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výpiSy z uSneSení rady a zaStupitelStva 
měSta Klecany za leden a únOr 2016

Rada 18. ledna
 – Vzala na vědomí informaci starosty města o potřebě rozšíření kapacity Základní 

školy v Klecanech. K tomu se vztahuje zápis z jednání stavební a územně plánova-
cí komise z 11. 1. 2016, demografická studie z března 2015 a koncepce rozšíření 
ZŠ Klecany. 

 – Souhlasila se zahájením projektových prací rozšíření kapacity školy pro spádovou 
oblast Klecany: zajištěním stavebního programu řešením etapizace od Ing. arch. 
P. Geiera, výzvou čtyřem architektům k vypracování studie za 40 tis. korun na roz-
šíření kapacity školy, dodáním studie do osmi týdnů od zadání podle stavebního 
programu aj.

 – Uložila starostovi zajistit pořízení projektových dokumentací rozšíření školy do 
30. 9. 2016 a zajistit podání žádosti o dotaci z vhodného programu. 

 – Dále vzala na vědomí informaci starosty o potřebě rekonstrukce Rychty – zápis 
z jednání stavební a územně plánovací komise, zahájení projektových prací re-
konstrukce atd.

 – Uložila starostovi zajistit pořízení projektových prací rekonstrukce do 30. 9. 
2016.

 – Dále vzala na vědomí informaci starosty o potřebě rekonstrukce interiéru zdra-
votního střediska. Souhlasila se zahájením aktualizace projektových prací rekon-
strukce a uložila mu zajistit pořízení potřebných projektových dokumentací do 
30. 9. 2016 a podání žádosti o dotaci.

 – Schválila uzavření smlouvy s ČEZ Prodej o sdružených službách dodávky elektřiny 
ze sítí VVN a VN pro areál Dolní kasárna.

 – Schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování vodárenské 
infrastruktury – kanalizace – mezi městem Klecany a Středočeskými vodárnami 
a Vodárnami Kladno – Mělník. Tímto dodatkem se smlouva uzavírá na dobu urči-
tou, a to do 30. 9. 2016.

 – Souhlasila se změnou využití části dotace z rozpočtu města pro mládežnický oddíl 
biatlonu: podařilo se nakoupit levnější podložky pro střelbu, uspořená část pro-
středků se použije na nákup obalů na zbraně a lyže.

Rada 25. ledna
 – Vzala na vědomí protokol o otvírání obálek s nabídkami k veřejné zakáz-

ce z 18. 1. 2016 Pasportizace veřejného osvětlení Klecany Drasty a jako eko-
nomicky nejvýhodnější vyhodnotila nabídku Aritmet s.r.o. z Prahy za cenu 
112 988 korun bez DPH. Schválila uzavření smlouvy o dílo s touto společnos-
tí a uložila technikovi správy majetku připravit smlouvu k podpisu do 29. 1. 
2016.
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 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě rozšíření projektové dokumentace 
Úprava komunikací a přístupu do Základní a mateřské školy Klecany vypracované 
ASLB s.r.o. na základě smlouvy 19. 8. 2014, projektovou dokumentaci schválila 
a současně schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě za cenu 49 000 korun 
bez DPH. Uložila technikovi správy majetku připravit dodatek č. 1 k podpisu do 
1. 2. 2016.

 – Vzala na vědomí informaci P. Kuneše o nutnosti oprav kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Klecanech a doporučila vyhovět žádosti o grant z programu Podpora ob-
novy kulturních památek Středočeského kraje na r. 2016.

 – Schválila vydání plné moci L. Němečkovi k zastupování města při vyřizování dokla- 
dů nutných pro organizaci XX. Klecanské Veterán Rallye, která se koná 11. 6. 2016.

Zasedání zastupitelstva 25. ledna
Zastupitelé se usnesli, že schválí zadání změny č. 3 Územního plánu Klecan (po-
zemky týkající se společnosti AVAPS s.r.o. v Dolních kasárnách) a dále schválili vy-
dání změny č. 1 ÚP Klecan (výstavba rodinných domků místo bytových domů na 
Vinici).

Rada 27. ledna
 – Schválila objednávku doplnění projektové dokumentace k revitalizaci městského 

sportovního areálu Klecany u společnosti ASLB Praha za 23 400 korun bez DPH 
– jedná se o úpravu a doplnění architektonicko stavební části, úpravu el. přípojky 
a úpravu plynové přípojky. A schválila podání žádosti o dotaci pro tento projekt 
z programu Státní podpora sportu pro rok 2016.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě zajištění administrace dotace na akci 
Revitalizace městského sportovního areálu Klecany a vzala na vědomí cenovou 
nabídku společnosti AQ plus, s.r.o., IČ 26155575, místem podnikání U Uranie 
1414/4, Praha 7 – Holešovice za cenu 46 600 Kč bez DPH za zajištění podání 
žádosti a 5 % z přiznané dotace za řízení projektu od přidělení dotace po dobu 
udržitelnosti, maximálně však 483 000 Kč. 

 – Schválila znění a podpis smlouvy o zajištění administrace dotace na akci Revitali-
zace městského sportovního areálu za cenu 46 600 Kč za zajištění podání žádosti 
a 5 % z přiznané dotace, maximálně však 483 000 Kč za řízení projektu od přidě-
lení dotace po dobu udržitelnosti se společností AQ plus s.r.o. Ukládá technikovi 
správy majetku připravit smlouvu k podpisu. 

 – Schválila uzavření smlouvy o údržbě veřejného osvětlení s E. Hurychem z Klecá-
nek a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o údržbě veřejného osvětlení uzavřené 
20. 4. 2004 s K. Tintěrou.

Rada 8. února 
 – Vzala na vědomí informaci Ing. Vítka z PIK Vítek s.r.o. o možných variantách inten-

zifikace čistírny odpadních vod.
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 – Vzala na vědomí informaci Sboru dobrovolných hasičů Klecany o možnosti 
provedení interiérových úprav hasičské zbrojnice, informaci starosty o tom, jak 
získat dotaci z ministerstva vnitra ČR na tyto úpravy a nabídku TNT Consulting 
s.r.o. Praha na zajištění administrace dotace: 6 500 korun bez DPH za vypra-
cování žádosti o dotaci a 24 500 korun bez DPH za manažerské řízení pro-
jektu, dále nabídku ASLB s.r.o. z Prahy na vypracování projektové dokumen-
tace interiérových úprav zbrojnice za 39 000 korun bez DPH. Všechny návrhy 
schválila.

 – Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise z 26. 1. a na základě jejího 
doporučení schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu v Domě s pečovatelskou 
službou s panem M. D.

 – Projednala nabídku společnosti Mystic Constructions na stavbu skateboardové 
minirampy.

 – Schválila záměr prodeje částí pozemků 452/3 a 452/4 (68 m2) AVAPS s.r.o. a předá 
zastupitelstvu města. Dále projednala žádost AVAPS s.r.o. o prodej pozemku 463/7 
o výměře cca 1 900 m2.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

SOciální KOmiSe infOrmuJe

Reflexní pásky
Dne 20. února 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která mimo jiné zavá-
dí novou povinnost pro chodce – používání reflexních prvků. 

§ 53, odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji 
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě 
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastní-
ky provozu na pozemních komunikacích.“

Sociální komise města Klecany oznamuje, že je možno 
zakoupit reflexní bezpečnostní pásky v drogerii Klecany.
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Žádost o byt v DPS
Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou si mohou občané podávat průběžně, 
nezávisle na jeho aktuálním obsazení, na Městský úřad Klecany. Žádost je možno 
vyzvednout na MěÚ nebo na webových stránkách města Klecany. V současné době je 
Dům s pečovatelskou službou plně obsazen, ale všechny žádosti zůstávají v evidenci 
MěÚ Klecany.

Pro informace volejte tel. 284 890 064 (p. Kudláčková). 

Formulář žádosti naleznete na http://www.mu-klecany.cz/web/cs/urady-mesta/dsp

Služby Farní charity Neratovice 
Služby, které poskytují pečovatelky Farní charity Neratovice obyvatelům 
Domu s pečovatelskou službou, si mohou objednat i ti, kteří zde nemo-
hou z kapacitních nebo jakýchkoliv jiných důvodů bydlet, nebo jen chtějí 
zůstat doma, ale potřebují pomoc. 
Pro informace volejte tel. 284 890 064 (p. Kudláčková). 

upOzOrnění prO Občany
Vyhláška o nakládání s odpadem
Upozorňujeme občany města, že na konci loňského roku byla schválena a vešla 
v platnost obecně závazná vyhláška města Klecany č. 1/2015 o stanovení systému 
shromažd‘ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů a nakládáni se stavebním odpadem na území města Klecany.

Vyhláška je k dispozici na webových stránkách www.mu-klecany.cz, případně pří-
mo na MěÚ Klecany.

Nové informace na webových stránkách
Na webových stránkách města Klecany www.mu-klecany.cz byla na titulní straně 
v zeleném poli nově zřízena složka – Zdravotnictví. Tato složka obsahuje informace 
o zdravotnících působících v budově zdravotního střediska v Klecanech, ordinační 
hodiny jednotlivých ordinací a kontakty včetně lékárny. S rozšířenými informacemi 
o zdravotních službách je počítáno v rámci modernizace webové prezentace města.
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Kulturní komise města Klecany
uvádí

FILMOVÝ FESTIVÁLEK
 pro všechny generace

každou březnovou sobotu
Aula MŠ Klecany
15:30 film pro děti
18:00 film pro dospělé
tematické workshopy
občerstvení

PROGRAM:

5.3.  Tři bratři
 Kolja

12.3. Ať žijí duchové
 Eva tropí hlouposti

19.3. Jak vytrhnout velrybě stoličku
 Ženy v pokušení

26.3. Chaloupka na vršku
 Ve stínu

www.filmovy-festivalek.webnode.cz

Kulturní komise města Klecany 
vás zve na 

 

 
 
 
 
 

 
20. března 2016 

od 15 do 17 hodin 
na Městském úřadě v Klecanech 

 
tvoření s velikonoční tematikou       zábavné odpoledne pro děti i dospělé 
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cO přináší březen
Stačí jediný pohled do kalendáře a hned zjistíme 
jak je letos březen doslova napěchovaný rozmani-
tými událostmi. Vezměme to po pořádku: 8. března 
si připomeneme Mezinárodní den žen. Někomu se 
tento svátek může zdát přežitý, ale je asi už na čase 
se oprostit od předávání rudých karafiátů a podniko-
vých oslav pořádaných zpravidla pro muže a sou-
časně je třeba si uvědomit, že bez prvního hříchu, 
za nějž je odpovědná údajně pouze Eva bychom 
tady nebyli. Kde byl v inkriminovanou dobu Adam, 

by jistě správně zdůvodnil každý zdatnější advokát. Uděláme skok časem a vidíme, 
že dnes jsou ženy lékařkami, vědeckými pracovnicemi v oblasti jaderné fyziky, po-
licistkami apod., avšak stále si od dob Evy udržují svou nezastupitelnou úlohu v dě-
jinách lidstva – úlohu matky. Mnoho žen je dnes zastoupeno také v armádě, čímž 
se dostáváme k dalšímu významnému dni, tj. 12. březnu, kdy se ČR stala členem 
Severoatlantické aliance (NATO). V neděli 20. března zavítá do našich končin jaro. 
Nastane jarní rovnodennost, což znamená, že v tento den budou paprsky Slunce 
dopadat kolmo k zemské ose. Hned na to v pondělí nastoupí svou vládu znamení Be-
rana. Živlem Beranů je oheň. Berani překypují proto životní energií. Jsou iniciativní, 
odvážní a podnikaví. Díky své upřímnosti a prostořekosti někdy mohou ostatním způ-
sobit i vrásky na čele. Mnohým z nás nezpůsobují vrásky na čele ani tak lidé narození 
ve znamení Berana, jako, dnes už z ekonomického hlediska, nesmyslné posouvání 
času. V neděli 27. března se opět přesuneme do letního času a náš organismus bude 
tak vystaven další zátěži, než najde rovnováhu v posunutém čase. Na pondělí 28. 
března připadne výročí narození Jana Amose Komenského (1592 – 1670), které si 
v současnosti připomínáme jako Den učitelů. A v neposlední řadě nesmíme zapomí-
nat, že letos začínají Velikonoční svátky již také v březnu. O Velkém pátku se říkalo, 
že je nejtišším dnem v roce. Byl to den smutku, kdy nehrály varhany, nezpívaly se 
žalmy ani nezvonily zvony. Po něm přichází Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Ve-
likonoční pondělí. To vše letos už od 25. března. A protože jsou Velikonoce svátkem 
jara, ale především jsou podle tradic svátkem náboženským, zakončíme naše putová-
ní březnem jak jinak než s úsměvem na rtech, ač na to začáteční slova následujícího 
textu nevypadají: 

Zemře pan farář a přijde k nebeské bráně. Zatluče na ni. Svatý Petr pootevře a říká: 
„Musíte chvíli počkat.“ Pan farář se tedy posadí na lavici před bránou a čeká. Za chvíli 
přijde k nebeské bráně autobusák Pepa. Taky zatluče a svatý Petr hned otvírá a říká: 
„Pojď dál.“ To se pana faráře opravdu už dotklo: „Svatý Petře, jak to, že Pepa může 
jít hned, a já, osoba posvěcená a zasloužilá, tady musím čekat?“ Svatý Petr odpoví: 
„To máte tak, důstojnosti: Když vy jste v kostele kázal, tak všichni spali. Ale když tady 
Pepa jel s autobusem, všichni se modlili.“ 

JH
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Každý čtenář má svou knihu.
Každá kniha má svého čtenáře.

vem si mě
(za dvacku)

Přejeme Vám hezké chvíle
ve společnosti knih.

 Národním ústavu 

Vduševního zdraví 
ve vstupní hale 

vedle baru je umístěna 
volně přístupná polička
s knihami, které si 
můžete při dobré kávě 
prohlédnout, začíst se do 
nich, a pokud Vás některá 
zaujme, můžete si ji 
odnést za dobrovolný 
poplatek (20 Kč), který 
vhodíte do pokladničky.

Pokud sami máte 
nepotřebné knihy, které 
byste chtěli do 
knihovničky věnovat, 
kontaktujte nás, budeme 
rádi:

Informační středisko
tel. 283 088 302 (304)
is@nudz.cz 

áváme novou 

Dnaději knihám, 
které již nejsou pro 

někoho potřebné,
a dáváme je k dispozici 
jiným, kteří v nich můžou 
najít zábavu, poučení či 
jen zalíbení. 
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výrOčí KlecanSKá i Jiná
V letošním roce si 16. března připomeneme 110. výročí založení poš-
tovního úřadu v Klecanech. Pokud občas sledujeme zoufalé snahy 
některých obcí o zachování poboček České pošty ve svém obvodu, 
může se nám zdát skoro až neuvěřitelné, že v Klecanech funguje pošta 
nepřetržitě už 110 let. Nahlédneme-li do knihy Klecany obec – město, po stopách 
historie, dočteme se, že první zápis získat poštovní úřad v Klecanech najdeme při za-
sedání obecního zastupitelstva 6. 3. 1881. Obecní zastupitelstvo tehdy řešilo, zda má 
dát tisknout obálky a pečetě na úřední dopisy. Do jednání vstoupil pan Josef Novák 
z Větrušic s tím, že odstupuje od vyjednávání poštovného a žádá, aby obecní zastupi-
telstvo spojených obcí Klecany, Klecánky, Husinec, Řež a Větrušice žádalo za filiálku 
poštovní v místě Klecany. Obecní výbor tento návrh schválil. Následně se pak 4. 4. 
1886 obecní zastupitelstvo usnáší, aby byla zavedena rurální (venkovská) pošta s ka-
ždodenní obchůzkou. Všechny tyto pokusy však zřejmě zůstaly bez výsledku, protože 
se toto téma dostává znovu na jednání obecního zastupitelstva 6. 2. 1887. Následo-
vala desetiletá odmlka v této věci a až 18. 12. 1897 bylo pánům A. Gedulnigerovi, 
A. Bondymu a J. Tovarovi uloženo, aby se informovali přímo na ředitelství pošt. 

Ještě celých 9 let trvalo, než C. k. ředitelství pošt a telegrafů v Praze vydalo vyhláš-
ku tohoto znění:

Vyhláška
Dnem 16. března 1906 bude otevřen v Klecanech, 

pol. okresu karlínském poštovní úřad, 
terý se bude zanášeti službou pošty listovní a povozné, 

jakož i přijímáním a vyplácením vkladů poštovní spořitelny.
Nový poštovní úřad, v jehož širším obvodu současně bude 

zavedena přespolní pošta, 
bude spojen se sítí poštovní pěšími posílkami 

dvakrát denně k poštovnímu úřadu v Roztokách u Prahy.
K doručovacímu okresu nového poštovního úřadu přidělují se 

následující obce a samoty, 
a to do místního obvodu doručovacího Klecany, 

do obvodu přespolního listonoše Drasty, Skalní mlýn, Hoštice, 
Husinec, Klecany, Klecánky, Přemyšlení, Řeží, dům jezného 

a Větrušicích.

C. k. ředitelství pošt a telegrafů
v Praze, dne 10. února 1906

C. k. dvorní rada a přednosta
podpis

Zdroj obrázku: www.postovnimuzeum.cz
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veliKOnOce a migrace
Někdy se člověku hodí křesťanské reminiscence, vzpomínky na křesťanské základy. 
Je z toho pak nový státní svátek, od letoška pracovní volno. Méně se hodí vyhledá-
vání jiných pracovních míst, než ve zbrojní výrobě. Jenže, co potom s uskladněnými 
zbraněmi? Ať je pošlete jakékoli straně konfliktu, vždycky jsou z toho mrtví! A někdy 
po padesáti nebo sto letech se zjistí, že jedna ze stran byla v právu. Hodilo by se tedy 
pomoci i obětem. 

Na Velký pátek se vzpomíná, jak byl přibit na kříž a usmrcen muž, který si vážil 
každého člověka jako součásti celku, dokonce vesmíru. Ježíš dávno věděl to, co před 
sto lety vyjádřil Albert Einstein, že totiž „ve vesmíru se projevuje Rozum, který ne-
konečně převyšuje nás lidi“. Einsteinovu bystrost nám před několika týdny všechny 
noviny připomínaly na prvních stránkách. Pro odstranění Ježíše se ovšem musely 
najít, a také našly, jiné důvody. 

Nemůžete udržet v hrobě nic, co je správné a dobré. Proto slavíme i Ježíšovo 
vzkříšení.

 
V klecanském kostele se bude na 
poslední dny jeho života vzpomí-
nat v těchto třech dnech, pokaždé 
v 19 hodin:

24. března Zelený čtvrtek (připo-
mínka poslední večeře a zajetí Kris-
ta) – večerní mše na tuto památku.

25. března Velký pátek (soudní 
jednání s Kristem, jeho mučení, 
zabití a uložení do hrobu) – staro-
bylé obřady, čtení z Bible, pašije, 
přímluvné modlitby, uctívání kříže 
a přijímání.

26. března Bílá sobota (vigilie, 
předvečer hlavního svátku) – svě-
cení nového ohně, velikonoční 
svíce, čtení z historie i současnosti, 
svěcení křestní vody a mše na pa-
mátku vzkříšení. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli Hod Boží velikonoční
27. března – mše v 9: 30 hodin.

 pk
Zdroj obrázek: www.poute.eu
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letecKá bitva O bílé SObOtě (31. 3. 1945)
Michal Plavec je 
autorem článku 
„Letecká bitva 
o Bílé sobotě 
1945. Nové po-
hledy z českých 
i zahraničních 
archivů“. V člán-
ku je m.j. uvede-
no:

Na podzim 
1944 rozhodlo 
velení Luftwaffe 

o zrušení několika bombardovacích eskader a přeškolení jejich pilotů jako denních 
stíhačů. Vybrány byly bombardovací eskadry Kampfgeschwader 6, Kampfgeschwader 
27 a Kampfgeschwader 55. Tyto útvary se soustředily pod letecký sbor IX. Fliegerkor-
ps (Jagd), který měl štáb v Praze. Nově dostaly tyto původně bombardovací eskadry 
pojmenování Kampfgeschwader (Jagd) (bombardovací eskadra /stíhací/), zkráceně 
KG(J).

Kampfgeschwader (jagd) 6 našla nové základny na letištích Ruzyně, Kbely a Kle-
cany.

Úředníci německého státního ministerstva v Praze se o plánu na přemístění dvou 
eskader do protektorátu dozvěděli na počátku listopadu 1944. Dne 2. listopadu 1944 
navštívil hlavní budovu německého státního ministerstva generálporučík Herbert So-
nneburg, náčelník hlavní ubytovací správy při vrchním veliteli Luftwaffe, v doprovo-
du velitele Flughafen-Bereichs-Kommando 2/XVII generálmajora Wilhelma Völcka. 
Vyjádřili zájem o přemístění dvou eskader do protektorátu. Jedna eskadra (Kampf-
geschwader (Jagd) 6), která sestávala ze třech skupin, měla působit z pražských letišť 
Kbely a Ruzyně a z letiště Klecany s tím, že štáb měl být umístěn v Praze. 

Příslušníci Luftwaffe se také domnívali, že během krátké doby by mohly být z le-
tišť v protektorátu nasazeny bojově proudové stíhací letouny Messerschmitt Me 262. 
Kvůli plánovaným operacím rychlých letadel požadovali po protektorátních úřadech 
větší součinnost při rozšiřování stávajících letišť a budování nových vzletových a při-
stávacích ploch. Za nezbytně nutné považovali letiště minimálně patnáct set metrů 
dlouhé a padesát metrů široké. 

Na přelomu listopadu a prosince 1944 se přesunul štáb a III. skupina KG(J) 6 (III./
KG(J) 6) na ruzyňské letiště, I. skupina (I./KG(J) 6) na kbelské letiště a II. skupina (II./
KG(J) 6) do Klecan.

K prvnímu známému nasazení došlo v sobotu 17. března 1945. Příslušník 4./KG(J) 
6 FwGünter Parge odstartoval v Messerschmittu Bf 109K-4, bílá 15, z klecanského 
letiště v 13.45 hodin. Spojenecké letouny se nepodařilo nalézt. Terčem stíhačů zřej-
mě byly Létající pevnosti z 8th Air Force, které toho dne měly bombardovat rafinerii 
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v Ruhlandu, ale nakonec svrhly bomby i na další cíle v Sasku a Durynsku. Fw. Parge 
uletěl na svém stroji sedm set kilometrů bez toho, aby se dostal do kontaktu s ame-
rickými bombardéry. Po jedné a tři čtvrtě hodině přistál na letišti v Plzni, což může 
podpořit domněnku, že spojenecká letadla němečtí letci marně hledali v prostoru 
mezi Drážďanami a Plavnem (Plauen). V půl šesté večer odstartovali z plzeňského 
letiště Bory, aby po sedmnácti minutách letu přistáli v Klecanech. 

Američané věděli z dešifrovaných depeší o klecanském letišti. Jejich letecký prů-
zkum například hlásil 26. března 1945, že na klecanském letišti se nachází 25 jedno-
motorových stíhacích letadel a dvě dvoumotorová letadla. 

Z německé strany leteckou bitvu popsal Fw. Günther Parge, příslušník 4./KG(J) 6:

„Byli jsme nasazeni k ochraně letiště v Klecanech. Hotovostní start kolem 13.41 
hodin (Prage udává čas o hodinu později, neboť se zřejmě řídil jiným časem), když 
se Mustangy objevily v blízkosti letiště. Byl to zázrak, že nás Američané nenapadli 
při startu. Ve výšce asi 1 000 m, ještě pod vrstvou mraků jsme se zformovali. Když 
jsme se našli, přišel rozkaz: Okamžitě Havana [přistání – pozn. aut.], Indiáni [nepřá-
telské stíhačky – pozn. aut.], přilétají. Co to mělo být za nesmysl, nevěděl asi ani sám 
komodor… Každý musel vědět, že nemůžeme přistát, ale naopak zůstat ve výšce. 
Náhle jsem uviděl nalevo stíhačky, volal jsem Schwarmführera a křičel: Od bílé 15. 
letecký boj nad Kralupami. Na to jsem uslyšel odpověď od Schmidta: všem bílým 
bratřím Pauke, Pauke [bojový pokřik před útokem – pozn. aut.], potom jsme podle-
těli formaci Mustangů, zatímco jejich výškové krytí se na nás vrhlo. Mezitím jsem se 
otočil, zda je můj Rottenflieger na svém místě, a již jsem uviděl jednoho Mustanga, 
jenž mi ukázal chladič. Protože začínal střílet, zvedl jsem nos Messerschmittu nahoru 
doprava a nechal amerického stíhače, aby mě podletěl. Dostal jsem se za jeho ocas 
a začal pálit. Jak jsem se ho snažil dostat do zaměřovače, naklonila se najednou 
moje bílá patnáctka na pravé křídlo. Vyrovnal jsem ji a šel na Mustanga ještě jednou. 
Znovu jsem se ale při útoku propadl z výšky. V tu chvíli jsem zpozoroval, že se něco 
se mnou děje, zůstal jsem sám a kolem mě se divoce v kruhu točily samé Mustangy. 
Můj stroj neustále sklouzával po pravém křídle, ale ještě se to dalo udržet. Nepřátelští 
stíhači mi byli neustále v patách a já jsem k tomu všemu musel nepřetržitě vyšlapávat 
směrové kormidlo. Zespodu musel vypadat můj Messerschmitt při manévrech hodně 
divoce. Kamarádi si již mysleli, že jsem byl sestřelen. Asi po pěti minutách jsem se 
rozhodl k nouzovému přistání, které se mi s vypětím a velkou dávkou štěstí nakonec 
po jedenačtyřiceti minutách letu zdařilo. Musel jsem z poškozeného letounu vylézt. 
V levém křídle jsem napočítal deset zásahů a motor byl úplně rozpálený (chlaze-
ní vypovědělo poslušnost). Vyvázl jsem s nepodstatnými popáleninami, zatímco tři 
kamarádi padli, tři vyskočili padákem a pouze jediný můj Rottenflieger v pořádku 
přistál.“ 

Celý text článku si můžete přečíst v Historickém sborníku pražského okolí č. 
3/2013, jehož jedním z vydavatelů je Státní okresní archiv Praha – východ, kde je 
rovněž tento sborník k dispozici. 

JH, foto: http://acepilots.com/german
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JARNÍ JARMARK S TVOŘENÍM 

Těšit se můžete mimo jiné na: 
 
 ZDOBENÍ PERNÍČKŮ 
 FIMO 
 MALOVÁNÍ KRASLIC 
 DRÁTOVÁNÍ 
 KOŠÍKY Z PEDIGU 
 DEKUPÁŽ 
 KORÁLKY 
 MALOVÁNÍ TRIČEK 
 VITRÁŽ 

 
 
 OSAZOVÁNÍ KOŠÍKŮ JARNÍMI 
KVĚTINAMI 
 ZÁPICHY DO KVĚTINÁČŮ 
 OBRÁZKY, PŘÁNÍČKA 
 VLNĚNOU DÍLNIČKU 

 
 OBCHOD S VÝTVARNÝMI 
POTŘEBAMI 
 

DIVADLO PRO DĚTI V 16 HODIN 
 

Akci pořádají spolky Pravý Hradec a VODOHOŠ 
 za podpory kulturní komise Odolena Vody a mnoha jednotlivců. 

PRODEJ HOTOVÝCH VÝROBKŮ                 TVŮRČÍ DÍLNY  



14 / 15

maSOpuStní radOvánKy v KlecanecH
Sobota 13. února 2016......17. masopust v Klecanech

V letošním roce nám počasí přálo, proto 
se průvod těšil hojné účasti masek i ná-
vštěvníků. Veselí začalo v 10:00 hodin 
u nově otevřeného řeznictví pana Šťast-
ného, který prodával jitrnice, jelita a další 
masné výrobky. Před obchodem vystavil 
prase na háku a masopustní dobroty. 
Tradičně byl umístěn i malý stánek 
s cukrovinkami.

V 13:30 hodin se začaly scházet masky. Masek bylo zaregistrováno: 55 dětských 
a 42 dospělých. Potom podle zvyklosti požádal dragoun pana starostu, aby předal 
„Úřad“ nad městem. Starosta předal úřad v podobě razítka. Ti, kteří sice přišli do 
průvodu v hojném počtu, ale nebyli ustrojeni v maskách, byli během odpoledne 
orazítkováni. Aby razítkování unikli, mohli si tentokrát koupit škrabošky od lesních víl. 

V 14:30 hodin vyrazil průvod městem do ulice V Nových Domkách, a poté zpět 
přes náměstí k El Pasu. Průvod vedl Karel Hartl s rodinou a k poslechu hráli studenti 
AMU. 
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Byly opět předem osloveny rodiny, které měly průvod pohostit. Velice děkujeme 
všem našim hostitelům, jejich rodinám a sousedům, kteří připravili opravdu bohaté 
pohoštění pro maskované i nemaskované účastníky průvodu, neboť ani letos se nikdo 
z hostitelů nenechal zahanbit. V letošním roce nás hostili:

	Filingerovi s rodinou a sousedé Matouškovi a Holkupovi

	Šimůnkovi s pomocníky

	Tomášovi, Castleberry, Klára Adamová a Alena Němcová s rodinou
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V 16:00 hodin průvod dorazil před hospodu, kde porota předala ceny dospělác-
kým maskám: rodina Ferdy mravence a Berušky, krokodýlí rodina, Marfuša. Pěkné 
byly i další masky – např. řezník, lehká děva, surfař a Minnie. Mezi dětskými maska-
mi byla řada víl, čarodějů, klaunů a pirátů, ale skvělé byly i upírky, závodník a bača 
s ovečkami. 

V 16:00 hodin průvod dorazil do sálu El Pasa, kde pokračovala zábava a DJ Patrik 
Rokl skvěle roztančil děti i dospělé.

Fotografie z masopustu naleznete na stránkách města Klecany v sekci Foto, video:

http://www.mu-klecany.cz/web/cs/multimedia/fotogalerie/masopust-13-2-2016
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Děkujeme všem rodinám i účastníkům průvodu, neboť díky nim byl letošní maso-
pust tak vydařený.

Kristýna a Jan Holubovi

Za fotky z Klecanského masopustu děkujeme panu Martinu Lemonovi.

Na titulní straně – Markéta Kubíčková alias Marfuša
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mySlivecKá zima
Již v průběhu léta a podzimu zajistil 
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany do-
statečné zásoby krmení pro zvěř, a tak 
se mohli naši členové v zimním období 
věnovat pravidelnému přikrmování, a to 
i přes vcelku mírné povětrnostní pod-
mínky této zimy. Přikrmování se prová-
dí, i když nejsou kruté mrazy ani vysoká 
sněhová pokrývka a zvěř určitě nestrádá 
(situační foto). Důvodem je soustřeďo-
vání zvěře do míst s krmnými zaříze-
ními, kde má lepší podmínky k životu 
a kde si zvykne pobývat po celý rok. 
Dále je to zlepšování tělesné kondice 
zvěře a u srnčího též omezení zažívacích potíží po požití nevhodné stravy, jakou je 
například řepka olejka. K tomu slouží podávání granulovaného medicinálního krmi-
va, kvalitního sena a kusové soli k lízání. 

Vzhledem k nízkým stavům drobné zvěře se žádné hony v této lovecké sezóně 
nekonaly. 

Bylo však uspořádáno několik naháněk na černou zvěř. Lze říci, že štěstí nám přálo 
a na výřadu se objevili čtyři divočáci. Ty jsme pak vložili jako ceny do tomboly na na-
šem tradičním mysliveckém plesu. Odlov divokých prasat probíhal též individuálně 
na čekané. Celkem bylo v minulé lovecké sezóně uloveno 31 kusů černé zvěře a 13 
kusů zvěře myslivosti škodící. 

Ranní Smetana nad Vltavou

Přikrmování zvěře jesličky, korýtko, slanisko
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JaK pOšKOdit aleJ …
Krátký postřeh pro všímavého občana 
O veřejnou zeleň se dá pečovat různě. Přes různá ujišťování o tom, jak se staráme, 
docházelo a stále dochází k poškozování a postupné likvidaci vzrostlých a domi-
nantních stromů po celém městě. Některé byly pokáceny nepovoleně, skácení jiných 
bylo povoleno a ostatní jsou poškozovány při různých terénních úpravách, zemních 
pracích a při kladení sítí. Tak například zmizel jírovec u jezu, popsaný v Klecanském 
zpravodaji v dubnu 2014, pokroku padla za oběť lípa u Horních kasáren, popsaná 
v říjnu 2013, čerstvé pařezy jsou v aleji jírovců v ulici Do kaštan, hrozně nutné bylo 
vykácet mladou alej javorů mléčů u křižovatky na Sedlec. K nim nově přibyl topol na 
náměstí u vodoteče, který před časem přišel o část kořenů při rekonstrukci náměstí. 
Chřadne jilm vaz na náměstí před restaurací, který jistě nebyl už dříve v dobrém stavu, 
ale od doby, kdy byla asi metr od kmene vyhloubena tři metry hluboká stavební jáma 
a byly mu přetnuty kořeny, velmi rychle degraduje, takže jeho konec se neodvrat-

V zimním období připravujeme též materiál pro opra-
vy a osazení nových pachových ohradníků podél silnic. 
Jakmile to počasí dovolí, přistoupíme k obnově stáva-
jících a chceme přidat i další úseky při komunikacích 
protínajících honitbu našeho spolku. Začátkem března 
bude probíhat centrálně stanovené sčítání zvěře, které 
nám dá představu o tom, jak zvěř přečkala zimní období 
a v jaké je kondici. Jarní sčítané kmenové stavy zvěře 
jsou tak hlavním podkladem pro myslivecké výkaznictví 
a celoroční plánování hospodaření se zvěří. 

 Rádi bychom též koncem měsíce března opakovali 
úspěšnou Procházku s myslivci, tentokráte i s ukázkou 
práce s loveckým dravcem. 

Ing. Jindřich Trpák

Výřad Blahopřání hospodáře

Tlumení zvěře 
myslivosti škodící 
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ně blíží. Jistě se ho ujme dendrolog, ten stejný, 
který vyhodnocoval i ostatní stromy na náměstí, 
které z velké části rovněž utrpěly šrámy na ko-
řenech. Zde chci jen připomenout, že přetnu-
tí kořenů a ponechání po delší dobu odkryté 
připravuje stromy progresivně o vláhu, a řezy 
bez ošetření jsou cestou, kudy vnikají do pletiv 
mnohé agresivní houby a plísně. Některé stro-
my jsme ani popsat nestihli, například krásnou 
a exotickou borovici ohebnou u hájovny v Kle-
canském háji, která zmizela neznámo kdy, asi 
v rámci úžasných záměrů stávajícího vlastníka. 

Noví adepti na zánik se nyní nacházejí před 
kostelem a zdravotním střediskem. Jedná se 
o dva dřezovce, popsané v Klecanském zpravo-
daji v listopadu 2013. Také už měly své problé-
my, ale po amatérsky provedeném řezu korun 
mají opravdu namále. Navíc jsou – již tradičně 
– poškozeny v kořenech, a spolu s nimi další 
stromy v alejce směrem k faře. Jistě bude skvělé, 
že zde bude nový chodníček, proti tomu nelze 
nic namítat, ovšem namítat lze proti způsobu 
provádění. Provádějící firma si to dělá dle své-
ho, zjevně bez zadání, které by ji motivovalo 
k šetrnému přístupu.

Náhrada za zaniklé stromy je problematická, 
protože často v místě už nic vysázet nelze. To 
je případ lípy u Horních kasáren, kde zkrátka 
už není místo a pan investor by byl jistě dotčen, 
kdyby mu někdo nařídil vysázet nějaký stro-
meček jinde. Také v ulici Do kaštan, ač je tam 
snaha jírovce nahradit, ve skutečnosti nelze nic 
vysázet, protože tam je uloženo velké množství 
sítí s překryvnými ochrannými pásmy, ve kte-
rých nic růst nesmí. 

Tak na závěr alespoň slova neznámé básníř-
ky, která jsem opsal ze zdi na Kampě: 

Poslouchám slova básní a veršů  
procházím alejí plnou exotických ptáků 
ve větách jejich stromů 
toulám se tu a chtěla bych slyšet ty tvé ke mě promlouvat 
a pak stejně vím, že beze slov řekneš mi víc.

Jaromír Bratka

„Ošetřený“ dřezovec v alejce 
u kostela; 
pařez topolu na náměstí, 
oba snímky J. Bratka, 20. II. 2016
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malé šelmy – laSice KOlčava
Fauna Klecan 3. 
Každý u nás zná 
lišku, vlka nebo 
medvěda, ale mož-
ná méně ví o naší 
nejmenší šelmě, la-
sici kolčavě (Mus-
tela nivalis). Samec 
kolčavy měří do 26 
cm, přičemž ocas 
z toho činí až 7 cm. 
Váží do 200 gramů, 
samice je mnohem 
menší, asi do 17 
cm a 60 gramů. 
Někteří jedinci jsou 
ale tak malí, že bý-
vali považováni za 
samostatný druh. Svrchní část těla kolčav je rezavě hnědá, spodek je bílý, a na rozdíl 
od podobného hranostaje nemají černou špičku ocasu. Existuje ale i řada barevných 
odchylek, například se hřbetem černým, šedým nebo okrovým.

 Kolčavy žijí při okrajích polí, v křovinách a na mezích, ale docela běžně se vysky-
tují i blízko lidských sídel. Tam všude shánějí svou potravu, která je z největší části 
tvořena hlodavci. Jejich štíhlé tělo jim umožňuje pronásledovat myšky a hraboše do 
jejich podzemních děr, proto jsou to mimořádní pomocníci při lovu hrabošů, ale i do-
mácích myší. Dojde-li někdy na tzv. „myší rok“, čímž je míněno enormní přemnožení 
hrabošů polních i jiných hlodavců na polích, mezích a kolem zemědělských areálů, 
nastanou kolčavám dobré časy. Většinou se ale musí hodně snažit, a tak jsou po celý 
život v neustálém pohybu. 

 Kromě myší loví kolčavy občas i hmyz, ještěrky a drobné ptáky, ale je naprostou 
výjimkou, že by si troufly na králíky nebo domácí drůbež. Přesto ji ale chovatelé dříve 
zabíjeli a trávili pomocí nepovolených jedů. Vybrakované kurníky nebo holubníky 
jsou však dílem především tchoře a kuny skalní, přičemž tito blízcí příbuzní se neroz-
pakují do svého jídelníčku zařadit i samotnou kolčavu. Tak to prostě v přírodě chodí. 

 Lasice kolčavy žijí skrytě a loví často jen v noci, takže unikají pozornosti, 
ale běžně se vyskytují u nás v Klecanech, např. na sídlišti, v Dolních kasárnách, 
v parcích a zahradách. Okolo místních obchodů a pizzerií, kde lidé utrousí ně-
jaké ty drobky a kam se proto stahují myšky, tam za nimi kolčavy docházejí lo-
vit je, zejména v zimních měsících. Elegantní kolčavy do naší přírody patří zcela 
nepochybně. 

Jaromír Bratka

Foto: Lasice kolčava, autor snímku Patrik Zima, 14. srpna 2012
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ceStOvání pO pólu cHladu z tepla KniHOvny
Ve čtvrtek 18. února naše knihovna zahájila novou 
kulturní sezónu. Tentokrát ji odstartoval známý polár-
ník Vašek Sůra, který vyprávěl o své výpravě na pól 
chladu v Rusku – nejchladnější obydlené místo pla-
nety – a pro publikum si připravil i jedno velké pře-
kvapení. 

Během besedy se rozpovídal o zajímavých přího-
dách, které na cestách zažil a podělil se s návštěvníky 
i o vtipné historky. Dozvěděli jsme se tak například 
o tom, jak je pro polárníka komplikované dojít si na 
toaletu v –30 stupních Celsia. 

Uprostřed programu si Vašek vybral jednu z našich 
čtenářek, která si mohla vůbec jako první obléknout 
jeho novou polárnickou bundu. 

 Poutavé vyprávění Vaška Sůry trvalo přes dvě hodi-
ny a ani poté se nikomu z návštěvníků nechtělo domů. 
Vzhledem k tomu, že se Vašek právě chystá na další 
dobrodružnou výpravu, tentokrát do Mongolska, se 
ale můžeme těšit na to, že se s námi o své čerstvé zážitky přijede podělit zase v příš-
tím roce. 

Ráda bych poděkovala panu Lukáši Pajerovi, který mi bude s kulturním programem 
i nadále pomáhat, Květinářství Klecany za krásnou květinu, z níž byl Vašek Sůra na-
prosto nadšený, a městu Klecany za finanční podporu. 

Zároveň srdečně zvu všechny čtenáře i nečtenáře na březnové scénické čtení 
s hercem Lukášem Hejlíkem. Uskuteční se 22. března a těšit se můžete na hru Dobrý 
proti severáku. Vstupné tentokrát bude 30 Kč. Věříme ale, že ani to vás neodradí a při-
jdete do knihovny strávit příjemný a jistě i inspirativní večer. 

Nikola Staňková



Klecanský zpravodaj • březen 2016



24 / 25

malé výlety prO děti i dOSpělé
Nedaleko Prahy v okrese Beroun se nachází obec Všeradice, rodiště 
spisovatelky, autorky kuchařek, básní a divadelních her Magdaleny 
Dobromily Rettigové rozené Artmannové. Ve Všeradicích je vybudo-
vána Galerie a muzeum M. D. Rettigové. Součástí expozice je rovněž 
interaktivní výstava, která návštěvníky seznámí se životem a dílem 
Rettigové. K vidění je zde také dobový nábytek a mnoho dalších ex-
ponátů z přelomu 18. a 20. století. 

V okrese Rakovník najdeme obec Zbečno, kde je mož-
né navštívit Hamousův statek. Jedná se o významnou pa-
mátku lidové architektury spravovanou Národním památ-
kovým ústavem. Statek má č.p. 22, pochází ze 16. století, 
byl postaven z dubového a jedlového dřeva. Cenné jsou 
zde především interiéry, v nichž se v současné době m.j. 
příležitostně peče chléb. 

Nakonec se vrátíme zpět do Prahy, kde právě probíhá, 
a to až do 30. 6. 2016 výstava nazvaná TITANIC. Na vý-
stavě jsou pro návštěvníky připraveny artefakty vyproštěné 
z vraku na dně oceánu. Jsou zde také předměty z vyba-
vení lodi i předměty osobní potřeby cestujících. Expozi-
ce je umístěna v areálu Výstaviště Letňany – PVA EXPO 
PRAHA, Beranových 667, Praha 9. 

 JH

lOutKOvé divadlO KlecáneK OznamuJe!

Koncem března jsou Velikonoce, a proto jsme přesunuli březnové loutkové předsta-
vení až na sobotu 2. dubna. Těšíme se na vás, milé děti, a přichystali jsme pro vás 
pohádku Kašpárek malířem v dračí sluji. Nakonec vystoupí naši varietní umělci. 

„Kašpárek malířem v dračí sluji“
Zveme vás na sobotu

2. dubna 2016 od 15 hodin do Městské knihovny Klecany
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FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
POLEPŠOVNA DUCHA

11. 3. - 6. 5. 2016

20:00 hod.
ZDARMA

22. 4. ThuleTuvalu

od 19:00 hod.
vstupné 150 Kč

19:00 hod. - přednáška Dominiky Gawliczkové
20:30 - 21:15 hod. - pauza na občerstvení
21:15 hod. - projekce nového filmu o nových dobrodružstvích

6. 5. Trabantem do posledního dechu

Co spojuje grónské městečko Thule, nejseverněji obývané místo na Zemi
a Tuvalu, polynéský ostrovní stát? Místa od sebe vzdálená více než 
jedenác tisíc kilometrů jsou dnes osudově propojena.

2014, 96 min

20:00 hod.
ZDARMA

8. 4. Zázračné dítě internetu
Příběh Aarona Swartze

20:00 hod.
ZDARMA

24. 3. H2Omx 2014, 80 min

20:00 hod.
vstupné 70 Kč

11. 3. AMY 2015, 128 min

2014, 105 min

party kolem žlutých Trabantů Dana Přibáně

aneb Dominika na cestě se žlutými Trabanty

Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem
Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním
světem a proč zemřela v pouhých 27 letech?

Filmová esej o problémech s vodou v megapoli Mexico City 
obývané 22 miliony lidí, které leží na místě někdejšího jezera.
Kde se voda přirozeně shromažďovala, je jí dnes alarmující nedostatek.

Snímek o životě zázračného dítěte internetu otevírá otázku internetové 
bezpečnosti a vztahu technologií a občanských práv v současném světě.

Většina projekcí ZDARMA. Ochutnávky piv z menších českých pivovarů.
Polepšovna otevřena hodinu před začátkem každé projekce.
Další informace na www.polepsovnaducha.cz a facebooku.
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šKOlní Kurýr
Divadlo v Dlouhé
V úterý jsme vyjeli za kulturou do Prahy. V divadle nás čekalo představení 
Jak jsem se ztratil.

Představení vypráví o malém Pavlovi, který se na Štědrý den ztratil. Při procházení 
po Praze toho mnoho zažil a potkal spoustu lidí, jako třeba pána s kaprem, pana 
lampáře, pana doručovatele, navštívil obchodní dům i peklo. Nakonec šťastně došel 
domů.

Celé představení provázely melodie známých písní, které nenechaly děti v klidu 
a pokud si je nezpívaly, tak alespoň tleskaly.

Moc jsme si to společně užili a těšíme se na další výlet do divadla. 

2.A, 2.B, 2.C
Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/9-2-divadlo-v-dlouhe-2-a-2-b-2-c-1202.html

Jak třeťáci chleba upekli
Koncem ledna odjely třetí třídy do Toulcova dvora, kde je čekal názorně i prakticky 
zaměřený program, jak složitá a dlouhá cesta je k upečení chleba. Žáci se seznámili 
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se základními obilovinami, vyzkoušeli si mlácení cepy, umleli vlastní mouku a za-
dělali těsto, ze kterého si vytvořili malé bochánky, ty na závěr své práce vložili do 
improvizované pece. Každý žáček odjížděl domů nejen s voňavým chlebánkem, ale 
i s poznáním, že cesta ke chlebu je opravdu složitá.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/jak-tretaci-chleba-upekli-1199.html

Lyžák v Mariánské
V týdnu od 13. 2. do 19. 2. se 37 žáků 2. stupně a dvě žákyně 5.B zúčastnili lyžařské-
ho kurzu na Mariánské v Krušných horách. Ubytování v penzionu Lesanka bylo velmi 

příjemné, strava výborná. Lyžovat jezdily 
děti na Plešivec. Byly rozděleny do dvou 
snowboardových družstev a tří lyžař-
ských skupin podle výkonnosti. Všichni 
se díky skvělým lyžařským instruktorům 
v jízdě na prkně nebo lyžích zdokonalili 
a užili si plno legrace. Večery byly plné 
her a určitě si všichni užili bezva týden 
na horách. Fotografie jsou toho důkazem. 
Těšíme se proto na rok příští a věříme, že 
o lyžák bude opět zájem. 
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z družiny
Jaká pro nás byla v únoru připravena překvapení? 

Návštěva v „Království železnic“
Dne 16. 2. jsme byly s naší „družkou“ v Království železnic v Praze na Smíchově. 
Byly tam moc hezké modely vlaků. A obrovská stará tramvaj, kterou jsme mohly ovlá-
dat. Nad modely se různě zhasínala a rozsvěcela světla, abychom viděly, jak jezdí 
mašinky i večer. Modely byly udělány jako kopie různých částí naší republiky. Bylo to 
moc hezké a nechtělo se nám domů. Nakonec jsme si koupily suvenýry nebo hračku. 
Už se těšíme na další výlet. 

Maškarní bál 
Dne 23. 2. si nás, děti z družky, dovolila pozvat Její Výsost 
z Klecan na „Maškarní bál“.

A jaký ten „Maškarní bál“ Jeho Výsosti byl? 
Tak to se dozvíte až příště. 

Velikonoční jarmark
Závěrem bychom rádi všechny příznivce jara a jarních tradic, a s námi i zajíček 

Lojzíček, pozvaly na náš tradiční „Velikonoční jarmark“, který se bude opět konat 
v naší „družce“.

 Děti z družiny

 

 

Základní škola a Mateřská škola Klecany 

přijmou 

Kvalifikované vyučující 1. stupně       

Nástup od 1. 9. 2016 
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Přišlo jaro, slunce svítí, 

v zahradách je plno kvítí. 

Co to ptáci štěbetají? 

Že mi tady rádi dají malovaná 
vajíčka, 

co jim snesla slepička. 

 

 

Jupí, už tu bude opět jaro a s ním i náš již třetí 

„Družinový velikonoční jarmark!“ 

☺ 

Pokud se těšíte jako já, nezapomeňte přijít ve 
dnech 15.a 16.3.2016 vždy od 14:00 hod. 

do naší „družky“, 

 kde najdete nejen velikonoční dekorace, ozdoby, 
ale i neužitečné věci, které pro vás vyrobily děti 

se svými vychovatelkami. 

Váš králíček Lojzíček ☺ 
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zprávičKy z mateřSKé šKOličKy
Plavecký výcvik
8. 2. zahájili naši předškoláci ze tříd Kobylka, Myška a Beruška plavecký výcvik. Letos 
jezdíme plavat do bazénu Šutka. První hodinu se děti seznámily s prostředím bazénu 
a byly rozděleny do plaveckých skupin.

Karneval
12. 2. proběhl v MŠ karneval. Každá třída si udělala promenádu masek a poté se 
všechny třídy sešly v aule, kde si společně zatancovaly.
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Zápis do MŠ Klecany  

pro školní rok 2016/2017  
 

Zápis do MŠ Klecany se uskuteční 
  

3. 5. 2016 v 17:00 hodin 
  

formou informativní schůzky s rodiči  
(bez účasti dětí) v prostorách mateřské školy. 

Podmínky zápisu splní ty děti,  
které mají k 2. 5. 2016 trvalé bydliště v Klecanech  

a k 31. 8. 2016 dosáhnou 3 let věku. 
 

S sebou je nutné donést doklad o trvalém bydlišti  
(občanský průkaz nebo výpis z matriky) a rodný list dítěte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divadlo
18. 2. nás navštívilo Liduščino divadlo a zahrálo nám „Zimní pohádku“.

Kouzelnické představení
23. 2. proběhlo kouzelnické představení s názvem „Někdy přijde i kouzelník“
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SKautSKé StřediSKO Havran Klecany
„Kluci, co je to dobrý skutek?“ Zeptal se Panda a pohledem přeletěl 
přes vlčata, tísnící se kolem oddílového stolu.

„To je, když pomůžeme třeba babičce s nákupem“. Vystřelilo jedno 
z vlčat automaticky naučenou odpověď.

„Dobře, ale proč babičce pomůžeme s tím nákupem? Proč jí neřekneme, ať si 
pomůže sama, když je to její nákup?“ Nenechal se jednoduchou odpovědí odbýt 
Mamut.

Vlčata mlčela a jen velmi těžko se jim na položenou otázku hledala odpověď.
„Protože kdybychom si navzájem nepomáhali, každý nebo skoro každý člověk by 

se měl hůře. Kdyby se každý staral jen o sebe, mnoho lidí by trpělo, mělo hlad nebo 
by se báli chodit ven. Doktoři by neléčili lidi a hasiči by nehasili požáry. Tím, že si 
lidé pomáhají, dělají ze světa lepší místo“. Vysvětloval Mamut

„Ale nemusí to být jen samé velké věci, jako že někoho zachráníte. Dobré skutky 
jsou i ty malé, které děláme každý den. Třeba když jdete za maminkou a sami od 
sebe jí pomůžete s nádobím, uklidíte si v pokojíčku nebo pomůžete tátovi v garáži. 
Doplnil ho Panda.

„Teď si zkuste vzpomenout na jeden dobrý skutek, který jste za svůj život udělali“
Vlčata chvíli přemýšlela a poté se spustila lavina drobných malých skutků, pomocí 

kterých vlčata zlepšovala svět …
Téma hodnot a dobrých skutků bylo ústředním tématem únorových schůzek 3. od-

dílu. Hodnoty a dobré skutky úzce souvisejí s vlčáckým heslem, zákonem a slibem, 
přičemž na každého z vedoucích připadl jeden z těchto principů vlčat. Panda si vzal 
na starost heslo, Mamut zákon a Janina slib. Netradičně se začalo tím nejobtížnějším 
principem, kterým je slib vlčat (Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své 
smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že každý den vykonám dobrý 
skutek). Janina rozebrala jednotlivé části slibu a k nim poté vymyslela jednotlivé akti-
vity. Nejprve bylo třeba kluky seznámit s tím, co to znamená, když někdo něco slíbí. 
Janina tak slíbila vlčatům, že pokud budou dvě minuty potichu, vydá jim první část 
šifry. A jak slíbila, tak také udělala. Poté se program zaobíral poslušností, kdy vlčata 
chodila po skupinkách se zavázanýma očima a poslouchala vedoucí, kteří jim radili 
správnou cestu. Princip nejvyšší Pravdy a Lásky se transformoval do úkolu porazit 
zlého draka (resp. ho pořádně zbombardovat salvou tenisáků) a splnění dobrého skut-
ku spočívalo v hledání posledního kousku šifry, přičemž každé vlče hledalo papírek 
se šifrou pro někoho jiného z oddílu. Nakonec dostalo každé vlče napůl vyplněný 
komiks, do jehož prázdných políček mělo nakreslit cestu ke splnění vlčáckého slibu.

Poté následoval Pandův program na heslo vlčat (Naši snahou nejlepší buď čin!). 
Vše začalo hrou s názvem Šašek a král, ve které si každá družina vybrala svého krále, 
po jehož smrti (po zásahu míčem) daná družina vypadla ze hry. Jediný, komu míč 
neublížil, byl šašek, který mohl míč libovolně odrážet, ale nesměl s ním házet. Ta 
družina, které se podařilo ochránit svého krále a odstranit ostatní družiny, zvítězila. 
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Díky této hře se mělo ukázat, kdo z vlčat pomáhá či nepomáhá ostatním kamarádům 
z družiny. Následně jsme se s Pandou snažili probrat trochu vážněji, co to znamená 
snažit se konat dobré skutky a nakonec Panda klukům pomocí skoku do dálky vysvět-
lil, že není důležité, jak kdo úspěšně koná dobré skutky, ale že je třeba se především 
snažit. O mém programu na zákon vlčat a o přespání 3. oddílu více v příštím vydání 
Klecanského zpravodaje.

Článek z 13. oddílu zaslal Šeby, zástupce vedoucího 13. oddílu skautů a skautek:
Se 13. oddílem jsme se zúčastnili zdravotního kurzu VITALUS, kde jsme se měli 

naučit základům první pomoci. Pod 
vedením dvou zdravotních sester jsme 
nejprve vyzkoušeli přivolání záchran-
né služby a úplné základy, co se prv-
ní pomoci týče. Následovaly názorné 
ukázky, jak zacházet s různými typy 
poranění a samozřejmě si to každý 
ze zúčastněných mohl vyzkoušet. Ke 
konci byly naše nabyté zkušenosti 
prakticky ověřeny na simulaci sku-
tečných zranění. Myslím, že to bylo 
jak pro skauty tak pro nás vedoucí 
zábavné a i velice poučné. Ke kon-
ci měsíce února proběhlo na srubu 
přespání v duchu dne sesterství, kte-
rý se 22. února slaví mezi skauty po 
celém světě na oslavu narození za-
kladatelů skautingu, Roberta a Ola-
ve Baden Powellových. Akce proběhla 
ve velice příjemném duchu, s dětmi jsme 
se i přes lehký deštík vydali do lesa hrát 
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hry. Skauti si sami uvařili večeři, a když přišla tma, tak se u slavnostního ohně se-
šel celý oddíl a několik nově příchozích z vlčat a světlušek složilo svůj skautský 
slib. 

Pojďme se společně v tomto čísle podívat na další období našeho Klecanského 
skautingu.

Po osvobození v roce 1945 byla činnost obnovena v pěti oddílech organizačně 
začleněných tentokrát pod středisko Řež. Registrováno bylo 120 dětí. Na činnosti se 
aktivně podílejí činovníci zmínění v únorovém čísle a přidávají se k nim další. Mezi 
nimi například Anna Černá – Pošvová či Drahuše Tintěrová. Pro svoji základnu si 
společně v roce 1945 upravili opuštěný a značně zdevastovaný dřevěný srub v kle-
canském zámeckém parku.

K obratu dochází roku 1948, kdy je Junák jako organizace začleněn do Svazu čes-
koslovenské mládeže a roku 1950 rozpuštěn.

Ač tou dobou br. Oldřich Štemprok byl skautem v Líbeznicích, do Klecan přišel 
roku 1955 a od roku 1968 až do své smrti se významně podílel na chodu našeho 
střediska v Klecanech. I proto zde uvádíme jeho zápisky a vzpomínky na VI. světové 
Jamboree, které se dochovaly v našem archivu. 

Podle svého deníčku z VI. Světového Jamboree 1947 
vzpomíná v srpnu 1993 Oldřich Štemprok:

…29. července 
Odjezd k týdennímu pobytu, určenému k přípravě naší delegace na Jamboree. Uby-
továni jsme ve škole v Praze, Na Hládkově. Chodíme cvičit na Strahov, upravujeme 
svůj kroj podle předpisu a podrobujeme se potřebnému očkování.
4. srpna
Slavnostní pochod Prahou z Vinohrad přes Václavské náměstí na Pohořelec.

5. srpna
Ráno odjezd vlakem z Wilsonova nádra-
ží, rozloučení v Chebu a pak již opouš-
tíme republiku směrem na Norimberk – 
Nancy – Paříž.

6. srpna
Pozdě odpoledne vystupujeme v cílo-
vé stanici Paříž – Rosny. Dále odjíždíme 
autobusy na místo, které má rozlohu asi 
220 ha a nachází se při řece Seině v měs-
tečku Moisson. Tam „na zelené louce“ až 
do pozdní noci stavíme tábor, včetně ku-
chyně.
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7. – 8. srpna
Začíná normální táborový život – budíček, mytí, snídaně, stavba nových kamen (ta 
včerejší spadla). Stavíme brány do našeho tábora a po postavení stožáru slavnostně 
vztyčujeme československou státní vlajku. 

9. srpna
Den oficiálního zahájení Jamboree.
Součástí velkého tábora je stadion zvaný Arena. Na tribuně jsou představitelé me-
zinárodního skautského hnutí, zástupci všech skautských organizací z celého světa 
a mnoho dalších oficiálních hostů. Na ztemnělý stadión připochodovává přes 30 000 
skautů ze 48 států světa. Po oficiálních projevech posloucháme v tichosti zvukový 
záznam slov zakladatele skautingu sira Roberta Baden-Powela. 

Na závěr každý z nás dostává pochodeň, které si vzájemně zapalujeme od slav-
nostního ohně. V krátkém čase se celý stadion rozzáří tisíci světýlky, které při odcho-
du do tábora vytváří nezapomenutelný dojem. Posilují vědomí o síle skautských my-
šlenek a ideálů, které spojují svět. Vědomí, které na toto setkání přivedlo tolik bratří. 

10. srpna
Před naším výstupem na tribuně máme my, 6. oddíl, táborovou službu v kuchyni a na 
velitelství. Poté předvádíme na Areně nacvičenou scénku. Vytváříme v kruhu deset 
třicetičlenných skupin, každá staví svůj stan, předvádíme táborové hry, zapalujeme 
oheň a nakonec stavíme pyramidu. Na jejím vrcholu ten nejlehčí bráška signalizuje 
jediné slovo MÍR. Za pár minut po signalizaci skládáme stan, likvidujeme ohniště, 
a jak rychle jsme nastoupili, tak rychle mizíme z plochy Areny…

…Rád bych se zmínil o úzkokolejné dráze, která, tažená lokomotivou z bývalé 
vojenské Maginotovy obranné linie, měla zapřaženy tři otevřené vagonky a jezdila 
po trati uvnitř tábora. Jezdila velmi pomalu, takže se dalo nastoupit i vystoupit za 
jízdy. Během jízdy kolem tábora, která trvala asi 2 hodiny, bylo možno spatřit většinu 
táborů zúčastněných národních delegací. Bylo skutečně nač se dívat, neboť tábory 
se svým uspořádáním velice lišily. Zajímavé byly brány do táborů a některé typické 
stavby zemí, odkud delegace pocházely. Například Francouzi měli z provázků zbu-
dovanou 2,5 m vysokou Eifelovku, námořní skauti měli na louce postavenou třístěž-
ňovou loď…

… 19. srpen znamenal konec Jamboree. Pro všechny účastníky se konal „večer na 
rozloučenou“. Po nástupu na plochu Areny dostáváme povel rozchod a za doprovo-
du hudby tlačíme kolem osvětlené plochy Areny obrovský nafouknutý atmosferický 
balon, který představuje zeměkouli se zakreslenými světadíly.

Na závěr skautský citát:

„Skauting odtržený od reality je holý nesmysl“.
(Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu)

Znovu připomínám blížící se skautský ples, který se koná 2. 4. 2016!
Mamut
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME 

NA DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 
 

KDY: 20. 3. 2016 od 15 do 18 hodin 

KDE:  U školy 17 – budova zdravotního střediska, Klecany 

PROGRAM: 

• Nácvik nepřímé srdeční masáže na resuscitačních modelech. 

• Seznámení s AED (automatizovaný externí defibrilátor), jedná 
se o přístroj k obnovení pravidelné činnosti srdce pomocí el. 
výbojů při náhlé zástavě srdečního oběhu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento den 20 % sleva při zakoupení poukázky na vybraný kurz! 
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Srdečně vás zveme na 

Základní kurz první  pomoci 
Kdy: 3. 4. 2016 od 13 hodin   
Doba trvání: 4 hodiny 
Cena: 450 Kč/osobu 
Obsah kurzu: 
Zastavit  krvácení,  zprůchodnit  dýchací  cesty,  pomoci  člověku  v  bezvědomí,  správně  a  efektivně 
provádět masáž srdce, umělé dýchání. To vše a mnohé další život zachraňující dovednosti se naučíte 
zvládnout teoreticky a především prakticky. Získáte  jistotu a zručnost, už nebudete váhat, čím začít, 
nač nezapomenout, co nepodcenit. 

Kurz pro rodiče 
Kdy: 2. 4. 2016 od 10 hodin   
Doba trvání: 4 hodiny 
Cena: 400 Kč/osobu 
Obsah kurzu: 
Kurz  je  zaměřen  na  problematiku  záchrany  dětí,  která  se  v některých  směrech  odlišuje  od  první 
pomoci dospělým  lidem. Naučíme vás  zvládnout a  zautomatizovat  si postupy prevence a  záchrany 
lidského (dětského) života.  

Kurz pro seniory 
Kdy: 3. 4. 2016 od 9 hodin   
Doba trvání: 3 hodiny 
Cena: 350 Kč/osobu 
Obsah kurzu: 
Kurz první pomoci je cíleně zaměřen na první pomoc starším lidem. Nejen, že Vás naučíme zvládnout 
a  zautomatizovat  si  postupy  první  pomoci,  ale  také  se  dozvíte  o  onemocněních,  které  jsou  pro 
seniory v tomto věku specifická – např. mrtvice, infarkt myokardu. 

 
Kde nás najdete: 
U školy 17, Klecany, 250 67 ‐ budova zdravotního střediska 

Kontakt: 
• Tel. č.: 731 765 342 

• E‐mail: kurzy@vitalus.cz 

• www.vitalus.cz 

 
Není nic důležitějšího než zdraví a věřte, že k záchraně života mnohdy stačí 
málo – znát a umět včas použít techniky první pomoci. 
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cyKliStiKa 
Co nás čeká v roce 2016? 
Slunce už pomalu vysouší loužičky a od března se začne pomalu rozjíždět kolotoč 
další cyklistické sezóny. 

 Doufáme, že jsme v zimě nezaháleli a opět posunuli své tělesné schránky o kou-
sek více k dokonalosti. Až to paní zima definitivně dovolí, začneme se scházet opět 
venku a bavit se krouživým pohybem a udržováním rovnováhy. Aktuálně je nás v od-
díle 43 dětských členů, což znamená, že se daří dostávat děti ven do přírody a ke 
sportu. Hlavním cílem pro rok 2016, aby nás cyklistika hlavně bavila! 

 V uplynulém roce jsme dosáhli neuvěřitelných výsledků v celorepublikovém i me-
zinárodním srovnání, a to nás tak trochu zavazuje se o něco podobného pokusit 
i letos. Tři děvčata máme v reprezentačním výběru a cílem je účast na srpnovém 
Mistrovství Evropy. V letošním roce naskočí do Českého poháru v MTB Cross Country 
5 – 6 nových mladých tváří z našeho oddílu. 

 Daří se nám i na poli pořadatelském. Kromě již tradičního Mistrovství regionu Nad 
Prahou v závodech na horských kolech, a tady si nezapomeňte poznamenat termín 
22. květen 2016 do svých kalendářů, jsme získali pořadatelství Mistrovství Středočes-
kého kraje v MTB Cross Country (5. 6. 2016). 

 Pro Mistrovství regionu Nad Prahou již pro Vás vyrábíme slušivé dresy a poháry pro 
vítěze. Doporučujeme sledovat webové stránky závodu http://www.xcobeckov.cz/, 
kde naleznete veškeré důležité informace. 

Stačí, když bydlíte v regionu Nad Prahou, máte horské kolo a hlavně máte chuť 
v neděli nelenošit. Nemusíte být „profesionálními“ sportovci, abyste se stali Mistry 
regionu Nad Prahou v jedné z 23 kategorií.

 (pm)

inzerce
 Nabízím profesionální masáže  

14 let praxe (lze doložit) 
 

• ruční lymfatická relaxační   • hloubková silnější  • aromaterapeutická (aromamasáž) 
 

Obj. tel. 737 076 955,  Astra Park Klecany         
Těším se na Vás! Bc. Petra Felgrová 

 
  

 



biatlOn Klecany na JilemnicKé 50 
Se sněhem je to letos zase bída. Sedmi dětem s rodiči z bi-
atlonového klubu to ale 30. ledna nevadilo. Vydali se na 
závod Jilemnická 50 a na trénink na Horní Mísečky. Přesto, 
že serpentinami dojeli do mlhy, náladu to nikomu nezkazilo 
a sedm dětí nastoupilo na start závodu. Potěšil nás Štěpán Ma-

toušek, který 
do závodu na 
5 km volnou 
technikou dal 
opravdu vše 
a reprezen-
toval Biatlon 
Klecany na stupních vítězů. Krásně 
upravený stadion a okolí jsme po závo-
du využili na trénink s naším trenérem 
Tomášem Tryznou.
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z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Zveme Vás na první letošní mistrovské zápasy

A mužstvo dospělých
SK Čelákovice – TJ Sokol Klecany  12. 3. 2016  v 10:30 hod

Starší žáci
TJ Sokol Klecany – SKP Mladá Boleslav 26. 3. 2016  v 10:00 hod 

 -dh-

Vzpomínka
Ve čtvrtek 4. února 2016 nás navždy opustil 

dlouholetý člen TJ Sokol Klecany

pan Miroslav Knor
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.
Točíme 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 Vaši návštěvu!

                                                                          Tým Restaurace u Mlsnýho bejka

16. ročník mezinárodní soutěže
Kalendář roKu 2016 vyhlášen!
Přihláška a podmínky
na www.typografiacz.cz/soutez.html.

1 3

1 4

1 6

1 5

Uzávěrka 30. 3. 2016

Partneři
soutěže e-shop tisku

inz93a5x63.indd   1 24.2.16   12:55



III

Čsl. Armády 10, 250 67 Klecany
Otevřeno po-pá 9-18, so 9-12.

Objednávky, rozvoz a informace: 
+420 774 885 641

www.kvetinarstviklecany.cz  |  facebook.com/kvetinarstviklecany.cz

AKCE NA BŘEZEN
•  8. 3. MDŽ – široký sortiment čerstvě řezaných květin.

•  JARNÍ KVĚTINY – primule, narcisy, hyacinty, tulipány...

•  Osazování košíků a truhlíků.

•  Substráty, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin.

•  Výroba jarních i velikonočních věnců 
   a dekorací i na zahrádku.

•  VELIKONOCE – ručně pletené pomlázky, kraslice,   
    barvy a obtisky na vejce, osení a jiné velikonoční zboží.

•  28. 3. DEN UČITELŮ – kupte paní učitelce květinu.

        
 
 
 

Nabídka 
účetních služeb 

 
Nabízím kompletní zpracování 
účetnictví a mezd, poradenství 

a zastupování na úřadech. 
 

Nataša Máchová  
Klecany  

tel.: 776776794 

 

PRONÁJEM NETEMPEROVANÝCH 
SKLADOVÝCH PROSTOR 
RŮZNÝCH VELIKOSTÍ 
od 10 m2 až do 450 m2 

 

   SMLUVNÍ CENY!!!        již od: 3 KČ/1 m2/1 DEN 

 

Více informací najdete na našem webu 

www.srbdepo.cz 

    Kontaktujte nás: 
      e‐mail: jiri.srb@srbdepo.cz,  tel.: +420 731 513 866 

 




