta nejlepší „droga“, 
kterou může naše společnost dětem a mládeži nabídnout.

Tomáš Bažant
TJ Sokol Klecany , trenér kategorie 2008, 09, 10.
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Valná hromada TJ Sokol Klecany

Zveme všechny členy
tělovýchovné jednoty 

Sokol Klecany 
na výroční valnou hromadu, 

která se bude konat dne 
23. 1. 2016 ve 14.00 hodin 

v salonku restaurace Sportklub.

Všem členům, hráčům, fanouškům, 
sponzorům fotbalového klubu

TJ Sokol Klecany
a občanům města Klecany 

přejeme v  roce 2016
pevné zdraví a  úspěchy v osobním,

pracovním i sportovním životě.

PF 2016
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Vánoční halový turnaj v Říčanech
Stejně jako v loňském roce se naši starší žáci pod vedením trenéra Daniela Dvořáka 
zúčastnili vánočního turnaje v Říčanech. Ve vyrovnaných zápasech se zkušenými 
soupeři se probojovali až na třetí místo a přivezli si domů bronzové medaile. Gratu-
lujeme.

Naši soupeři: FK Říčany, FA Praha, Slovan Bohnice, TJ Slovan Hradišťko, FSC Libuš, TJ 
Sokol Trhový Štěpánov, SK Union Vršovice.

Za TJ Sokol Klecany bojovali o medaile: na fotografii nahoře zleva – Tomáš Žolták, Ondřej 
Krpálek, Martin Hora, Filip Tůma, Dominik Žolták, na fotografii dole zleva – Filip Malý, 
jediná zástupkyně něžného pohlaví Tereza Dvořáková, Petr Rudy a David  Václavík.

-dh-

Vzpomínka

Ve čtvrtek 17. prosince 2015 nás navždy opustil fotbalista 
a dlouholetý člen TJ Sokol Klecany pan Josef Novák, který se 
podílel na obnovení činnosti fotbalového oddílu, přispěl svojí 
prací při výstavbě sportovního areálu a byl jedním z těch, 
kterým vděčíme za udržení fotbalové tradice v Klecanech. 

Čest jeho památce! 
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Restaurace U mlsnýho bejka
Vás zve na skvělé posezení u hořícího krbu

Každý víkend pro Vás připravujeme tématické akce.

V naší restauraci si můžete pochutnat na skvělém steaku, 
burgeru či klasické české kuchyni. 

Denně připravujeme polední menu za dostupné ceny.
Pořádáme večírky či oslavy dle přání. 

Pro zpěváky máme k dispozici karaoke.

Skvělé jídlo můžete zapít studeným točeným pivem či vínem.
Točime 10° Gambrinus a 12° Plzeň. Pro řidiče máme točený Birell.

Vína máme rozlévaná, či si můžete vybrat láhev z naší vinotéky.

Více informaci fb: Restaurace U Mlsnýho bejka

Rezervace na tel. Číslech:  606375168, 604898339

Přijďte k nám příjemně strávit svůj čas, těšíme se na Vaší návštěvu!

                                                                          Tým Restaurace u Mlsnýho bejka
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TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ

  BÁL

MYSLIVECKÝ SPOLEK ZDIBY – KLECANY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

kontakt: Pavel Míšek, tel. 603 262 182

16. 1. 2016 od 20.00 hodin

v sále SOKOLOVNY ve VELTĚŽI

k tanci a Poslechu zahraje  
taneČní orchestr stanislava douši  

bohatá ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA

vstuPné 150 kČ
PředProdej od 2. 12. 2015 v restauraci u řeháků ve veltěži  

každou středu od 18.00 do 20.00 hodin
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