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výPiSy Z uSneSení raD a ZaStuPitelStva 
měSta Klecany Za Září a říJen 2017
Rada 18. září
 – Schválila vystavení objednávky na nákup technického vybavení a montáž plovou-

cího čerpadla za cenu 101 800 korun bez DPH.
 – Projednala stav přípravných prací k realizaci akce Rekonstrukce a přístavba 

objektu Rychty čp. 74 a 487 ve městě Klecany, podle dokumentace pro prove-
dení stavby zpracované v srpnu 2017 společností ASLB s.r.o. Praha 10, a ulo-
žila investičnímu technikovi prověřit zapracování připomínek stavební komise 
k projektu.

 – Vzala na vědomí informace občanů o krádežích na hřbitově. Dá pokyn Městské 
policii Klecany ke zvýšené kontrole.

 – Schválila nákup a výměnu svítidel veřejného osvětlení v lokalitě Boleslavka za 
310 850 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě architektonického ideového návrhu 
revitalizace hřbitova v Klecanech a schválila objednání architektonických návrhů 
u čtyř architektů.

Rada 25. září
 – Jmenovala povodňovou komisi: Ivo Kurhajec – předseda, Daniel Dvořák – místo-

předseda, členové – Karel Beran, Jan Filinger, Ing. Milan Fischer.
 – Vzala na vědomí návrh zastupitelek za Žijeme v Klecanech na zlepšení prostředí 

ve městě. Návrh projedná zastupitelstvo na zasedání 5. října 2017.
 – Schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě čp. 54 s Ing. To-

mášem Černým.
 – Souhlasila s žádostí ředitelky Základní umělecké školy Dany Snížkové na vybu-

dování nové učebny pro výuku hry na kytaru a housle. Projektová dokumentace 
a výstavba nové učebny bude financována z rozpočtu ZUŠ.

Zasedání zastupitelstva 5. října
 – Zastupitelé na svém řádném zasedání schválili mimo jiné rozšíření přílohy 

č. 2 usnesení z 15. 6. 2017, která se týká podnětů města Klecany na pořízení 
změny územního plánu města, o body 4 a 5 a jejich zařazení do pokynů pro 
zpracování tohoto návrhu. Ten bude součástí Zprávy o uplatňování územního 
plánu Klecan.

 – V bodu 4 jde o prověření úpravy ukazatele zastavěnosti na plochách určených 
pro výstavbu rodinných domků tak, aby zastavěná plocha tvořila maximálně 30 % 
plochy stavební parcely a zeleň minimálně 40 % plochy stavební parcely.

 – V bodu 5 jde o prověření možnosti úprav územního plánu
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 – Odstranit navrhovaný most přes Vltavu v Klecánkách
 – Doplnit seznam chráněných budov v kapitole 2.2.1 v odstavci „Hodnoty urbanis-

tické, architektonické a sochařské“ o špejchar u Beznosků a Dellinovu funkciona-
listickou vilu.

 – Odstranit ze seznamu chráněných budov v této kapitole, v odstavci „Současná 
hodnotná architektura“ bytové domy pod kostelem a na náměstí.

 – Dále schválili podpis dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí veřejné fi-
nanční podpory, uzavřené 3. 4. 2017 mezi městem a TJ Sokol Klecany z. s. a vy-
hlášku č. 3/2017 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

 – Vzali na vědomí petici občanů k provozu restaurace Farm Table a způsob vyřízení 
a také zprávu o činnosti Městské policie Klecany.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

SlOvO StarOSty
Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás po delší odmlce pozdravil a sdělil Vám informace o dění 
v Klecanech, které považuji za důležité nebo jsou předmětem Vašeho zájmu.

Jednou z největších změn, která ovlivňuje každého z nás, je odstoupení od 
smlouvy na dodávku služeb se společností VKM a. s., konkrétně ve věci odkana-
lizování. Hlavním důvodem byla neochota uzpůsobit rekonstrukci ČOV dle poža-
davků města Klecany a snížit tím náklady na ČOV v řádech desítek milionů korun. 
Provozovatelem kanalizační sítě se stala společnost VaK Zápy, s.r.o., která v sou-
časné době řeší s jednotlivými subjekty nové smlouvy na odvádění odpadních 
vod. Zjištění, že stav čistírny odpadních vod, podtlakové kanalizace v Klecánkách 
a stav některých dalších částí kanalizační sítě jsou ve velmi špatném stavu, nás 
jenom utvrdilo, že naše rozhodnutí odstoupit od spolupráce s VKM a. s., bylo 
správné.

V této věci jsme uzavřeli smlouvu na odkup objektů v majetku VKM a. s., zaplatili 
jsme za projektovou dokumentaci a za trafostanici. Zajistili jsme opravu česlí a la-
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páků písku, objednali jsme revizi, opravu šachet a čerpadel výtlaku na biofiltry pro 
podtlakovou kanalizaci v Klecánkách.

Další a výraznou změnou, kterou jste jistě zaregistrovali bylo zřízení Městské 
policie Klecany. Naši 3 noví strážníci a 1 strážnice jsou vidět po celých Kleca-
nech, kde zajišťují dohled nad veřejným pořádkem, jsou přítomni při ranním 
příjezdu do základní a mateřské školy, v odpoledních hodinách dohlížejí na 
sportoviště a parky.

Dále poskytují součinnost při kulturních a sportovních akcích města. Velmi dobře 
se vyvinula jejich spolupráce s JSDH i s ostatními spolky. Z pozice starosty hodnotím 
činnost městské policie jako velmi efektivní a reakce některých z vás, které dostávám 
jako zpětnou vazbu, moje slova potvrzují.

Víme, že činnost městských strážníků bude v budoucnu ještě potřebnější. Snaží-
me se, aby městská policie působila v oblasti prevence, která je vždy důležitější než 
represe.

Kruhový objezd na výjezdu z Klecan, napojení na silnici II/6O8, byl předán Kraj-
ské správě údržby silnic a nyní zbývá dořešit administrativu ohledně majetkových 
vyrovnání.

Městu Klecany byly schváleny v tomto roce dotace na akce investičního charakte-
ru, na doplnění hasičské techniky a na zatraktivnění naučné stezky.

 – Z přidělených dotací IROP a KÚ Středočeského kraje získalo město pro JSDH Kle-
cany dva nové vozy
• hasičskou cisternu CAS 30 TATRA 815-7
• dopravní automobil DA-L1Z Ford Transit.

 – Je schválena dotace na garáž k hasičské zbrojnici, momentálně je připravováno 
výběrové řízení a práce na výstavbě začnou po obdržení rozhodnutí o přidělení 
dotace.

 – Je schválena dotace na výstavbu sběrného dvora Klecany v částce 4,5 mil. Kč, který 
bude zbudován v areálu Dolních Kasáren.

 – Byla přidělena dotace na zateplení budovy čp. 54 (bývalá večerka). Firma PNSTAV 
tuto investiční akci velmi pěkně zrealizovala.

 – Byla přidělena dotace na zatraktivnění naučné stezky (1. etapa – v Klecanském 
háji)., které má být realizováno do konce roku.

Město Klecany má podané žádosti o dotace na akce:
 – vybudování víceúčelového sportovního areálu Sportklub Klecany
 – 2. etapa naučné stezky (Klecánky)
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 – rekonstrukce chodníků (ulice Čsl. armády – Do Klecánek)
 – kompostéry pro domácí využití

Podrobnosti k podaným žádostem o dotace, či již realizovaným akcím z do-
tací naleznete v elektronické podobě na www.mu-klecany.cz v sekci Dotace 
a projekty.

Dalším velkým realizovaným projektem je úprava komunikace, parkování a přístu-
pu do ZŠ a MŠ Klecany, včetně dešťové kanalizace. Práce na tomto projektu zajišťuje 
společnost STRABAG. Práce, které probíhají ve spodní části sídliště a v oblasti mokřa-
du souvisí s instalací lapolu ropných a tukových částic, který si vyžádalo stanovisko 
odboru životního prostředí. Nejedná se o práce na navrhovaných úpravách mokřadu. 
Stavba by měla být ukončena ke konci roku 2017. Po ukončení stavby bude následo-
vat výsadba vhodné městské zeleně.

Do školní jídelny byla pořízena nová automatická myčka nádobí, která velmi 
usnadňuje práci jejím zaměstnancům. Na základě projektové dokumentace připra-
vujeme rekonstrukci suterénu školní jídelny, tak aby šatny zaměstnanců kuchyně byly 
přemístěny do těchto prostor a kancelář vedoucí školní jídelny bude přesunuta blíže 
k zadnímu vchodu do kuchyně. Kancelář bude lépe dostupná pro vyřizování po-
třebných záležitostí strávníků. Kapacita vlastní jídelny se rozšíří o cca 30 míst. Práce 
začnou ihned po vydání všech nutných povolení. Realizace přístavby jídelny je dle 
návrhu studie plánovaná na 2. pololetí 2018.

Je dokončena projektová dokumentace a podáno ohlášení stavby pro rekon-
strukci místních komunikací 1. máje a Pionýrská. Je zadána projektová doku-
mentace na opravu ulic v oblasti Na Vinici a Na Skalkách. Dále připravujeme 
návrh zklidnění dopravy v lokalitách V Boleslavce, Na Skalkách a Na Vinici, 
k těmto návrhům bude ještě před dokončením projektové dokumentace zajištěno 
veřejné projednávání.

U zahradnické společnosti Garpen byla objednána revitalizace části veřejné ze-
leně v Klecanech – např. v okolí pomníku na nám. Třebízského, městského úřadu, 
zdravotního střediska. Již na jaře se můžeme těšit na rozkvetlé záhony.

Dále dochází k postupným opravám veřejného osvětlení. Usilujeme také o odkou-
pení veřejného osvětlení v Astraparku, v této věci čekáme na svolení insolvenčního 
soudu.

Vážení občané, přeji Vám příjemné podzimní dny a klidný nastávající adventní čas.

Ivo Kurhajec – starosta města
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ZříZení Služby SiPO PrO ZálOHOvé Platby StOčnéHO

Vážení odběratelé,

tímto Vám sdělujeme, že naše společnost Vak Zápy, s.r.o. má zřízenou službu 
SIPO pro platbu záloh za stočné.

V případě, že máte zájem tuto službu využívat, vyplňte prosím přiložený for-
mulář SOUHLASÍM SE SIPO. Na základě tohoto formuláře Vám bude služba 
změněna ve Vaší smlouvě a bude možné službu využívat. Tento formulář nám 
prosím zašlete spolu s Vaším podpisem na adresu společnosti: VaK Zápy, s.r.o., 
Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec nebo doručte na Městský 
úřad Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Bohumila Tejčková
Účetní oddělení

SOuHlaSím Se SiPO

Moje číslo plátce SIPO (spojovací číslo):

Variabilní symbol pro zálohu (starana č. 3 Smlouvy):

Inkasující účet: 265745809/0300 ČSOB, a. s., pobočka Jindřichův Hradec

Jméno a příjmení:

Adresa odběrného místa:

V: dne:

Podpis:
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99. výrOčí vZniKu SamOStatnéHO 
čeSKOSlOvenSKéHO Státu
Ve středu 25. 10. 2017 se u příležitosti oslavy 99. výročí vzniku 
samostatného československého státu konal lampiónový průvod, 
který byl završen slavnostním shromážděním občanů u pomníku na nám. Třebízské-
ho. Zástupci města, JSDH a spolků položili k pomníku květiny a věnec. Následoval 
projev starosty města Ivo Kurhajce, který připomněl historická fakta a události a záro-
veň zdůraznil, že i v dnešní době je potřeba náš stát chránit. Poté zazněla náměstím 
česká státní hymna, kterou byl důstojně zakončen slavnostní projev.

Hasiči mají radost z nové techniky
Oslava státního svátku byla skvělou příležitostí pro oficiální předání nové hasičské 
techniky členům JSDH do užívání. Klecanští dobrovolní hasiči přivezli na náměs-
tí oba automobily – cisternu CAS 30 TATRA 815-7 a dopravní automobil DA-L1Z 
Ford Transit, aby si je zájemci mohli prohlédnout. Největší radost měli samozřejmě 
děti, které oba automobily na dlouhou dobu obsadily. Pan starosta seznámil všech-
ny přítomné s technickými parametry obou automobilů, se způsobem financování 
a poděkoval členům JSDH p. Janu Filingerovi a p. Martinu Horovi, za jejich aktivitu 
při získávání dotací na oba automobily. Na závěr předávacího ceremoniálu oběma 
automobilům požehnal pan farář Pavel Kuneš.

Děkujeme Vám Všem za účast a projevenou soudržnost!
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ZPráva O činnOSti 
měStSKé POlicie Klecany 

Září 2017
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beZPlatná Právní POraDna
Město Klecany nabízí svým občanům služby bezplatné právní 
poradny. Tuto službu lze využít každou lichou středu na Měst-
ském úřadě Klecany.

Pro objednání volejte č. tel. 284 890 064

QR kódy pro placení místních poplatků
Město Klecany nabízí možnost platit některé poplatky od ledna 
2018 pomocí QR kódu. Jedná se o poplatky za psy a poplatky za 
odvoz odpadu.

V případě zájmu o úhradu místních poplatků touto formou, Vás žádá-
me, o poskytnutí Vaší e-mailové adresy, kterou zašlete na adresu matrika@mu-klecany.cz. 
Na začátku roku 2018 od nás obdržíte složenku či fakturu s příslušným QR kódem.

tříKrálOvá SbírKa 2018
Ve dnech od 1. ledna do 15. ledna 2018 pořádá Charita České 
republiky akci Tříkrálové sbírky. Skupinky koledníků budou ob-
cházet města, městyse a vesnice po celé ČR.

Farní charita Neratovice je od roku 2001 každoročně zapo-
jena do tohoto celorepublikového projektu. Naši koledníci se 
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sbírky zúčastní ve dnech od 3. ledna do 10. ledna 2018. Sbírka je určena, stejně 
jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás 
i v zahraničí.

Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijmou koledníky 
a přispějí do jejich pokladniček.

Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí 
k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

Miloslava Machovcová,
ředitelka Farní charity Neratovice

živOt v DPS Klecany
1. Život v DPS
2. Oslava paní Trnkové
3. Likvidace slepiček
4. Podzimní slunovrat – narozeniny a svátky
5. Sociální pracovnice z NUDZ
6. Recepce
7. Rozloučení

V našem DPS probíhá klidný pravidelný život, z něhož do jiného zařízení odešel 
p. Haluša a místo něho nastoupila p. Španingerová. Máme z ní radost, protože je 
milá, nenáročná, tichá, společenská. Doufáme, že i jí se mezi námi líbí.

V měsíci srpnu jsme oslavili 99. narozeniny p. Trnkové. Byla to oslava velká, slav-
nostní, s hudbou a gratulacemi zástupců obce. Víme, že paní Trnková trpí různými 
potížemi, ale přejeme jí aby dožila v radosti a v laskavé péči našich pečovatelek.

Spolek Pravý Hradec choval v našem prostoru a pro náš prospěch pět až šest slepi-
ček a my jsme si pochutnávali na vajíčkách. Doba ovšem postupuje, slepičky stárnou, 
přestávají nést a nastala otázka, co s nimi dál. Nakonec se situace vyřešila a slepičky 
nám byly k užitku až do samého konce. Naše obyvatelka paní Nejedlá, ve spolupráci 
s členkami Pravého Hradce, slepičky zařízla a připravila do rukou kuchařek. Člen-
ky PH nás pozvaly na slavnostní oběd, který byl připraven právě z našich slepiček. 
Uvařily skvělou slepičí polévku a vlastní slepičky upravily na paprice s knedlíkem. 
Všichni jsme měli slavnostní oběd, který nám chutnal a i společensky se nám velice 
líbil. Nyní se rozhodujeme ke koupi slepiček nových.

Velkou slavností podzimu byla slavnost podzimního slunovratu. Při ní jsme osla-
vili narozeniny a svátky našich členů za posledního čtvrt roku. Paní Nejedlá a paní 
Hejzlová oslavily svátek Marií, paní Vrbová svátek Hany, pan Šťastný 89. narozeniny 
a paní Alena Němečková svátek. Na oslavu byla přizvána hudba a sólo na trubku v ní 
zahrála paní pečovatelka Míla Šmídová.
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Z NUDZ za námi do DPS dochází sociální pracovnice s připraveným kulturním 
programem, který ovšem provozujeme my. Jsou to akce výtvarného programu, cvi-
čení pozornosti a paměti, cvičení znalostí. Výrobky z této činnosti zdobí náš domov. 
Toto cvičení paměti pomáhá duševnímu zdraví našich obyvatel, podle jejich zdravot-
ních možností.

V poslední době začíná být problémem noční služba v našem areálu. Na recepci 
jsou zaměstnáni pracovníci, kteří byli celá léta vždy ochotní, laskaví, pracovití a při 
noční službě nám pomáhali. Většina členů této služby nám byla vždycky ku pomoci. 
V posledním půl roce jsme se ale setkali s tím, že jeden člen této noční služby odmítá 
poskytovat jakoukoli pomoc a hrubě uráží potřebného člověka, ba i například instituci 
Život 90. Tento člověk za sebe nechává pracovat pečovatelky, které noční službu nemají. 
Tím je zároveň ohrožena i jejich denní služba pro zbytečnou únavu. Obyvatelé DPS jen 
doufají, že věc bude napravena a nebudou ponecháni v případě potřeby bez pomoci.

Z DPS zdravíme celé Klecany

Pozn. red.: Na základě vyjádření pana starosty se problém s noční službou v Dolních 
Kasárnách resp. v DPS vyřešil dodatky v pracovních smlouvách, personál recepce 
byl poučen o povinnosti pomoci v neodkladných případech v rámci DPS. Součinnost 
bude poskytovat i Městská policie Klecany.
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FelixOvna
Místní šetření za účasti zástupců Ministerstva kultury ČR v objektu bývalého klecan-
ského pivovaru – významné architektonické památky.

Klecany mají výjimečnou stavební památku. Je to bývalý pivovar, později pra-
žírna kávy, dům č. p. 22 s přilehlým komínem, oplocením a pozemkem s parc. č. 
st. 38/1. Leží pod náměstím při silnici do Klecánek. Před válkou objekt vlastnila 
rodina Felixů, proto se jí říká Felixovna.

Této unikátní stavbě teď hrozí zbourání nebo spadne sama. Díky dlouholeté-
mu zanedbání údržby je v havarijním stavu. Její vlastník KKC Group s.r.o. zde 
hodlá postavit bytový dům. Na jaře tohoto roku proběhla anketa mezi obyvateli 
Klecan, kteří svými názory podpořili záchranu této stavební památky.

Na jaře tohoto roku proběhla anketa mezi obyvateli Klecan, ve které vyjád-
řili podporu se zachováním a záchranou této zajímavé stavby. Jelikož v řízení 
o prohlášení věci za kulturní památku došlo k dalšímu postupu, rádi bychom 
Vás o stavu řízení informovali prostřednictvím dopisu Mgr. Martiny Karáskové, 
pracovnice Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
Středních Čech.:

„Vážená (…),
chtěla bych Vás informovat, jak postupuje případ klecanského pivovaru. V létě 
proběhlo na místě ohledání předmětné stavby za účasti zástupců Ministerstva 
kultury ČR – odboru památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje, pra-
covníků NPÚ – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, zástup-
ců vlastníka a zpracovatele mykologického posudku. Zástupce obce na místní 
šetření nebyl pozván (i když jsem se na to Ministerstva kultury tázala), protože 
není účastníkem řízení o prohlášení věci za kulturní památku.

Po prohlídce budovy nás (pracovníky NPÚ a krajského úřadu) Ministerstvo kul-
tury vyzvalo, abychom zaslali aktualizované stanovisko, vzhledem ke stavu ob-
jektu. Zároveň nám zaslalo dva expertní posudky (Expertní posudek stanovení 
aktuálního jakostního stavu dřevěných konstrukcí v bývalém továrenském ob-
jektu Do Klecánek 22/1, Klecany, zpracovatel Zdeněk Starý – KONZEA expertní 
mykologická kancelář Ve Žlábkách 2746, 276 01 Mělník, průzkum 7. – 8. 2. 
2017, dále Stavebně technický průzkum ul. Do Klecánek 22/1, Klecany; zpraco-
vatel ČVUT – FAKULTA STAVEBNÍ, experimentální centrum – doc. Ing. Jiří Litoš 
PhD., Ing. Vladimír Šána PhD., 15. 3. 2017), které si nechal vypracovat vlastník.

Na základě těchto skutečností se již vyjádřil Krajský úřad Středočeského kraje, 
který areál bývalého pivovaru nedoporučil na prohlášení za kulturní památku. 
Já (zástupce NPÚ) jsem stanovisko ještě neposlala a zpracovávám jej nyní po 
konzultaci s kolegy. Každopádně názor NPÚ bude stále stavbu doporučit na 
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prohlášení za KP, i přes havarijní stav objektu (samozřejmě zaviněný absolutní 
neúdržbou současného vlastníka). Potom bude záležet na Ministerstvu kultury 
k jakému názoru se přikloní. Mám však ze zkušenosti obavu, že pivovar nepro-
hlásí za KP, i když nechci předjímat jejich závěr. Bohužel však, i kdyby se stal 
objekt kulturní památkou, nemusí se stavba zachránit. Vlastník se může proti 
rozhodnutí Ministerstva kultury odvolat v tzv. rozkladu a v tom případě záleží 
konečné rozhodnutí na ministrovi kultury. (..)“

Mgr. Martina Karásková
Oddělení evidence a dokumentace nemovitých památek

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ

STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

11. liStOPaD – Den válečnýcH veteránů
Den válečných veteránů, 11. listopad je dnem věnovaným památce všech válečných 
veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek.

HISTORIE DNE VETERÁNŮ
Dne 11. listopadu 1918 v 11:01 hodin podepsal maršál Foche v železničním 
vagónu v Compiégne na řece Marně příměří s poraženým Německem císaře Vi-
léma. Tímto příměřím bylo v konečném důsledku rozhodnuto o ukončení 1. svě-
tové války – největší a nejstrašnější války, jakou kdy lidstvo poznalo. Toto datum 
se stalo, na paměť obětem války, v demokratických zemích Evropy, v USA a Ka-
nadě „Dnem veteránů“. Francie iniciovala tento den jako Den padlých nebo Den 
příměří již v roce 1919. Během krátké doby se pak vzpomínka na padlé rozšířila 
i v Severní Americe jako Den vzpomínek či Den veteránů.

V České republice bylo datum 11. 11. jako Den válečných veteránů připomí-
nající oběti válečných konfliktů poprvé vzpomenuto v roce 2001.

VLČÍ MÁK – SYMBOL VZPOMÍNKY
Květ vlčího máku je v dnešní době neodmyslitelným symbolem oslav Dne vá-
lečných veteránů. Prvopočátky tohoto symbolu najdeme v básni „In Flanders 
Fields“ od kanadského vojenského lékaře, podplukovníka Johna McCrae, který 
ji složil v květnu 1915, když se v belgických Iprách účastnil jedné z bitev. Báseň 
byla publikována 8. prosince 1915. Tradice nošení vlčího máku se John McCrae 
nedožil, padl před koncem války. Báseň se dostala do rukou americké členky 
asociace Mladí křesťané Moiny Michael a inspirovala ji k myšlence učinit z květu 
vlčího máku poetický symbol obětí tohoto celosvětového válečného konfliktu. 
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Poprvé tuto svoji představu uskutečnila v USA v roce 1920, kdy vlčí mák jako 
symbol vzpomínky na válečné útrapy přijali američtí veteráni, a v roce 1921 
ji její francouzská následovnice Anne Guerin rozšířila mezi kanadské a britské 
legionáře. Ve stejném roce se ke znaku vlčího máku přihlásila i Austrálie. Dnes 
můžeme spatřit květ vlčího máku při oslavách Dne válečných veteránů ve většině 
demokratických zemí, které byly zataženy do světových válek.

Báseň Na flanderských polích

John McCrae

Na polích flanderských vlčí máky kvetou, 
tam mezi kříži, řada za řadou. 

Zde hrob je náš. Však mezi červánky, 
na nebi modrém slyšte skřivánky, 

když dole kanóny tu svoji píseň řvou.

My mrtví zůstanem – a je to možná zdání, 
že včera žili jsme a byli milováni, 

když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou: 
do vašich rukou vkládáme teď svou 
hořící pochodeň a vy ji neste dál. 

Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal. 
 

Když rozkvétá lán máků červených, 
my spíme dál na polích flanderských.

Zdroj: http://www.army.cz/
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JaK šel čaS PO cíSařSKýcH ScHODecH

Z náměstí ke kostelu vedou schody zvané 
Císařské. Proč právě císařské, se dočteme 
v pamětní knize Římskokatolické církve, 
kde je uvedeno, že se roku 1852 zarovná-
val pahorek pod farním kostelem, za úče-
lem výstavby kamenných schodů ke koste-
lu. Název Císařské schody (c.k. schody) byl 

zvolen jako upomínka na památku záchrany Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I., kte-
rého při promenádě ve Vídni napadl 18. února 1853 uherský atentátník Libenyi. O posta-
vení schodů se nejvíce zasloužil tehdejší starosta Klecan Jan Strach, který uspořádal sbírku 
na pokrytí stavebních nákladů. V roce následujícím byly na památku oslavy sňatku císaře 
Františka Josefa I. s princeznou Alžbětou Bavorskou, který se konal 24. dubna 1854, vysá-
zeny po obou stranách schodů dvě lípy. Když jsem před časem doplňovala texty k naučné 
stezce, připojila jsem dovětek: „Spodní část schodiště je stále používána, se znatelnými 
stopami rekonstrukcí a zchátralá, horní část, která končí u boční branky ke kostelu, je silně 
nahlodaná zubem času a již neúprosně mizí mezi bujným porostem“. Ale teď s velkou 
radostí musím text doplnit a udělám to ráda, protože se císařské schody po rekonstrukci 
oděly do nového kabátu, který je jim střižen na míru. Odstraněny byly dosavadní necitlivé 
zásahy a s téměř restaurátorskou pečlivostí byl schodům vrácen historický vzhled.

JH
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arS cameraliS v KlecanSKém KOStele
V rámci koncertu souboru Ars 
Cameralis ve svátek 28. září 
zazněly v klecanském kostele 
nejrůznější středověké nástroje, 
na které hráli členové souboru: 
H. Bartoň na varhanní portativ, 
středověký cimbál, cembalino, 
kotlíky , vedoucí souboru L. 
Matoušek na flétnu, kamzičí 
roh, jednoručky, chorus, krum-
horn, gotickou harfu, J. Richter 
na fidulu, rybebku, citolu. Pře-
krásně zpívala mezzosopranist-
ka O. Richter Musilová. Koncert byl pro posluchače opravdovým zážitkem.

rybářSKé ZávODy na vltavě
V sobotu 14. 10. 2017 se za krásného slunečného počasí konaly na revíru 401 016 
Vltava 4 rybářské závody MO Klecánky. Během soutěžního klání se podařilo rybářům 
nachytat 12 kaprů a 3 amury. Poté následovalo občerstvení a po sečtení výsledků se 
radovali z výhry na:

1. místě – Jan Maleček,
2. místě – Luboš Sloup
3. místě – Milan Houdek.

Vítězové obdrželi drobné ceny. Po vyhlášení vítězů a předání cen pokračovali ry-
báři vesele v chytání i mimo soutěž.

Petrův Zdar!
MO Klecánky
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mySlivOSt – HiStOrie SOKOlnictví
Sokolnictví je způsob lovu zvěře a ptáků pomocí cvičených dravců, zejména 
sokolů, jestřábů a orlů. Je to specifická oblast lovectví, která má své zvláštní me-
tody a zcela se odlišuje od běžné myslivosti, což platilo dříve a platí to i v sou-

časnosti.
Předpokládá se, že sokolnictví má 

svůj původ ve starověké Střední Asii 
na území pasteveckých kmenů a ná-
rodů, v krajině tvořené rozsáhlými 
pastvinami s nízkou vegetací. Tako-
váto přehledná krajina bez stromů je 
ideální pro lov s dravci. Je zajímavé, 
že v těchto oblastech se až po dnešní 
dobu udrželo sokolnictví jako forma li-
dového lovu i když všude jinde se stalo 
výsadou feudálů a panovníků. Vlivem 
výpadů bojovných kočovných kmenů 
se sokolnictví rozšířilo ze Střední Asie 
až do Indie, na Střední východ a poz-

ději na Balkán. Naproti tomu se v antickém Řecku ani v Římě nesetkalo s téměř 
žádnou oblibou. Do střední Evropy se znalost sokolnictví dostala až v době vpá-
du Hunů v pátém století. Hunský vůdce Attila byl na svém tažení doprovázen 
sokolníky s cvičenými dravci. V šestém století začíná v Evropě rozvoj sokolnictví 
nejdříve na dvoře franckých králů z dynastie Merovejců a následně pak u jiných 
panovníků a vyšší šlechty. Je známo, že mocný francký panovník Karel Veliký vy-
dal kolem roku 800 jeden z prvních sokolnických zákonů, který určoval i tresty 
za krádež či usmrcení loveckého sokola. Zákon platil téměř 300 let a byl přísně 
dodržován.

Sokolnictví bylo známo i našim předkům na území Velké Moravy, o čemž 
svědčí jak historické záznamy, tak archeologické nálezy. Z historických pramenů 
se o lovech s dravci zmiňuje například legenda „ Život Konstantina (sv. Cyrila )“ 
z devátého století či fuldské anály. Z archeologických nálezů je to pak bronzové 
nákončí opasku či stříbrný terčík s motivem sokolníka na koni ze Starého Města 
na Moravě.

Již od devátého století se odvíjí tradice sokolnictví na území Kyjevské Rusi 
i jeho rozvoj v období carského Ruska, kdy lovečtí dravci byli předmětem státní-
ho monopolu. Je to pochopitelné, protože tito dravci byli značně ceněni a často 
se používali jako diplomatické dary, a to jak ve středověku, tak v novověku. 
Vazalové často darovali sokoly svým lenním pánům, mezinárodní spory, válečné 
konflikty, státní dluhy, výkupné za válečné zajatce bylo často řešeno darováním 
sokolů. Nejstarší knihou užité ornitologie v Evropě je kniha císaře Fridricha II. 
Štaufského, která popisuje známé druhy ptáků a uvádí také výcvik loveckých 

Nimrod se sokolem
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dravců a lov pomocí sokolů či rarohů. O velko-
lepých loveckých výpravách, včetně sokolnic-
kých, mongolského vládce Číny Kublajchána 
píše ve svých cestopisech známý středověký 
cestovatel benátský kupec Marco Polo.

Na území českého přemyslovského státu se 
setkáváme s počátky sokolnictví poměrně poz-
dě, až ve třináctém století. V té době vznikaly 
osady zřizované jako sokolnické dvory v blíz-
kosti královských hradů uprostřed známých lo-
veckých revírů. Jako příklad může sloužit osada 
Sokolí dvůr (později Falkenau, Falknov, Soko-
lov) v blízkosti hradu Lokte nad Ohří či Sokolec 
(Sokolčí) u Poděbrad, kde se tradice sokolnictví 
udržela až do poloviny sedmnáctého století. 
Sokolnictví se provozovalo i na jiných místech 
v Čechách například na panství krumlovských 
Rožmberků i na panství Chlumec nad Cidlinou.

Od poloviny osmnáctého století nastává vše-
obecný úpadek sokolnictví způsobený především vývojem palných zbraní použí-
vaných pro lovecké účely a s tím související obliba společných honů. Zároveň se 
dravci stali konkurenty myslivců a byli proto intenzivně loveni. Pouze v kolébce 
sokolnictví ve Střední Asii a v Anglii pokračovalo sokolnictví v tradiční formě. 
Obrat nastal v devatenáctém století, kdy se v Holandsku i v jiných zemích se 
probudil zájem o chov dravců.

U nás byl jedním z prvních novodobých sokolníků Bedřich Mensdorf – Pouilly, 
který se v roce 1920 začal aktivně zabývat sokolnictvím a o svých zkušenos-
tech napsal v roce 1933 několik populárních článků do časopisu Stráž mysli-
vosti a současně se pokusil o založení prvního klubu sokolníků u nás. Bohužel 
neúspěšně. Pokračovatelem se stal Zdeněk Sternberg autor knihy „Sokolnic-
tví“ z roku 1969. Velkým propagátorem sokolnictví po druhé světové válce byl 
MUDr. Jiří Brdička a dále pak Svatopluk Doubrava, z jehož iniciativy a s pomocí 
dalších nadšenců, byl 11. listopadu 1967 v Opočně založen Klub sokolníků. 
Ještě předtím však bylo vyhláškou Ministerstva zemědělství z 19. ledna 1967 po-
prvé sokolnictví uvedeno jako uznaný způsob lovu. Dalším důležitým datem je 
rok 1991, kdy se Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty stal členem 
Mezinárodní organizace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků (IAF).

16. listopadu 2010 na konferenci UNESCO v Nairobi bylo české sokolnictví 
zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva.

Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty slaví letos padesát let od 
svého založení a patří s přibližně pěti sty členy k největším sokolnickým organi-
zacím na světě.

Ing. Jindřich Trpák

Fridrich II. se sokolem
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ZaHraDa v liStOPaDu
Pokud je stále příznivé počasí, můžeme ještě vy-
sazovat prostokořenné ovocné stromy. Začínáme 
zazimovávat zahradu. Ke kořenům pěnišníků při-
sypeme tenkou vrstvu substrátu pro rododendrony. 
Pokud málo prší, občas zalijeme jehličnany a stá-
lezelené dřeviny. Listí, které napadalo do záhonů 
trvalek a keřů, necháme na místě zetlít a bude tak 
sloužit jako hnojivo. Ale listí, které napadalo na 

trávník, je potřeba shrabat. Pod angrešty a rybízy rozhodíme vrstvu kompostu. Trval-
ky, které přezimovávají s listy (bergenie, juka, čemeřice aj.) nesestříháváme. Záhony 
s vysazenými dvouletkami přikryjeme netkanou textilií, chvojím nebo listím. Vypus-
tíme vodu z nádrží, uzavřeme venkovní přívody vody a uložíme zahradní hadice. 
Půdu pod korunami stromů přihnojíme fosforečnými a draselnými hnojivy. Koncem 
měsíce přeházíme kompost. S prvními listopadovými mrazíky nastává doba sklizně 
těch plodů, které se zpracovávají a jedí až po přejití mrazem (mišpule, velkoplodé 
brusinky, klikvy, jeřabiny).

JH

JiHOamericKá turiStKa – nutrie říční
Fauna Klecan 17.
Po naší vlasti se stále šíří noví a noví obyvatelé z řad rostlin a zvířat. Někteří jsou možná žá-
daní, ale většina z nich vítána není, a mnozí nám významně škodí. Jeden živočich z řádu 
hlodavců nastoupil tažení po českých zemích asi před dvaceti lety, nejspíše proto, že uni-

kl nebo byl vypuštěn z faremních chovů. 
Jedná se o nutrii říční (Myocastor coypus), 
pocházející od říčních toků mírného pás-
ma Jižní Ameriky (Argentina, Chile, Para-
guay). Tento celkem mohutný hlodavec 
váží až 9 kg, dospělý měří půl metru, je 
šedohnědý a v našich zemích byl chován 
jak pro kožešinu, tak i pro maso. V zimě 
nespí, takže jsou-li tuhé zimy hyne, ale 
vzhledem k celkově mírným zimám po-
sledních let přežívá dosti úspěšně a v ně-
kterých místech, jako např. v Polabí, je 
rozšířen masově. Je to problematický 
„úspěch“, neboť např. v roce 1978 byla 

Nutrie říční, autor snímku Margita Nagelová, 
12. dubna 2015
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nutrie pokusně vysazována na Slovensku na řece Hron, což se nezdařilo. Nyní se to ale ve 
střední Evropě zdařilo až příliš.

V Klecanech je málo vodních ploch, kde by nutrie mohla žít. Rybníček v zatáčce silnice 
pod Drasty by pro ni vhodný byl, ale jistě by se našel nějaký obyvatel, který by pro ni měl 
jiné využití (např. na pekáči). Takže nutrii můžete vidět jen sporadicky přímo ve Vltavě, 
i když proudící vody příliš nemiluje. Do zpravodaje byla nutrie zařazena mimo jiné proto, 
že před několika lety se někteří obyvatelé Klecánek domnívali, že viděli ve Vltavě plavat 
bobry, jednalo se však právě o nutrie.

Nutrie se živí vegetací, z níž si nevybírá a konzumuje téměř vše, v zimě proto hodně 
strádá. V lokalitách většího výskytu se nechává od lidí krmit suchým chlebem a různými 
zbytky zeleniny, což je v mnoha místech oblíbenou kratochvílí místních obyvatel. Roz-
množuje se po dosažení osmi měsíců, a proces páření a výchovy mláďat probíhá velmi 
podobně jako u ondatry, která je ostatně rovněž druhem zavlečeným z Jižní Ameriky. Pro 
své potomstvo budují nutrie břehové nory, hluboké třeba až šest metrů. Jejich vchod je 
zčásti zanořen do vody, ale pak chodba stoupá, takže vlastní doupě je v suchu. Ve vrhu 
může mít až osm mladých. Nejlépe se nutrie cítí ve vodě, a plovací blány na zadních 
nohou jí umožňují velmi dobře plavat. Kromě blan jsou spolehlivým poznávacím znakem 
vyčnívající přední červené zuby. Z toho důvodu není nutrie právě vrcholem krásy. Další 
zajímavostí je schopnost uzavírat nozdry při potápění.

V naší přírodě mají nutrie jen ne-
mnoho nepřátel. Mladé nutrie mohou 
být loveny vydrami, liškami a kunami, 
na velké jedince si troufnou jedině 
velcí domácí psi. Nefiguruje dokonce 
ani v seznamu lovné zvěře dle vyhláš-
ky o myslivosti, ač by pro méně zdat-
né lovce byla velmi snadným terčem. 
Takže turistku z Jižní Ameriky tu už asi 
budeme mít natrvalo.

Je ale třeba dodat, že ve své ji-
hoamerické domovině jsou nutrie 
natolik usilovně loveny pro maso 
i pro kožešinu, že v mnoha místech 
zcela vymizely, a to i přes různé 
pokusy o zákaz lovu. Vyskytují se 
tam nyní zpravidla jen ve faremních 
chovech. Možná by z toho mohl 
vzniknout hezký podnikatelský zá-
měr, naše zdivočelé nutrie v přírodě 
odchytávat a za dobré peníze vy-
vážet do zemí původního výskytu 
v Jižní Americe. Prospěli bychom 
tak tamní i naší přírodě.

Jaromír Bratka
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cO všecHnO (ne)víte O Sv. martinOvi
K oslavě svátku sv. Martina neodmyslitelně 
patří do zlatova upečená husa, svatomartinské 
víno i sněhová předpověď o tom, že Martin 
přijíždí na bílém koni. Co dalšího ještě o Mar-
tinovi víte?

1.  Martin se stal světcem díky své pověsti laskavého, skromného a soucitného křes-
ťana. Jaké ale bylo jeho původní povolání? Byl:

 a) římským výběrčím daní
 b) důstojníkem římské armády
 c) správcem římské provincie

2.  Každý světec má své chráněnce. Sv. Martin je nejenom patronem Francie, ale 
také ochráncem krejčích, kovářů, chudáků, hoteliérů, vinařů i cestovatelů. Mezi 
jeho chráněnce patří také:

 a) abstinenti
 b) kuřáci
 c) alkoholici

3.  Proč je jedním ze svatomartinských symbolů husa?
 a) ve své diecézi založil chov hus
 b) po smrti Martin na huse odletěl do nebe
 c) když Martina vybrali jako biskupa, nechtěl se jím stát a schoval se mezi husy

4.  Ke svatomartinské tradici patří pití vína. Jak to se sv. Martinem souvisí?
 a) je to náhoda, v listopadu se začíná pít nové víno sklizené v daném roce
 b) vedle klášterů zakládal v Bordeaux vinice
 c) „kázal vodu, pil víno“

5.  K svátku sv. Martina se dříve vázala ještě jedna tradice. Jaká?
 a) čeleď měla nárok na dvojnásobnou mzdu
 b) čeleď se na den stala pány a páni jí museli posluhovat
 c) čeleď sjednávala se svými zaměstnavateli smlouvy na další rok

(1b; 2a; 3c; 4a; 5c)
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šKOlní Kurýr
Deváťáci pomáhají ve škole

Letos už jsme deváťáci! 
A tak jsme ve škole samo sebou 
nejlepší, největší, nejchytřejší, nej-
zodpovědnější a nejsilnější! Proto 
si nás vždycky vyberou, abychom 
ve škole pomáhali. Od začátku roku 
už jsme vítali naše prvňáčky, kdy 
jsme pro rodiče a děti připravili se-
zení na první školní den na hřišti. 
Holky z naší třídy prvňáčky a jejich 
maminky osobně přivítaly. Upřímně 
řečeno nemáme rádi, když nás naše 

paní učitelka fotí a vždycky se začneme schovávat a tvářit hrozně, aby radši vyfotila 
někoho jiného z nás. Jsme totiž kromě všeho velmi skromní :-). Tento týden jsme zase 
pomáhali. Tentokrát s přípravou oslav 50. výročí naší školy. Připravili jsme posezení 
a pohoštění pro bývalé kantory naší školy. Holky z naší třídy dokonce dělaly celý 
večer hostesky a roznášely kávu a jiné nápoje příchozím. Jsme strašně dobří! Teda...
no...ehm, když chceme :-).

Za tým 9.A Hana Kuželková

Prevence v ZŠ Klecany
Základní škola Klecany v letošním roce 
v rámci primární prevence spolupracuje 
s občanským sdružením ACET ČR, využí-
vá primárních programů Policie ČR, Měst-
ské policie Klecany a kurzů a programů 
firmy Vitalus – první pomoc zážitkem.

Již v prvním zářijovém týdnu proběhl preventivní 
program, který měla na starosti Městská policie Kle-
cany, byl určen všem prvňáčkům. V letošním roce 
máme prvňáčků bez mála sto. A vzhledem ke stížené 
dopravní situaci před školou a probíhajícím úpravám 
jsme tuto prevenci zaměřili na nebezpečí úrazů spo-
jené s pohybem dětí ve městě, na ulici a v dopravním 
provozu vůbec. Pan náčelník se svým týmem poučil 
žáky prvních tříd o bezpečném přecházení a orientaci 
ve městě vůbec.
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V šestých ročnících proběhl program 
primární prevence na téma „Bolest-ne-
moc jménem šikana“, který svým obsa-
hem měl žákům přiblížit, jak se šikana 
pozná, jak se cítí ponižovaný, jaké jsou 
způsoby šikany a kde hledat pomoc. Žáci 
si také v rámci třídních kolektivů zahráli 
hry, které byly zaměřeny na odlišnosti.

Sedmý ročník měl přednášku na téma 
„Moderní je nekouřit“. Tato multimediální 
přednáška měla za úkol, aby se žáci uvědo-
mili své životní priority a pochopili finanční, 
zdravotní, pracovní a společenský dopad zá-

vislosti na nikotinu. V osmém ročníku se žáci zúčastnili programu na téma „Sex, 
AIDS a vztahy“. Hlavním cílem bylo vysvětlit základní pojmy HIV, AIDS a způsoby 
prevence přenosu HIV. Poskytnout informace o účinné ochraně a zodpovědnosti za 
svou sexualitu. Tyto preventivní programy nám zajistilo občanské sdružení ACET ČR.

Hana Kuželková

Třeťáci navštívili Trojský útulek
Ve středu 27. září jsme se vydali pěšky 
podél Vltavy do Tróji. Počasí nám přálo, 
takže se nám báječně šlapalo. Pejskům 
jsme přinesli pár dobrůtek, potěšili jsme 
se s dvěma nejhodnějšími a prohlédli si 
všechna ostatní zvířata. Možná nevíte, že 
v útulku žije obrovská krajta, 2 agamy, 
několik želviček, žáby a jiná zvířátka. Byl 
to zajímavý a náročný den, vždyť 12 km 
někdo z nás ušel poprvé v životě  :O)

Třeťáci se vydali do pohádky
2. října 2017 jsme autobusem vyrazili na 
zámek v Ploskovicích, kde na nás čekal 
vypravěč, který chtěl zachránit princeznu. 
Slíbili jsme mu pomoc, a proto jsme mu-
seli do zámeckého parku za strašidly pro 
kouzelné kuličky a živou vodu. Hodná 
pohádková babička nás pak naučila kouz-
lo, kterým jsme přemohli zlého čaroděje, 
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a pak vysvobodili princeznu. Ta byla moc ráda, a proto nám na památku věnovala 
svítící kamínek, který nás vždycky v noci vezme do snu ... do další pohádky. 

Evropský den jazyků
Žáci 2. B letos oslavili Evropský den jazyků, který připadá na 
26. 9.

Ve dvojicích vytvořili své první projekty o evropských ze-
mích. Všichni zvládli úkol na jedničku. Pochvala však patří ne-
jen dětem ale i rodičům, kteří dětem pomohli připravit zvukové 
ukázky a národní pokrmy :-)

Čechova stodola a kreativní dílny
V malebné vís-
ce u Příbrami 
se nachází nově zrekonstruovaná sta-
ročeská stodola, kam jsme na konci 
září s druháčky vyrazili. Uvnitř nás 
uvítal bájný praotec Čech, který nám 
zábavnou formou představil nejzná-
mější osoby z českých pověstí. Vy-
právěl nám o Přemyslu Oráči, vlady-
kovi Horymírovi a jeho věrném koni 

Šemíkovi či o lstivé Šárce. Kdo odpověděl správně na jeho otázky, dostal odměnu. 
V kreativní dílně jsme si vyrobili sošky s halloweenskou tématikou. Výlet se nám moc 
líbil a ještě se sem jistě vrátíme.

První pomoc ve 3.B
Sami na sobě jsme zkoušeli situace, při kterých je ohrožen něčí život, a my ho správ-
ným jednáním dokážeme zachránit. Volali jsme na záchranku, učili se komunikovat 
s operátory, přetočit i těžkou osobu, natrénovali jsme umělé dýchání nebo zastavení 
tepenného krvácení. Byla to zábava i práce najednou a moc jsme si to užili.

Projekt „Podzim“ ve 3. třídách
Ve středu jsme se vydali do klecanského 
háje na hřiště. Nejprve jsme si zopako-
vali, co dělá příroda na podzim, jak se 
chovají savci i ptáci. Dále jsme probra-
li mapy, typy krajin a světové strany. Na 
závěr nám paní učitelky připravily „bo-
jovku“ složenou z otázek, které jsme 
společně probrali. Pracovali jsme v tří-
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členných týmech. Než na všechny došla řada, zkusili jsme si kresbu podzimní přírod-
niny pomocí šrafování. Některé obrázky jsou krásné a vyzdobí nám školní chodbu. 
Den jsme si moc užili, a další den na nás čekalo vyhodnocení bojovky a odměna – 
obrovské bubliny.

Zdroj: www.zsmsklecany.cz

Z Družiny
Ahoj všem! Je tu říjen a s ním nové podzimní zážitky s naší družkou .

Nejprve jsme zavítaly do 
botanické zahrady v Troji. 
Zde na nás čekala mladá 
průvodkyně, která pro nás 
měla připravené různé hry 
a soutěže spojené s pod-
zimem. Také jsme se do-
věděly, proč je příroda na 
podzim tak krásně barevná. 

Celé odpoledne strávené v botanic-
ké zahradě po nás pokukovaly krásné 
dýně .

Dýně v botanické zahradě nás inspi-
rovaly natolik, že jsme za týden vyra-
zily do Máslovic na námi velice oblí-
bené „dýňování“. Jako vždy, vše bylo 
perfektně připravené a my se mohly 
vrhnout na tvorbu strašidelných dýní.

Přejeme všem krásné podzimní dny.

Děti z družky

Závěrem bychom měly ještě jedno 
přání. Neberte nám ty krásné vřesy, 
kytičky a stromky z truhlíků, které nám 
zdobí vchod do pavilonu B. Staráme se 
o ně a chceme to mít hezké.

Děkujeme.



32 / 33

ZPrávičKy Z mateřSKé šKOličKy
Zatímco v září probíhaly volnější třídní programy tak, aby si děti opět postupně zvyk-
ly na pravidelné navštěvování mateřské školy, v říjnu už se všude tvořilo a „rozjely“ 
se naplno třídní projekty. Kromě běžného programu se některé třídy vydaly na první 
výlety a také nás dvakrát navštívilo divadlo.

Svíčkárna Šestajovice
4. 10. 2017 třídy Beruška a Kobylka navštívily Svíčkárnu v Šestajovicích. Děti s paní 
učitelkami nebyly ve svíčkárně poprvé. Pro tentokrát si vybraly program s výrobou 
svíček, vykrajování mýdel a výrobou dárků z koupelové mořské soli. Na závěr vý-
letu si ještě mohly prohlédnout zvířátka v místní minizoo a proběhnout se po velké 
zahradě.
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Screening zraku

10. 10. 2017 proběhla v mateřské škole pravidelná akce 
– screening zraku „Lví očko“. Za pomoci speciálního pří-
stroje je možné u dětí odhalit oční vady. Rodičům dětí je, 
v případě zjištění event. problému, doporučena návštěva 
očního lékaře. Děkujeme panu M. Filingerovi za zpro-
středkování zapůjčení přístroje.

Ekologický program

11. 10. 2017 nás navštívila lektorka ze společnosti Ekocom s programem 
„Tonda obal na cestách“. Děti byly seznámeny s různými druhy odpadu se 
kterými se mohou setkat v běžném životě a byly poučeny jak s jednotlivými 
druhy odpadu naložit. Hlavním úkolem výukového programu bylo vést děti 
k tomu, aby odpad třídily. Na závěr dostal každý kartu s obrázkem odpadu 
a měl ho uložit do kontejneru se správnou barvou.

Divadlo Kůzle

13. 10. 2017 nás navštívilo divadlo Kůzle, které za námi přijelo s veselým hudeb-
ním pořadem „Na zahrádce je tak sladce“. Děti se rozhodně nenudily a oba herci 
je zapojili do svého představení tancem i zpěvem.



Barvy podzimu
19. 10. 2017 třídy Berušku a Myš-
ku navštívil pan Ivo Vrba s hudeb-
ním pořadem „Barvy podzimu“. 
Jako vždy, když pan Vrba přije-
de, rozezní se třídy hudbou. Děti 
mají možnost vyzkoušet si hru na 
mnoho hudebních nástrojů. Tento 
hudební pořad je ve školce velmi 
oblíbený.

O princezně Lesněnce

…tak to byl název další pohádky, kterou děti zhlédly 24. 10. Tentokrát byly 
hlavními herci loutky. Pohádka byla velmi zábavná a skvěle zahraná díky 
paní loutkoherečce.
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lOutKOvé DivaDlO KlecáneK HraJe

v sobotu 25. listopadu

pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Tihle dobří přátelé vždycky poradí princi proti zlému čarodějovi, 

který vězní krásnou princeznu.
Už se těšíme na děti i na dospělé, prostě na všechny diváky.

Začínáme v Městské knihovně Klecany v 15 hodin.
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PřišlO nám e-mailem
Majitel psa si chtěl zamluvit včas dovolenou na horách a tak 
napsal majiteli hotelu:
„Vážený pane, rád bych se ve Vašem hotelu ubytoval se svým 
psem. Je slušně vychovaný, neštěká a nepřidělá obsluze žád-
nou práci.“

Majitel hotelu odpověděl:
„Vážený pane, svůj hotel provozuji už 25 let. Za celou tu dobu mi žádný 
pes neukradl ručník, osušku, župan, toaletní papír ani příbor či obraz na 
zdi. Ani jednou jsem kvůli psovi nemusel uprostřed noci volat policii nebo 
záchranku, protože se opil a ublížil sobě nebo komukoliv jinému. Ani jednou 
jsme kvůli psovi nemuseli malovat pokoj, protože by ho pozvracel.Váš pes je 
tedy v mém hotelu vítán.

P.S.
A pokud se za Vás Váš pes zaručí, můžete přijet s ním.“

SKautSKé StřeDiSKO Havran Klecany
LARP v klecanském háji
V sobotu 7. října 
mohli obyvatelé Kle-
can narazit v háji na 
bojovníky s meči, 
moudré kouzelní-
ky či bandity, neboť 
vedoucí a roveři ze 
skautského středis-
ka pod vedením Še-
byho připravili pro 
klecanské skauty 
a skautky z koby-
liského střediska Ra-
dost LARP.

LARP (z anglic-
kého Live Action 



Role Play)  je druh rolové hry, ve které živí lidé hereckým způsobem ztvárňují činy 
svých postav. Účastníci oblékají kostýmy, interagují mezi sebou navzájem a s okol-
ním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě vytvořeném ve světě 
skutečném.

Šeby svůj LARP po-
jmenoval „Ynacejské 
údolí“, ve kterém tři 
šlechtické rody soutěži-
ly o nadvládu nad touto 
oblastí. Jednalo se o rody 
šlechticů Pompezína, 
Všehokrada a lorda Bom-
bardona. Ve hře se však 
kromě šlechticů a jejich 
družin (tvořených dětmi) 
pohybovaly i speciální 
postavy, které zadávaly 
hráčům různé úkoly, ob-
chodovaly či se s nimi 
pouštěly do potyček. Takovými speciálními postavami byli bandité v čele s valký-
rou, kněžna svatyně, drujdi, lovci čarodějnic, překupník, hospodský, kapitán strá-
že, gardista a další. Cílem hráčů bylo získat co nejvíce výherních bodů. Ty získavali 
za plnění úkolů a také za rozšiřování své tvrze a stavění budov. Kromě toho si mohli 
hráči a hráčky během celého dne přivydělávat plněním drobných úkolů, občerstvit se 
v krčmě či bojovat proti banditům a hráčům z jiných rodů.

Vítězství nakonec patřilo družině šlechtice Pompezína. Jednalo se však o těs-
né vítězství, protože mezi první a poslední družinou byl rozdíl jen 6 bodů. 
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Hlavním cílem akce však byla zábava a té si všichni užili víc než dost. Náš 
13. oddíl se navíc blíže seznámil se skautským oddílem z Kobylis a jistě spolu 
v nejbližší době opět nějakou akci uskutečníme. LARP byl díky Šebymu po or-
ganizační stránce velmi zdařilý a zábavný, jak pro děti tak pro vedoucí. Všichni 
doufáme, že se nám za rok podaří uspořádat LARP s účastí dalších skautských 
oddílů z okolí.

Na závěr skautský citát:
„Skauting zprostředkovává soubor mravních hodnot, které lidská osobnost i lid-
ská společnost nutně potřebují ke svému přežití a zdravé existenci – mohli by-
chom je souhrnně nazvat fair play – čestná, poctivá hra.“

(Tomáš Halík – Profesor Karlovy Univerzity, 
prezident České křesťanské akademie, katolický kněz)

pozn. převzato z oficiální stránky Junáka – Českého skauta, 
z. s.: https://www.skaut.cz/skauting/zname-osobnosti/tomas-halik
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atleticKé ZávODy
V sobotu 14. 10. 2017 proběhly atletické závo-
dy, které pro děti z kroužku atletiky zorganizoval 
Pravý Hradec. Díky krásnému počasí a skvělým 
výkonům všech závodníků se závody opět vydařily.

Závody pořádáme 2x do roka, na jaře a na podzim, hlavně pro naše děti 
z kroužku atletiky. První závody se konaly na jaře 2014. Na konci závodů 
vyhlašujeme vítěze, ale medaile, diplomy a odměny čekají na všechny účast-
níky. Další závody nás čekají na jaře 2018.

Děkujeme všem trenérům z atletiky za přípravu a zorganizovaní závodů.

Za Pravý Hradec Pavla Křemenová

Foto: M. Vach
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Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na poslední podzimní zápasy

A mužstvo

05. 11. 2017 14.00 TJ Kovohutě Podlesí TJ Sokol Klecany

11. 11. 2017 10.15 Viktoria Vestec TJ Sokol Klecany

18. 11. 2017 13.30 TJ Sokol Klecany TJ Sokol Jíloviště

B mužstvo

05. 11. 2017 14.00 Větrušice Klecany 

19. 11. 2017 13.30 Radonice Klecany

Dorost

04. 11. 2017 10.15 TJ Sokol Klecany FK Dobrovice

11. 11. 2017 14.00 TJ Sokol Klecany FK Pšovka Mělník

19. 11. 2017 11.00 SK Bakov n./J. TJ Sokol Klecany

Starší přípravka
Hřiště TJ Sokol Klecany 05. 11. 2017 09.00 hod

Mladší přípravka
Hřiště FC Líbezníce 05. 11. 2017 10.00 hod
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