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výpiSy Z uSneSenÍ rady měSta Klecany 
Za Srpen a ZáŘÍ 2017
Rada 7. srpna
 – Souhlasila s objednáním dvou čerpadel pro výtlak odpadních vod na biofiltry čis-

tírny odpadních vod Klecany od Wilo CS Čestlice za cenu 140 278 korun bez 
DPH.

 – Souhlasila s objednáním opravy česlí a instalací čerpadla mamutka DN 100 s láv-
kou na ČOV u Forman R s.r.o. Brno za 137 080 korun bez DPH.

 – Souhlasila s objednáním studie veřejného osvětlení, posouzení aktuálního stavu 
a návrh obnovy, za cenu 77 000 korun bez DPH.

 – Projednala stížnost na hluk a parkování související s provozem restaurace Farm 
Table. Podnět předá Městské policii Klecany a právnímu zástupci města k návrhu 
dalšího řešení.

Rada 21. srpna
 – Schválila žádost MUDr. Kláry Bláhové z Klecan o prominutí nájmu od 7. 8. 2017 

do dokončení rekonstrukce domu čp. 54 v Klecanech z důvodu nemožnosti pou-
žívat pronajatý prostor.

 – Schválila znění smlouvy s VAK Zápy o podrobnostech provozování kanalizace 
a ČOV v Klecanech .

 – Vzala na vědomí, že jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby Oprava ko-
munikace a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany byla vyhodnocena nabídka Strabag a. s. 
Praha 5 s cenou 10 560 000 korun.

 – Schválila poskytnutí dotace 10 000 korun panu J. Sobotkovi, která bude použita na 
plánovaný celodenní výlet pro seniory z denního stacionáře a pro obyvatele města.

Rada 28. srpna
 – Schválila příkazní smlouvu na odbornou technickou pomoc při realizaci elektrické 

požární signalizace v areálu Dolní kasárna, čp. 943 a 944 s VHM Trade Klecany za 
cenu 350 korun za hodinu.

 – Schválila objednání jednostupňové dokumentace za 56 000 korun na rekonstrukci 
komunikace v ulici Na Skalkách u Ing. P. Rotheho Třebotov.

 – Vzala na vědomí oznámení firmy Aguatest Praha 5 o provedení geologických prací na 
pozemku p. č. 54/2 k. ú. Drasty, který je ve vlastnictví hl. města Prahy. Kalové hospo-
dářství Drasty je provozováno Pražskými vodovody a kanalizacemi a. s.

Rada 4. září
 – Schválila žádost o výpověď z nájmu nebytových prostor paní Zdence Burdové 

v domě čp. 54 na náměstí Václava Beneše Třebízského.
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 – Vzala na vědomí informaci, že od května 2018 se na organizace veřejné moci 
a další veřejné subjekty vztahuje závazná povinnost zřídit novou funkci tzv. Pově-
řence pro ochranu osobních údajů.

 – Schválila smlouvu o předávání údajů o spotřebě vody v Klecanech se Středočeský-
mi vodárnami Kladno za cenu 5 Kč bez DPH za každé poskytnuté odběrní místo.

 – Schválila výjimku z maximálního počtu žáků v současné 7. A pro období 
1. 9. 2017 – 30. 6. 2020.

 – Vzala na vědomí text petice Za znovuobnovení důstojných životních podmínek 
v okolí restaurace Farm Table a informaci starosty o způsobu vyřízení.

 – Projednala možnost umístění psí louky na pozemku, který má pronajatý Český 
kynologický svaz. Vedení města projedná tuto možnost s předsedkyní ČKS. Dále 
bude jednat s mysliveckým spolkem o možnosti volného pobíhání psů na cestách 
mezi poli.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

velKOObJemOvé KOnteJnery na biOOdpad
Již několik měsíců umisťují zaměstnanci městského 
úřadu, v rámci technických služeb, na stálá stanoviš-
tě kontejnery na bioodpad. Kontejnery jsou plně vyu-
žívány a na většině míst občané dodržují pravidla pro 
odkládání bioodpadu do těchto kontejnerů, čímž při-
spívají k bezproblémovému následnému zpracování 
tohoto odpadu. 

Bohužel jsou stanoviště např. na sídlišti, kde jsou pra-
vidla stále porušována a kontejnery občané plní směs-
ným odpadem, pro který tyto kontejnery nejsou určeny. 

Žádáme občany, aby při odkládání bioodpadu dodržovali zásady třídění. Poky-
ny jsou uvedeny přímo na kontejnerech. Pokud se na některém ze stanovišť budou 
opakovaně tyto zásady porušovat, nebude městský úřad dále na stanoviště kontejner 
umisťovat.

Děkujeme, že třídíte.
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infOrmace K uZavÍránÍ Smluv 
O OdváděnÍ OdpadnÍcH vOd v KlecanecH
Již jsme Vás informovali, že s platností od 1. 6. 2017 určilo město Klecany k provo-
zovatelské činnosti na kanalizaci ve vlastnictví města Klecany společnost VaK Zápy, 
s.r.o. K tomuto kroku město Klecany muselo přistoupit po zjištění, že čistírna odpad-
ních vod je bývalým provozovatelem provozována nevyhovujím způsobem. Tímto 
krokem bylo zachováno vlastnictví čistírny odpadních vod v majetku města a tím 
městu zůstala zachována možnost určovat ceny stočného.

V současné době město připravuje rekonstrukci čistírny odpadních vod a realizuje 
základní opravy v celé kanalizační soustavě tak, aby zůstala zachována funkčnost 
celého systému. Cena stočného zůstává zachována.

V předešlých týdnech a měsících byly do všech domácností, jejichž adresy předal 
předchozí provozovatel Středočeské vodárny, a.s., doručeny pověřenými pracovníky 
protokoly pro upřesnění informací o každé domácnosti tak, aby mohla být na základě 
tototo protokolu uzavřena a zároveň zaslána nová smlouva o odvádění odpadních 
vod s kompletními potřebnými údaji.

Někteří občané nevyplnili protokol s pověřeným pracovníkem a projevili přání 
protokol pečlivě pročíst a poté vyplněný doručit na městský úřad, což bylo, byť na 
úkor času, žadatelům umožněno.

Občanům, kteří nebyli zastižení doma, byl formulář vložen do schránky s prosbou 
o jeho vyplnění a doručení městskému úřadu.
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Rádi bychom tímto poděkovali odběratelům, kteří tak již učinili. Dovolujeme 
si uvést, že mezi odevzdáním protokolu a zasláním smlouvy uplyne určítá lhůta. 
Je to dáno organizačními možnostmi a také náročností zpracování.

Pokud jste formulář dosud z jakýchkoli důvodů neobdrželi, prosíme, vyplňte 
formulář, který bude vyvěšen na stránkách města www.mu-klecany.cz. Také bude 
možné stáhnout si formulář ze stránek www.mu-klecany.cz, vyplnit a odevzdat 
na městském úřadě, případně jej poslat poštou. O formulář si můžete také zate-
lefonovat na tel. číslo 284 890 064 nebo 739 592 775.

Do této chvíle bylo odevzdáno přibližně 80 % vyplněných protokolů všech 
domácností, u kterých již došlo k vypracování a následnému podpisu smlouvy 
o odvádění odpadních vod, a dále k souvisejícím zálohovým platbám stočného.

Prosíme tímto všechny odběratele, kteří protokol (podklad pro uzavření smlou-
vy), případně smlouvu ještě neodevzdali, aby tak učinili v co nejkratším termínu, 
aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám.

Cena stočného zůstává stejná a tedy náklady na stočné by měly být přibližně, 
za předpokladu podobné spotřeby vody, stejné jako v loňském roce.

Vzhledem k tomu, že od 1. 6. 2017 nejsou vybírány zálohy na stočné, je nutné 
očekávat, že ve vyúčtování bude částka k doplacení vyšší než v minulých letech. 
Prosíme odběratele, aby s touto situací počítali a připravili se na ni.

Pokud jste již protokol vyplnili a odevzdali na městský úřad, očekávejte v ná-
sledujících dnech doručení nové smlouvy, která by měla být z Vaší strany pode-
psána a odevzdána v jednom vyhotovení zpět.

Odběratelé, kteří již protokol odevzdali, nebo pokud již mají uzavřenou smlouvu 
o odvádění odpadních vod, mohou považovat tento dopis za bezpředmětný.

M. Rathouzský

KOtlÍKOvé dOtace prO Občany 
StŘedOčeSKéHO KraJe
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná 
paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mo-
hou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá 
paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena 
tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním 
za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický 
kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje 
na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primár-
nímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 
120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové 
zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti 
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doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, 
kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napo-
jeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce 
roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů 
nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle 
(fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, 
u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je 
třída kotle neznámá.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na 
území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou ro-
dinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými 
jednotkami podle listu vlastnictví z katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevzta-
huje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se 
nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 
8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených fi-
nančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových strán-
kách Středočeského kraje.

vacKOvi – pOděKOvánÍ
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pOděKOvánÍ
Sedmý ročník Slavností Pravého a levého 
břehu Vltavy přilákal opět mnoho návštěv-
níků a byl jim nabídnut velmi pestrý a kva-
litní odpolední doprovodný program. Téma 
slavností – to, co nás  spojuje a nikoli roz-
děluje – řeka Vltava, břehy Klecan a Roztok, 
tak toto téma se promítlo na obou březích 
novinkou – Závodu břehů na dračích lodích.

Závod kol do vrchu, nohejbalový turnaj, Pravý Hradec, středisko Havran, Ha-
siči, mistr kuchař p. Jiří Koktan, vařící s návštěvníky pravou polévku ze surovin 
z Máslovic. Všichni zapojili své členy, přátele, pracovitost a kreativitu a připravili 
již výše zmíněný skvělý a kvalitní program, trvající až do setmění.

Děkujeme Lakomým Barkám za organizaci a práci v infostánku, technickým 
službám, policii, pracovnicím městského úřadu, pohotové a vtipné moderátorce 
p. Evě Stanislavové.
Děkujeme též sponzorům.
Děkujeme okolním obcím Máslovice, Husinec – Řež a Zdiby za partnerství 
a spoluúčast.
Děkujeme, že jste přišli a zveme vás na 8. ročník, který se koná 15. 9. 2018.

Ivo Kurhajec a Blanka Laurychová
Foto: Martin Lemon

Fotogalerie ze slavností
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KlenOta SlavÍ 10. výrOčÍ
Při štědrovečerním zpívání koled na klecanském náměstí, v roce 2006, napadlo 
Blanku Laurychovou, že by bylo dobré mít malý pěvecký sbor, který by okraš-
loval slavnostní okamžiky v životě našeho města. Slovo dalo slovo a záhy se na 
MěÚ začala scházet Klára, Stáňa, Olga, Eva, Lída a Jirka a další k sousedskému 
zpívání. Pod vedením Blanky, kapelnice s profesionálním vzděláním, sbor poprvé
veřejně vystoupil 22. září 2007 při výročí 500 let povýšení Klecan na město. 
Název Klenota navrhl jako zkratku z klecanské noty manžel Dáši.

Z počátku Klenota zpívala také se starším Blančiným sborem, Lakomými Bar-
kami, a s nimi několikrát vystupovala i ve Vánoční hře, kterou Blanka sepsala 
a doplnila převážně slezskými koledami. Dohromady také nacvičily Truvérskou 
mši, kterou Petr Eben napsal na slova Zdeny Lomové. Vrcholem jejich společné-
ho vystupování byla na podzim 2010 účast na grantovém provedení Gloria in D 
Antonia Vivaldiho, kdy v klecanském kostele sólové party zpívali zpěváci Státní 
opery Praha a Vinohradský symfonický orchestr řídil Milan Boušek.

Po osamostatnění obou sborů převzala v roce 2011 od Olgy vedení Klenoty 
sbormistryně paní učitelka Marcela Sládková. Pravidelně nacvičují a mají i letní 
několikadenní soustředění. Klenota byla vždycky ochotna podpořit městská výro-
čí a slavnosti. Později už pouze ženský sbor zpíval při literárních pásmech, Noci 
kostelů, Svatohubertské mši, ale i mimo Klecany. Několikrát na zámku v Nela-
hozevsi při Adventních trzích, na Zpěvobraní ve Štěchovicích, Otevřené zahradě 
v Libčicích, při svěcení zvonu v Čeňkově, vernisáži výstavy v brandýském muzeu 
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i jindy a jinde. Říká se 
o nich, že Klenota se 
dobře poslouchá i se 
na ni hezky kouká.

V pátek 22. září 
2017 oslavila Klenota 
deset let svého trvá-
ní. Jak jinak než slav-
nostním koncertem. 
Proběhl v klecanském 
kostele pod vedením 
sbormistryně Marcely, 
hrající na klávesy. Za-

zpívaly (někdy podpořeny bubnem jediného muže, manžela Aleny) naplněnému 
kostelu spirituály, několik evropských lidových písní i těch, které známe z filmů 
a muzikálů. Poděkování za jejich činnost pro město přednesl pan starosta Ivo 
Kurhajec a za zpívání kostelní jim poděkoval pan farář. Byla to krásná slavnost 
a Klenota byla odměněna dlouhotrvajícím potleskem. Přejeme jim další pěkná 
léta kamarádského přátelství a milého zpívání.

Pavel Kuneš

výlet dO pOděbrad 14.9.2017
Ve čtvrtek 14. 9. 2017 jsme 
všichni pomalu nastoupili 
do autobusu a vyrazili jsme 
směr Poděbrady.

Naší první zastávkou 
byla kolínská automobilka 
(TPCA). V tomto automobi-
lovém závodě se vyrábějí 
automobily Toyota, Peugeot 
a Citroën. Měli jsme jedi-
nečnou možnost vidět na 
vlastní oči samotnou výrobu 
automobilů. Součástí pro-
hlídky byla třicetiminutová 

přednáška, kde jsme se dozvěděli vše podstatné o výrobě automobilů v tomto zá-
vodě. Po přednášce následovala samotná prohlídka centra výroby. Nastoupili jsme 
do elektrovláčku, všichni s helmami a brýlemi – to kvůli bezpečnosti a vydali jsme 
se na projížďku po závodě. Zážitek ze samotné výroby automobilů byl skutečně 
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úžasný. Všichni účastní-
ci tuto exkurzi vřele uvítali 
a prohlídka s výkladem se 
všem moc líbila. Po samot-
né prohlídce jsme se vrátili 
zpět do přednáškového sálu, 
kde se každý mohl zeptat na 
to, co ho zajímalo. V 11:30 
hod. jsme opustili závod 
a vyjeli jsme do Poděbrad 
na oběd. Oběd byl zajištěn 
v restauraci. Měli jsme hově-
zí vývar a kuřecí směs s rýží. A protože byla domluvená vyjížďka lodí až na 15. ho-

dinu, měli jsme 
tak mnoho času 
na možný samo-
statný rozchod. 
V 15 hodin jsme 
nastoupili na loď 
a cca hodinu 
jsme si užili plav-
bu s možným 
obče r s t ven ím . 
Bohužel nám po-
časí moc nepřálo 
a ke konci plavby 
začalo opravdu 
intenzivně pršet, 
a proto jsme se 
všichni rozhodli, 

že už na samotnou kolonádu v Poděbradech nepůjdeme a raději pojedeme domů. 
Výletu se účastnilo celkem 22 
klientů a 3 pečující. Výlet se 
všem moc líbil a moc se těší na 
další .

Touto cestou bychom chtě-
li poděkovat městu Klecany 
za podporu, díky, které jsme 
mohli tento výlet uspořádat.

Dále bychom chtěli podě-
kovat paní Veselkové z cestov-
ní kanceláře TraVez za skvělou 
organizaci výletu.

R. Jarošová
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Klecany – výrOčÍ
Pro letošní rok máme již kulatá klecanská výročí vyčer-
pána. Použijeme-li však analogicky úsloví „kdo chce 
psa bít, hůl si vždycky najde“, v optimističtější tónině, 
pak nám vyjde „kdo chce slavit, důvod si vždycky na-
jde“. Stačí nahlédnout do říjnového seznamu meziná-
rodních dnů a můžeme se slavením začít.

Prvního října oslaví svůj svátek v mezinárodním 
měřítku senioři. Ač se to někomu může zdát zcela 
nemyslitelné, bude-li nám přát zdraví, dočkáme se 
této oslavy všichni. A je úplně jedno, jestli je nám 

5 nebo 55 let. K tomu, abychom těchto oslav zažili, co nejvíce nám vydatně 
pomáhají lékaři, kteří slaví svůj svátek také 1. října. A protože je určitě lepší být 
zdravý a bohatý, než nemocný a chudý, budeme slavit 17. října Mezinárodní 
den proti chudobě. Oslava bez hudby není myslitelná a tak 1. října připojíme 
k oslavám Mezinárodní den hudby. Ti, kdo zažili válku nebo jiné útrapy a teď si 
užívají klidu a pohody určitě rádi pozvednou 2. října sklenku na oslavu Mezi-
národního dne nenásilí. Život by byl smutný a prázdný, kdyby se nám ráno po 
probuzení nenaskytl úžasný pohled na některého z našich čtyřnohých miláčků, 
spících v našem damaškovém povlečení, zatímco nám prochladávají záda pod 
cípem lehké deky, kterou nám laskavě námi milovaný přítel člověka přenechal. 
A tak společně s našimi miláčky, ať už mají srst, peří nebo šupiny oslavme mis-
kou granulí 4. října Mezinárodní den zvířat.

S úsměvem jde všechno líp, a proto můžeme ve slavení pokračovat – 5. října Me-
zinárodním dnem úsměvu. Aby nám úsměv na tváři vydržel, je potřeba co možná 
nejúčinněji zamezovat přírodním katastrofám. K tomu, aby se nám to dařilo, si po-
přejeme 13. října při Mezinárodním dni za omezení přírodních katastrof. A jaké by to 
byly oslavy bez mistrů 
kuchařů. Stejně jako 
dobrý lékař je pro 
zdraví člověka nepo-
stradatelný i dobrý 
kuchař, protože kde 
co, lásku nevyjímaje, 
prochází žaludkem. 
Takže 20. října připije-
me na zdraví mistrům 
cechu kuchařského, 
aby jejich život byl 
plný dobrých, chut-
ných a poživatelných 
nápadů.

JH



14 / 15



Klecanský zpravodaj • říjen 2017

rOcKOvé lOučenÍ S práZdninami
V sobotu 2. září jsme se rozloučili s prázdninami rocko-
vým koncertem pod širým nebem. V prostorách staré střel-
nice v Klecanech proběhl 1. ročník Fire Fighter Festu.

Co festivalu předcházelo?
Nejdříve nápad spojit přátele a kamarády hasiče a fotbalisty a společně uspořádat 
nějakou společenskou akci. K prvotnímu nápadu přibývaly další a další, až vznikla 
myšlenka rockového festivalu. Pak už následovala jenom spousta práce, organizování 
a otázek: „ Nebude nám něco chybět?“, „Přijedou všechny kapely?“, „Přijdou ná-
vštěvníci?“, „Vyjde počasí?“

Jak festival probíhal?
Od pátečního rána, kdy probíhaly přípravy přímo v terénu, lilo jako z konve. 
V den D, tedy v sobotu jsme se budili ještě do ubrečeného rána, ale odpoledne 
se nakonec počasí umoudřilo a střelnice byla připravená na příznivce pořádné 
muziky. Přesto, když přišla hodina H, tedy sedmnáctá, byli na střelnici jenom 
organizátoři a kapely. To už nám pracovaly nervy na plné obrátky. K naší radosti 
se v půl šesté vše v dobré obrátilo a areál střelnice začali zaplňovat první ná-
vštěvníci. Kapely se střídaly na pódiu a „rozjely“ pořádnou párty. Živá hudba 
přestala hrát o půlnoci, tak, jak jsme slíbili, ale příjemná zábava probíhala až do 
ranního kuropění.

Kdo nám hrál?
Kapely Rockle, Kráter, Vlasatý žárovky, Dr. Mulo, Kdotořek.
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Komu děkujeme?
Vedení města Klecany, zaměstnancům městského úřadu, strážníkům Městské policie 
Klecany, členům Sboru dobrovolných hasičů Klecany, fotbalistům a trenérům TJ So-
kola Klecany, členům všech kapel, kteří nám hráli doslova „za pivo a párek“, Mirkovi 
Ollé za super zvuk, p. Bačinovi za pomoc, občanům, kterým jsme poněkud narušili 
sobotní klid, za shovívavost. Především děkujeme všem lidem, kteří přišli, dobře se 
bavili a možná nám pomohli založit novou tradici.

Za pořádající SDH Klecany, TJ Sokol Klecany a město Klecany
Dáša a Martin Horovi

A co se ještě dělo u hasičů?
Září se zdálo být u hasičů trochu klidnější než letní měsíce a výjezdů bylo méně, 
kdyby ovšem nepřišlo hlášení o hořícím objektu v blízkosti „Černé skály“. Naši dob-
rovolní hasiči přijeli jako první k požáru chaty v těžko přístupném terénu v blízkosti 
cyklostezky do Klecánek.

Jednotka vyjela veškerou stávající hasící technikou, zásahovým vozem Karosa 
a velkoobjemovou cisternou Tatra. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo 
okamžitě přikročeno k lokalizaci požáru pomocí dvou proudů C. Prvotní snahou 
zasahující jednotky bylo zabránit šíření požáru do přilehlého lesního porostu. Z dů-
vodu špatné přístupnosti objektu, jen ze dvou stran a omezené kapacitě hasiva, byl 
lokalizační zásah veden tak, aby bylo zabráněno dalším následným škodám. Požár se 
povedlo lokalizovat a ohraničit jen na zasažené místo.

Členové jednotky souběžně se zásahem připravili dopravní cestu pro dodávku po-
žární vody. Po příjezdu jednotek z okolních obcí započala dodávka požární vody 
pomocí připraveného produktovodu cca 120 m až na místo zásahu.

Po zajištění dostatku hasiva došlo k postupnému dohašení požáru a dokonalému 
prolití požářiště.
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Členové profesionální jednotky HZS celou lokalitu monitorovali termovizí čímž 
byla vyloučena skrytá ložiska požáru.

Požární zásah jednotky, který byl zároveň velitelem zásahu (HZS) určen k preven-
tivní dohlídce na místě zásahu, byl ukončen v pozdních nočních hodinách.

Po půlnoci následujícího dne byla požární 
technika doplněna hasivem, zavezena zpět na 
základnu a připravena na další zásah.

Zářijový program byl bohatý i na další akce. 
Naši hasiči byli přítomni na Slavnostech Pra-
vého a levého břehu a soutěžili ve Zdibech na 
každoročním klání dobrovolných hasičů v po-
žárním sportu, kde na rozdíl od jiných akcí bu-
dou muset ještě zapracovat na tréninku.

-dmh-

v SObOtu 9. 9. ZávOdily v KlecánKácH 
SpOrtOvnÍ a reKreačnÍ lOdě
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mySlivOSt – prOcHáZKa Se SOKOlnÍKy
Vzhledem k oblibě tradiční procházky s myslivci jsme se rozhodli uspořádat větší 
akci zaměřenou na lovecké dravce. Podařilo se nám zajistit účast profesionálních 
sokolníků a tak v neděli 17. září 
od 15 hodin proběhlo za velké-
ho zájmu veřejnosti setkání ve 
větrušických zahradách. Protože 
jsou tyto akce zaměřeny přede-
vším na děti a mládež, oslovili 
jsme okolní školy, obecní úřady 
i větrušický Klubíček, aby nám 
pomohly s propagací. Přiznává-
me, že účast dětí i dospělých nás 
mile překvapila. Na sraz u větru-
šického fotbalového hřiště přišlo 
asi 60 dětí, od těch nejmenších 
až po školáky, za doprovodu Pár slov o akci – Antonín Matějka
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zhruba 60 maminek i tatínků. Bylo vi-
dět, že někteří to pojali jako rodinný 
výlet, k čemuž jistě dopomohlo pěk-
né teplé počasí.

Na úvod přivítal všechny přítom-
né myslivecký hospodář pan Matějka 
a pak se již programu ujali sokolníci 
se svými svěřenci. Nejdříve seznámili 
účastníky s historií sokolnictví od sta-
rověku, přes rozkvět ve středověku, 
útlum související s vývojem palných 
zbraní až po obnovu oboru v sou-
časnosti, kdy opět vznikají zásluhou 
nadšenců sokolnické spolky, které 
provozují jak předváděcí, tak sportov-
ně-lovecké sokolnictví.

Následovalo seznámení se zoologií 
jednotlivých druhů dravců a sov a též se zásadami sokolnictví, cvičebními pomůcka-
mi apod. Dalším bodem programu byly ukázky kondičního létání například na větve 
okolních stromů či přelety mezi 
sokolníky s přistáním na sokol-
nickou rukavici. Vrcholem pak 
byla ukázka lovu králíka, kdy vy-
puštěný dravec zaútočil na kořist, 
kterou byl právě králík, ale pouze 
plyšový, aby se děti nevylekaly. 
Určitě nejatraktivnější byl přímý 
kontakt s předváděnými dravci, 
kdy si děti mohly pohladit sovy 
pálené, puštíka či jestřába a také 
si vyzkoušet, jaké to je, když jim 
na rukavici přistane dravec či 
sova.

Při statických i letových ukáz-
kách byly k vidění jak u nás 
běžné druhy ptáků, tak druhy 
cizokrajné. Byl to puštík obecný 
Oskar, výr velký Robert, sovy pá-
lené Eliška a Richard, jestřáb les-
ní Zara, sokol stěhovavý, který se 
jmenuje Konrád, ačkoli je to sa-
mice, dále pak káně lesní Ruda, 
káňata Harrisova Rita a Harry, 
orel mořský Gerda a nakonec 

Malí posluchači nespouští oči

Eliška přistává pro potravu
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Příprava loveckých dravců

orel bělohlavý Siki. K jednotlivým druhům dravců se vrátíme podrobněji v některém 
z příštích vydání zpravodaje.

Na závěr musíme ocenit moderátorský výkon sokolníka, který dokázal upoutat po-
zornost dětí a zapojit je do aktivní účasti při předvádění. Bylo to příjemné odpoledne, 
které přispělo nejen k propagaci sokolnictví a myslivosti, ale i ke zpestření kulturního 
života okolních obcí.

Ing. Jindřich Trpák

ZaHrada v ŘÍJnu
Přestože nám začíná zima „dýchat za krk“, je na zahradě 
stále ještě vhodný čas k výsadbě živých plotů i prostoko-
řenných růží. Dokončujeme výsadbu cibulovin, ty můžeme 
sázet i do nádob, které uložíme na chráněné stanoviště v za-
hradě a když je koncem zimy přeneseme do místnosti, tak 
poměrně rychle vykvetou. Říjen je ideálním měsícem pro 
výsadbu trvalkových záhonů. Nezapomeneme zalít jehlič-
nany a neopadavé listnáče. Přesazovat můžeme ještě listna-
té i jehličnaté dřeviny. Trávník, který je možné za příznivého 

počasí stále ještě sekat přihnojíme hnojivy bohatými na draslík a fosfor. Tento čas 
je také vhodný na založení skalky. Odkvetlé výhony hortenzií seřízneme u země. 
Kdo uchovává pelargonie, měl by je začít připravovat na zimu. Pampovou trávu je 
potřeba svázat a přikrýt slámou nebo chvojím. Koncem měsíce vyryjeme a ošetříme 
hlízy jiřin. Vysazujeme prostokořenné ovocné stromy včetně rybízu a angreštu. Zim-
ní jablka a hrušky uskladníme v chladném sklepě. Odstraníme suché listy rebarbory. 
Zryjeme sklizené záhony. V období vegetačního klidu omezíme hnojení pokojových 
rostlin. Kromě udržovacího zalévání je postačí občas zbavit prachu a odstranit suché 
listy.

JH

Moderátor sokolník Ondra s manželkou
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má naše ZvěŘ něJaKOu budOucnOSt?
Fauna Klecan 16.
Do zpravodaje pravidelně přicházejí články myslivců, což je jistě dobře. Je z nich patrná 
velká snaha zachovat myslivost a její tradice i v dnešních dobách. Avšak nejen myslivec, 
ale i každý jiný vnímavý člověk musí vidět, že se v našem okolí, nejen tedy v Klecanech, 
ale v celé Evropě, už dlouho cosi děje.

Řekněme si však nejprve, co to ta myslivost je. Starodávnou lidskou činností byl lov, 
kterým se lidé do značné míry živili. Po celkovém úbytku jedlých lovných zvířat se v po-
sledních staletích lov přeměnil na zájmovou činnost, které říkáme myslivost.

Myslivost se zaobírá především zvěří. Co to je a čím se „zvěř“ liší od zvířat nebo živo-
čichů? Na to se často ptají děti, ale ani mnozí dospělí „nemyslivci“ ten rozdíl nevnímají. 
Rozdíl je v právním významu slova – zatímco živé organismy, které nejsou rostlinami nebo 
houbami, všechny nazýváme živočichy, pak zvířetem obvykle rozumíme savce, obojživel-
níky a plazy. Ryby a ptáky většinou zvířetem nenazýváme. Zvěří však jsou nejen savci, ale 
i ptáci, jejichž přesný seznam je obsažen ve vyhlášce, která doplňuje zákon o myslivosti. 
A ti jsou hlavním předmětem zájmu myslivců, kteří se snaží starat o ně, a pochopitelně 
je i lovit. Ne všechnu zvěř však lovit lze, na mnohé druhy se vztahují zákonné způsoby 
ochrany, a proto je jejich existence zajištěna i přesto, že mohou způsobovat škody na-
příklad na chovaných hospodářských zvířatech. Je to například vlk, medvěd hnědý, rys 
ostrovid, vydra říční, jestřáb lesní, orel mořský a jiní. Potravou těchto druhů se pochopi-
telně stávají nejvíce volně žijící živočichové, tedy „zvěř užitková“. Rys může ulovit srnce, 
mořský orel zajíce a tak podobně. Je nepochybné, že šelmy a dravci nejsnáze uloví zvíře 
nemocné, oslabené, pročež je jejich působení pro přírodu prospěšné. Málokdo ví, že na-
příklad rys ostrovid s oblibou loví zatoulané kočky domácí, které nikoliv z hladu samy loví 
zpěvné ptáky, ještěrky a jiné užitečné živočichy. Spory a dohady o tom, jak které zvíře (tedy 
i jak která zvěř) je užitečné nebo škodlivé, provázejí myslivost už desítky let.

Vrátíme-li se k počátku tohoto článku, tak je více než zjevné, že organismů, ať již je 
nazýváme živočichem, zvířetem nebo zvěří, v přírodě prostě ubývá. V Klecanech a ve 
středních Čechách můžeme hovořit i o regionálním vyhynutí některých druhů. Mezi ně 
patří například zajíc polní, koroptev polní, křepelka polní, jeřábek lesní, ale i druhy ne-

původní, ale dávno zdomácnělé, jako bažant 
kolchický a králík divoký.

Některé druhy jsou ještě poměrně hoj-
né, a to buď v důsledku zvýšené péče my-
slivců (příkladem je srnec obecný), nebo 
proto, že jim vyhovuje absence šelem 
a stav krajiny, což je v první řadě prase 
divoké. A právě tento posledně jmenova-
ný druh se v poslední době stal jakousi 
mediální hvězdou, a to proto, že je pře-
našečem nebezpečného afrického moru 
prasat.Prase divoké, foto Jiří Strzelecký, 2010
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Virová nákaza prasečího moru byla do našich končin zavlečena neznámo jak a kdy. 
Není sice nebezpečná pro člověka, ale snadno by mohlo dojít k nákaze prasat chovaných, 
a to by byla nejen pro nás, ale i pro celu Evropu skutečná pohroma. Radovat by se z ní 
mohli snad jedině muslimové, kteří by v tom viděli potvrzení svého přikázání – nejíst 
vepřové maso. Možná i naši vegetariáni a vegani by pookřáli, a ve skrytu by si přáli ještě 
africký mor krůt a kuřat, telat a skotu, ovcí a domácích králíků, kachen, husí, perliček 
a nevím čeho ještě.

Nákazy toho typu, jako africký mor, se obvykle řeší místními opatřeními, která mohou 
být účinná. Ovšem jen do doby, než pohroma dosáhne velkých rozměrů. V tom horším 
případě se už nedá dělat nic, než sledovat vývoj a doufat, že někde něco přežije. Příkla-
dem tohoto vývoje může být choroba myxomatóza, která natolik zdecimovala kdysi po-
četné stavy králíků divokých, že se z toho ani po šedesáti letech nevzpamatovali.

Bohužel těch pohrom, které hubí zvěř, zvířata a živočichy, je více. Moderní zemědělská 
mechanizace hubí mláďata zvířat. Chemická pracoviště na celém světě se předhánějí, 
kolik nových jedovatých sloučenin a směsí pro lidstvo vyrobí. Mnohé z nich jsou zcela 
bez rozmyslu vrhána do polí, na lesy, do řek, jezer a potoků, a ovšem i na člověka přímo. 
Výsledkem je krajina bez zvířat, která dříve oživovala okolí nejen Klecan, ale i přírodu 
celé Evropy. Jen starší pamětníci mohou vyprávět o desítkách zajíců, kteří v době páření, 
při takzvaném „honcování“, pobíhali po polích a lukách. A jako zkazky z říše pohádek 
vyhlížejí staré statistické údaje z první 
poloviny dvacátého století, kdy v bý-
valé ČSR bylo ročně uloveno mnoho 
milionů koroptví.

Naproti tomu se do české přírody 
dostala zvířata, o která vůbec nesto-
jíme, například nepůvodní nutrie říč-
ní, norek americký, ondatra pižmová, 
mýval severní a jiná. Někdy se jedná 
o uprchlíky z chovů, jindy o záměrně 
vysazené tvory. Tím druhým případem 
je například jelen sika, původem z Ja-
ponska a Mandžuska. Toho šířili sami 
myslivci, což je dost s podivem, pro-
tože jeho paroží (trofej) není zdaleka 
tak monumentální, jako od našich je-
lenů. Sika má jednu velmi nepříjem-
nou schopnost, a to křížit se s původ-
ním evropským jelenem. Například 
v západních Čechách jsou jeleni tak 
promícháni, že se již nedá poznat, 
nakolik se ještě jedná o evropského 
jelena. Tímto způsobem náš jelen 
v podstatě „mizí“, aniž by ovšem je-
dinci masově hynuli.
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Sika ani mýval nebo norek nejsou příliš problémem Klecan, tady u nás se jedná hlavně 
o to, jestli tu nějaká zvířata vůbec v budoucnu budou. Neboť i to divoké prase, které u nás 
zatím celkem početně migruje, je ve své existenci ohroženo. Zavlečená choroba může 
zdecimovat prasata třeba i v celé Evropě, a tak ta černá zvěř, na kterou je tolik stížností 
kvůli spáchaným škodám, se může dostat do dávných bájí stejně, jako jeřábek lesní nebo 
stovky zajíců. Jedinou zvěří, která tu pro myslivce i pro širokou veřejnost nakonec zbude, 
budou zuřivá monstra z her na obrazovkách počítačů. Namísto střelby z pravé lovecké 
pušky bude stačit klikat myší!

Jaromír Bratka

něKdy i e-mailOvé Zprávy maJÍ duši… 
čeština Je dOKOnalá

Ať se to někomu líbí nebo ne, jsme národem pivařů. Není 
to tak dávno, kdy jsme pokukovali a tiše záviděli souse-
dům v Bavorsku jejich vyhlášený Oktoberfest. Dnes když 
bychom chtěli vyrazit v naší republice na „pivní výlet“ ne-
budeme vědět kam dřív. Tu se nabízí dny piva, jinde zase 
pivní festival, a to nemluvím o nepřeberném množství 
malých pivovarů, které také pořádají různé akce. Zkrátka 
chmel je sklizený, pivo se vaří a čeština má pro ty, kdo 
neznají míru celou řadu vhodných označení:

Elektrikář může být nadrátovanej a soudce jak zákon 
káže. Klempíř byl na šrot. Metař byl nametenej a sládek 
nachmelenej. Akademický malíř byl pod obraz a malíř 
pokojů zmalovanej. Loutkoherec byl zpumprlíkovanej. 
Zpěvák zhulákanej. Letec byl jako bomba, pyrotechnik 
jako puma a kanonýr jako dělo. Pracovník pneuservisu 
byl gumovej. Truhlář jako prkno. Kněz byl jako slovo Boží, 

funebrák tuhej. Meteorolog byl na mraky. Veterinář se vracel z akce jako zvíře. Boxer byl 
ztřískanej, kropič zlitej. Zemědělci ji měli jako vidle. Zootechnik v JZD byl jako dobytek, 
řezník jako prase. Kovář byl zbušenej, kuchař na kaši a myslivec piclej. Písmomalíř byl 
často zlinkovanej, lakýrník zlakovanej. Kominík byl zčazenej. Sklenář měl okno. Uklí-
zečka bude na prach. Zaměstnanec autobazaru je jetej, dopravák má špičku a pumpař je 
total. Zahrádkář by mohl být nakropenej, dřevorubec zrubanej. Karbaník je zkárovanej. 
Ortopéd bude zlámanej, dermatolog koženej a anesteziolog v bezvědomí. Pedagog bývá 
taktně vyškolenej. Hudebník na moll a na mol zase entomolog. Chmelař je jako žok.  
Ajznboňák i tramvaják je vykolejenej. A výhybkář namazanej. Zoolog má opici. Kynolog 
je jako doga. Zákazník restaurace má nakoupeno. Řidič je zřízenej a ocelář zkalenej.  
Flétnista zhvízdanej. Profesím, které se ve výčtu neobjevily, se omlouváme.

JH
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šKOlnÍ Kurýr
Přivítali jsme prvňáčky ...
4. září 2017 začala škola stovce nových prvňáčků z Klecan a okolí.
Na školním hřišti se seznámili se svými učitelkami a spolužáky. Společně pak poprvé 
navštívili své třídy, poprvé zasedli do školních lavic a poprvé si vyzkoušeli roli ško-
láka. Snad budou i ostatní jejich studijní dny tak slunné, jako byl ten první. Přejeme 
jim hodně úspěchů.
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Z družiny
Návštěva Farma Parku
První výlet naší „družky“ na začátku nového školního roku vedl do Farma Parku So-
běhrdy. Počasí nám sice moc nepřálo, ale zvířátka, průlezky i autíčka nás rozehřála. 
Nejvíce se nám líbilo u rybníčku, kde jsme krmily krásnou černou labuť a jiné vodní 
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ZprávičKy Z mateŘSKé šKOličKy
Po prázdninových měsících začal plný provoz v naší mateřské školce. 4. září se sešly 
děti a paní učitelky ze tříd Ryba, Ježek, Liška, Beruška, Myška, Kobylka a Žabka, aby 

ptactvo. Bílé lamy a oslíka jsme si pohladily a vůbec se nám nechtělo domů. Těšíme 
se na další cestování.

Děti z družky
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zahájily nový školní rok. Kromě ostřílených a zkušených „školkáčů“, kteří se těšili na 
svoje kamarády a na celoroční třídní práci, nastoupili do školky i úplní nováčci, kteří 
se ráno jen těžko loučí se svými rodiči. Děti si zvykaly na nové prostředí, kamarády 
a na paní učitelky. Přejeme všem dětem, aby si školní rok užily.

Kolektiv MŠ

lOutKOvé divadlO KlecáneK HláSÍ, 
že ZaHaJuJe SeZónu 2017/2018 pŘedStavenÍm

v sobotu 21. října od 15 hodin,
kdy uvede pohádku

Honza a Dračice Krucajda

Aby zachránil princeznu, vydá se Honza k dračici, 
která sídlí za lesem blízko královského zámku.

Jak se ukáže, bylo všechno trochu jinak.



SKautSKé StŘediSKO Havran Klecany
Závod do vrchu
První každoroční poprázdninovou zkouškou naší připravenosti je tradiční Závod 
do vrchu, který letos připadl na sobotu 16. 9. V sobotu kolem osmé hodiny se 
před městským úřadem sešli členové roverského kmene a další činovníci a zapo-
čali s přípravou závodu. Bylo třeba postavit organizátorský stan, prověřit techni-
ku, vyznačit startovací čáry, připravit odměny atd.

Účast v loň-
ském roce tro-
chu vzrostla 
oproti poměrně 
stabilnímu po-
čtu závodníků 
v minulých roč-
nících, nicméně 
letos byl i přes 
nepříznivé po-
časí nárůst zá-
jemců enormní.
Stejně jako loni 
měli závodníci 
možnost vyu-
žít předběžnou 
registraci přes 

internet či se zaregistrovat osobně 
před začátkem závodu.

Nejmenší závodníci startovali 
od spodního retardéru u náměstí, 
o něco starší děti měly start ze za-
táčky pod náměstím. Ostatní však 
čekal celý kopec z Klecánek až 
k městskému úřadu. Závod se kvů-
li velkému množství přihlášených 
závodníků protáhl až do odpoled-
ních hodin, a tak se opravdu vy-
platila velká várnice plná teplého 
čaje, která čekala na závodníky 
a jejich blízké v cíli. Jakmile do-
jela poslední skupina závodících, 
začaly se vyhlašovat výsledky. Tři 
nejlepší závodníci z každé katego-
rie byli honorováni na stupni vítě-
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zů, obdrželi diplomy a po-
chutnali si na již tradičních 
vítězných koláčích.

Ani letos se nepodařilo 
překonat absolutní rekord 
tratě. Celkový nejrychlejší 
čas zajel Matěj Tvrz s časem 
2:40,70. Druhý nejlepší čas 
2:49,60 patří Davidovi Švag-
rovskému a na třetím místě se 
s časem 2:56,50 min. umístil 
Tomáš Holkup. Z žen jely 
nejrychleji Michaela Tichá 
s časem 4:40,70, Lenka Palo-
vá s časem 5:04,90 a Emma 
Šedivá s časem 5:11,80.

Ještě jednou bych chtěl poblahopřát vítězům a poděkovat celému organizátor-
skému týmu za odvedenou práci. Zejména Míše Brázdové, která se letos opět od-
vážně zhostila role hlavní organizátorky závodu. Poděkování patří i příslušníkům 
městské policie, kteří nám pomáhali při uzávěrce silnice a samozřejmě velké 
poděkování patří městu Klecany jakožto hlavnímu sponzorovi závodu. Největší 
dík ovšem patří závodníkům za účast a jejich blízkým za ochotu, se kterou čekali 
v zimě na své blízké v cíli.

Doufám, že se všem závod líbil, a že se za rok opět na závodu do vrchu uvi-
díme.

A zde se již můžete podívat na výsledky jednotlivých kategorií:

Prťata – chlapci
1. Šimon Pavlíček (1:16,00)
2. Eliáš Vondrák (2:06,00)
3. Filip Šedivý (2:56,00)

Prťata – dívky
1. Valentina Vůjtěchová (0:33,00)
2. Lilien Kovalovská (0:36,00)
3. Eliška Charvátová (0:37,00)

Benjamínci – chlapci
1. Robin Vašíček (0:50,00) ADASTRA Sokol Veltěž
2. Martin Bína (0:51,00)
3. Mikuláš Mulač (0:53,00)



Benjamínci – dívky
1. Františka Šedivá (0:51,00)
2. Karolína Kunstátová (0:53,00)
3. Eliška Chadimová (0:59,00)

Školáci – chlapci
1. Adam Hošek (03:38,70) ADASTRA Sokol Veltěž
2. Filip Cingroš (04:22,40) BSK Racing
3. Denis Vašíček (04:23,40) ADASTRA Sokol Veltěž

Školačky
1. Pavlína Kuchařová (05:00,20) BSK Racing Řež
2. Kamila Kunstátová (06:01,50)
3. Evelína Kuchařová (06:19,70) BSK Racing Řež

Junioři
1. Vojtěch Šedivý (03:17,10)
2. Vojtěch Žemlička (03:44,30) ADASTRA Sokol Veltěž
3. Tomáš Král (04:25,70)

Juniorky
1. Michaela Tichá (04:40,70)
2. Emma Šedivá (05:11,80)

Starý páky – muži
1. Matěj Tvrz (02:40,70)
2. David Švagrovský (02:49,60)
3. Tomáš Holkup (02:56,50)

Starý páky – ženy
1. Lenka Palová (05:04,90)
2. Irena Križeková (05:23,30)
3. Miluše Králová (06:05,70)

30 / 31



Klecanský zpravodaj • říjen 2017

Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na zápasy – A mužstvo

07. 10. 2017 15:30 FK Kosoř TJ Sokol Klecany

14. 10. 2017 15:30 TJ Sokol Klecany SK Nový Knín

21. 10. 2017 15:30 Spolek FC JÍLOVÉ TJ Sokol Klecany

28. 10. 2017 14:30 TJ Sokol Klecany FC 05 Zavidov

05. 11. 2017 14:00 TJ Kovohutě Podlesí TJ Sokol Klecany

Pozvánka na zápasy – B mužstvo

08. 10. 2017 16:00 Husinec – Řež Klecany 

15. 10. 2017 15:30 Klecany Přišimasy 

22. 10. 2017 15:30 Veltěž Klecany 

29. 10. 2017 14:30 Klecany Škvorec B 

05. 11. 2017 14:00 Větrušice Klecany 

Pozvánka na zápasy – dorost

07. 10. 2017 10:15 TJ Sokol Klecany TJ Sokol Luštěnice

14. 10. 2017 10:15 TJ Sokol Libiš TJ Sokol Klecany

21. 10. 2017 10:15 TJ Sokol Klecany Dolnobousovský SK

28. 10. 2017 10:15 TJ Slovan Velvary TJ Sokol Klecany

04. 11. 2017 10:15 TJ Sokol Klecany FK Dobrovice

Celkové výsledky všech kategorií nalez-
nete na

http://zavoddovrchu.skauting.cz/
minule-rocniky/rok-2017/

Mamut
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Pozvánka na zápasy – starší žáci

08. 10. 2017 13:00 Radošovice Klecany 

14. 10. 2017 09:30 Kunice Klecany 

22. 10. 2017 10:15 Klecany Struhařov 

29. 10. 2017 10:15 Louňovice Klecany

08. 10. 2017 13.00 Radošovice Klecany 

Pozvánka na turnaje – starší přípravka
Hřiště TJ Liblice 07. 10. 2017 10.00 hod

Hřiště Čechie Tuklaty 14. 10. 2017 09.30 hod

Hřiště TJ Sokol Klecany 05. 11. 2017 09.00 hod

Pozvánka na turnaje – mladší přípravka
Hřiště SK Zeleneč 08. 10. 2017 13.00 hod

Hřiště SKK Hovorčovice  22. 10. 2017 10.00 hod

Hřiště FC Líbezníce 05. 11. 2017 10.00 hod




