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výpiSy Z uSnESEní rady měSta KlECany 
Za lEdEn a únOr 2017
Rada 16. ledna
 – Souhlasila, v souladu s usnesením zastupitelstva města Klecany z 10. 12. 2015, 

s předložením žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu v základním 
provedení pro Sbor dobrovolných hasičů Klecany, s celkovým rozpočtem do výše 
1,5 mil. korun bez DPH -v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových 
žádosti v programu dotace pro jednotky SDH obcí. Současně uložila finančnímu 
výboru zajistit vyčlenění finančních prostředků na tento účel ve výši 50 procent 
nákladů, až do výše 1,050 mil. korun včetně DPH.

 – Vzala na vědomí protokol o jednání komise pro otvírání obálek veřejné zakáz-
ky Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany a zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek z 5. 12. 2016. Jako nejvhodnější vyhodnocuje 
nabídku firmy Kobit s.r.o. s nabídkovou cenou 6,4 mil. Kč bez DPH.

Rada 23. ledna
 – Souhlasila se žádostí SDH Klecany na vybudování garáže na pozemku p. č. 91/14 

a informací starosty o možnosti získání dotace Ministerstva vnitra na vybudování 
garáže.

 – Schválila poskytnutí minimálně 50 % podílu způsobilých výdajů z rozpočtu města 
až do výše 1,894.027 korun včetně DPH.

 – Schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na re-
konstrukci a přístavbu objektu Rychty od ASLB Praha 10.

 – Projednala upravený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o pronájmu budovy 
čp. 941 se společností Alfeza s.r.o., U Lékárny 228/9, Klecany. Uložila tech-
nikovi správy majetku předložit upravenou smlouvu na následující zasedání 
rady města.

 – Schválila poskytnutí návratné finanční výpomoci 50 000 korun a podpis příslušné 
smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Sokol Klecany, z.s. Finanční prostředky budou 
vráceny po získání dotace na činnost.

Rada 30. ledna
 – Vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecní policie Zdiby za rok 2016.
 – Projednala nabídku s.r.o. Čechák Praha na zajištění monitoringu sedmi dotačních 

projektů (Snížení energetické náročnosti ZŠ, MŠ, ZUŠ, tělocvičny, zdravotního 
střediska, městské ubytovny, hasičské zbrojnice, městského úřadu) za cenu 72 000 
korun bez DPH.

 – Projednala možnost poskytnutí stravenek zaměstnancům města. Uložila vedení 
města předložit návrh rozpočtového opatření finančnímu výboru.
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Rada 13. února
 – Vzala na vědomí vyhodnocení druhé ankety obyvatel k aktualizaci strategického 

plánu města Klecany a ukládá investičnímu technikovi zveřejnění na webu města 
a zajištění veřejného projednávání výsledků ankety.

 – Schválila smluvní poplatky za konání svatebních obřadů v mimořádném termínu 
a za konání svatebních obřadů mimo obřadní síň.

 – Vzala na vědomí výroční zprávu o hospodaření Základní umělecké školy Klecany. 
Schválila hospodářský výsledek ZUŠ ve výši 75 740 korun a převedení do fondu 
reprodukce majetku (investičního fondu). V této souvislosti schválila nákup počíta-
čů v hodnotě cca 130 tis. korun, který bude uhrazen z prostředků ZUŠ.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

pOděKOvÁní StarOSty měSta
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem Městského úřadu v Klecanech na tomto 
místě poděkoval paní Dagmar Braunové, která se tímto zařazuje do 
"kategorie" těch, o které se dlouhá léta s laskavou, obětavou a trpě-
livou péčí sama starala. Neúnavnou prací pro seniory v Klecanech a okolí spolu se 
svými kolegyněmi vytvářela našim seniorům jak v DPS, tak v domácí péči důstojné 
prostředí k jejich životu. 

Vážená paní Braunová, 
přeji Vám, abyste na své další životní pouti potkávala lidi se stej-
nou empatií a obětavostí, kterou jste ochotně předávala ostatním.  

Děkujeme
Za vedení města Ivo Kurhajec

Vážení občané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Všem občanům, kteří se 
v zimním období podíleli na úklidu sněhu na chodnících a komunika-
cích v okolích svých nemovitostí. Této pomoci si velmi vážím.

Ivo Kurhajec
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nOvinKy v OdStraňOvÁní Odpadů 
Z dOmÁCnOStí
Vážení občané, v roce 2017 dochází k dalšímu rozšíření služeb v oblasti třídění od-
padů v našem městě. Důsledným tříděním umožníme recyklaci, ze které získáváme 
nové zdroje surovin a energie. Šetříme také místo na skládkách.

Nově třídíme i použitý kuchyňský olej
Kuchyňský olej je běžnou součástí přípravy pokrmů v každé domác-
nosti. U použitého oleje, který již svůj účel splnil, nastává nerudovská 
otázka: kam s ním? Vylití oleje do odpadu je zcela nevhodné – hrozí 
zatuhnutí tuku v kanalizaci, další škody napáchá v čistírně odpadních 
vod. Město Klecany nabízí ekologicky šetrné řešení. V únoru 2017 
jsme nechali do města umístit dvě nádoby na použitý kuchyňský olej: 
na stanoviště tříděného odpadu na náměstí Třebízského a do sběrné-
ho dvora (odběr je samozřejmě zdarma). Jedná se o černou plastovou 
popelnici (viz foto) s otvorem pro vhazování použitého kuchyňského 

oleje přelitého do PET lahví. Do nádoby patří pouze kuchyňský olej.

Pravidelný svoz bioodpadu
Máte zájem se pohodlně zbavit starostí, kam se spada-
ným ovocem, listím a posekanou trávou? Ve vegetačním 
období (1. 4. – 30. 11. 2017) nabízíme ve spolupráci se 
společností FCC Environment pravidelný svoz biologic-
ky rozložitelného odpadu (bioodpad) z Vašich zahrad 
a domácností. Svoz bude prováděn 1 x za 14 dní. Cena 
961,– Kč zahrnuje zapůjčení nádoby, pravidelný svoz 
bioodpadu a jeho zpracování na kompostárně. Služba je 
určena pro bioodpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, spada-
né ovoce, větve) a bioodpad z domácností (zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad 
z přípravy kávy a čaje, skořápky vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zví-
řat apod.). Do nádoby nepatří: kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlý olej, tekuté a ka-
šovité zbytky jídel, obaly, směsný odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady.

Proč se do systému zapojit?
•  Biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti až 40 % komunálního odpadu. 

Odděleným sběrem umožníte jeho další využití.
• Odpadnou Vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím a trávou.
•  Na odpad Vám dodáme popelnici se speciální konstrukcí o objemu 240 litrů, která 

omezuje zahnívání a šíření zápachu.

Objednávky nádob a vývozu bioodpadu je možno provést v pokladně MěÚ (mat-
rika v budově pošty), tel.: 284 892 027
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Kontejner na vyřazené elektro
K budově pošty byl opět umístěn kontejner na elektroodpad – drobné domácí spotřebiče. 
Nový kontejner je v masivnějším provedení, proto předpokládáme, že již nebude tak ob-
líbeným cílem útoků zlodějů a vandalů. Po jejich nájezdech byl často natolik poškozen, 
že bylo ztíženo jeho používání, estetický dojem ze zohýbaných dveří a kovových lamel 
u otvoru na vhazování spotřebičů také nebyl nejlepší… Kromě tohoto místa lze malé do-
mácí spotřebiče odložit ještě do kontejneru na sídlišti (stanoviště tříděného odpadu) a ve 
sběrném dvoře. Zde je možno zdarma zanechat i spotřebiče, které z důvodu jejich rozmě-
ru nelze vložit do kontejneru (televize, monitory, ledničky, pračky atd.)

Daniel Dvořák, místostarosta

KlECanSKÁ výrOčí
Před 80 lety bylo 21. března (1937) založeno 
Vlastenecko – dobročinné sdružení Obce Baráč-
níků Vácslava Beneše Třebízského v Klecanech. 
Stalo se tak na popud krčmáře Havla Jana. Tento 
z řečí hostí jej navštěvujících vystihl, že jest zde 
značný zájem o obec Baráčnickou a proto sám se 
obrátil o pomoc na Obec Baráčníků v Kobylisích 

a tato se při svém sezení usnesla v Klecanech obec Baráčníků založiti.

Před 175 lety 24. března (1842) se narodil Jiří Vlk. Patřil do staré učitelské rodiny 
působící v Klecanech. Za záslužnou učitelskou práci, kterou věnoval po dlouhých 
45 let dětem, mu byl 6. března 1902 udělen titul „čestný občan Klecan“.

JH

nOvinKy Z KniHOvny
Milé čtenářky, milý čtenáři – velcí i malí,

měsíc utekl jako voda, možná i proto, že je nejkratší v roce. Je 
čas na seznámení se s dalšími knižními přírůstky v naší knihov-
ně. Tentokrát hodně nových knih přinesly čtenářky. Všechny jsou 
v bezvadném stavu – jako nové.

 
Pro milovníky fantasy je to např.:
John Flanagan: Bratrstvo (5 dílů)
John Flanagan: Hraničářův učeň (12 dílů)
D. M. Cornish: Tetování krví (3 díly)
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V anglickém jazyce máme celou dětskou encyklopedii Childcraft. Když jsem v ní 
listovala, tolik se mi líbila, že mě mrzelo, že nejsem malá holka a nemám anglicky 
mluvící rodiče.

Pro ty, které zajímá filozofie nebo psychologie, máme např.:
Tony Crabbe: Proč nikdy nestíhám – jak najít rovnováhu mezi prací a soukromím;
John Gray: Mars a Venuše si spolu začínají – naučte se proplouvat pěti stadii sezna-
mování s tou pravou, s tím pravým;
Tom Hodgkinson: Jak být líný – nicnedělání je dřina – od autora knih Líný rodič a Jak 
být volný;
Dan Millman: Čtyři pilíře smyslu života – pro toho, kdo vyžaduje důkladnější pohled 
do svého nitra a na svůj život.

Chtěla bych ještě jednou mockrát poděkovat našim čtenářkám, které doplnily kniž-
ní nabídku naší knihovny. Ony jistě budou vědět, o kom zde píši. Nezveřejňuji jejich 
jména, protože jsem se dopředu nedovolila, zda se o nich mohu ve zpravodaji zmínit. 
Připravily mi „malé“ Vánoce nebo oslavu měsíce čtenářů již v únoru místo v březnu 
J. Tak ještě jednou: „Děkuji!“ 

V rámci března – měsíce čtenářů naše knihovna nově registrovaným čtenářům od-
pustí roční registrační poplatek. Tak honem do knihovny, ať je nás čtenářů víc!

Nebojte se. I stávající čtenáře čeká malá odměna – placka „Jsem klecanský čtenář“.
Těším se na Vaši návštěvu

knihovnice J. Langová

lOutKOvé divadlO KlECÁnEK HraJE
v sobotu 25. března

hru starých českých loutkářů Posvícení v Hudlicích:
V hustých křivoklátských lesích kdysi zabloudil při lovu český kníže Oldřich.

Dokonce mu šlo o život. Nenašel ho ani Kašpárek vyslaný, aby ho hledal.
Ale všechno dobře dopadlo a Oldřich se šťastně vrátil na Pražský hrad

ke kněžně Boženě, své milé ženě Božence.

Hrajeme od 15 hodin v Městské knihovně Klecany a už se těšíme na diváky!
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KŘESťanSKé HOdnOty v., dOKOnčEní
Současná Evropa byla utvářena křesťanskými hodno-
tami. Může se zdát, že dnes už žijeme jakoby pouze 
z vůně květin, které byly z místnosti odneseny. Dosud 
totiž paní ošetřovatelky u lékařů a v nemocnicích na-
zýváme sestrami. Ačkoliv ony nejsou řeholními sestra-
mi, které kdysi bez odměny pracovaly v nemocnicích, 
jež jako první zakládala církev.

Křesťanství zrušilo dělení lidí na zlé a dobré, čer-
né a bílé, vhodné či méně vhodné. Ježíš Kristus byl 
proti každému násilí. Zlu je možno odporovat bez ná-
silí. Svatý Václav byl křesťanským panovníkem. Svým 
jednáním zachránil bez boje slovanské kmeny i kul-
turu na našem území, na rozdíl od příbuzných kmenů 
na sever od nás. Polovičatí křesťané sice vedli války, 
a projevovali všelijaké nectnosti, ale nemohli se při-
tom odvolávat na svého zakladatele, Ježíše Krista.

Úcta k Ježíšově matce Marii nesla s sebou zvýšení úcty k ženám. Projevilo se 
to i ve vzdělání. Z roku 843 se zachovala latinská příručka čtyřicetileté kněžny 
Odety pro jejího syna, ve které cituje Bibli a básně antické i vlastní, a užívá 
termíny řecké a hebrejské. Ve 12. stol. v Bologni zastupovala nemocného otce 
v právnických přednáškách jeho dcera. Řeholnice vyučovaly cizím jazykům. Do-
dnes obdivované iluminace rukopisných knih vytvářeli nejen muži, ale i ženy – 
dcera podkoního, šlechtična, řeholnice, manželka písaře. Přesto se ženy liší od 
mužů – jejich postavení v rodině lze nahradit pouze v mimořádných případech. 
V porodech a pohlazení nikdy. Je to jejich výsada i sláva.

Je zbytečné pokračovat ve vyjmenovávání křesťanského přínosu do života svě-
ta. Křesťanství neznamená idealismus, ale realismus. Jeho základem je přijetí 
reálného stavu věcí i lidí. To je ovšem největší těžkost, s jakou se v životě potká-
váme. Znamená to odložit růžové brýle při pohledu na sebe a dopřát ostatním 
tutéž ohleduplnost, jakou vyžaduji pro sebe. Proto se nejhůře člověku vyslovuje: 
„Promiň, byla to moje chyba. Je mi to líto“.

Řád, podle kterého svět funguje, působí bez výjimky, v hvězdném prostředí 
i v lidském životě. Nepovstal hlasováním, ale objevením odpovědnosti člověka 
k tomu, co ho převyšuje, k mravnímu řádu, k autoritě větší než jeden lidský věk. 
Beru-li ohled na tento vyšší princip, jsem pomocí světu. Jsem jeden z mnohých. 
Život nemám zcela ve své moci, proto jsem za něj vděčný. Ze stromu, který jsem 
zasadil, bude mít užitek můj syn. Jednám-li bez ohledu, poškozuji sebe i svět. Po 
nás nepřijde potopa, jak se trochu z legrace říká, ale může se stát, že svět zane-
cháme po sobě v horším stavu. Těm, o kterých říkáme, že jsou nejbližší – našim 
dětem.

Pavel Kuneš
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JaKO Každý rOK, taK i lEtOS prOběHla 
tradiční tŘíKrÁlOvÁ SbírKa
 Od 3. 1. 2017 až do pondělí 9. 1. 
2017 probíhala Tříkrálová sbírka ve 
všech oblastech, kde působí Farní 
charita Neratovice. Veliké poděko-
vání patří Vám Všem, kteří jste vlídně 
přijali koledníky a přispěli jakýmkoliv 
finančním obnosem. Poděkování pat-
ří i studentům gymnázia Františka Pa-
lackého v Neratovicích a všem šikov-
ným dětem ze základní školy v Libiši, 
které tuto sbírku podpořily převleče-
ním za Tři krále – Kašpara, Melichara 
a Baltazara. Poděkování patří i paní 
místostarostce Mgr. Markétě Rajchertové za zapečetění a rozpečetění kasiček. V le-
tošním roce se celkem vybralo 108 689 Kč. Z toho 6 627 Kč v Klecanech, 1 182 Kč 
v obci Zdiby a 5 417 Kč v obci Řež.

Všem zúčastněným děkujeme.
Farní charita Neratovice

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. 
Děkujeme!
Obsah všech kolednických 
pokladniček Tříkrálové 
sbírky 2017 je úředně se-
čten. Výsledná částka ko-
ledy činí obdivuhodných 
99,2 milionů Kč, spolu 
s DMS pak výnos poprvé 
překročil hodnotu sta mi-
lionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže 
v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením 
či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

„Výsledek sbírky svědčí o veliké štědrosti našich spoluobčanů. Chci proto poděko-
vat každému, kdo do Tříkrálové sbírky přispěl,“ říká Lukáš Curylo, ředitel pořádající 
organizace Charita Česká republika. „Díky získaným penězům můžeme pomoci řadě 
jednotlivců a rodin, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Současně jsou pro nás 
závazkem, který musíme naplňovat účinným zmírňováním utrpení doma i ve světě,“ 
dodává Lukáš Curylo.
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Celostátní Tříkrálová sbírka se v první polovině ledna konala již po sedmnácté. 
Letošní výnos je současně také nejvyšší v historii, k dnešnímu dni (1. 2.) dosáhl 
100 422 897 Kč (z toho 1  220 085 Kč tvoří výnos dárcovských SMS zaslaných během 
Tříkrálového koncertu). Výtěžek sbírky bude rozdělen podle předem daného klíče 
a podpoří několik stovek projektů.

Kde peníze pomohou
Rozdělení sbírky má přesná a neměnná pravidla:

Téměř dvě třetiny (65 %) obnosu zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány, 
a podpoří projekty místních Charit.

Jen několik příkladů: Nákup automobilu pro terénní služby Oblastní charity Tiš-
nov, podpora terénní pečovatelské služby pro seniory na Strakonicku, provoz a nákup 
sportovních pomůcek pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka ve Dvoře 
Králové nad Labem, pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení pro domácí hos-
picovou péči v České Kamenici, podpora seniorů prostřednictvím pečovatelské služ-
by Matky Terezy v Ostravě, přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, podpora 
provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. ve Stříbře, nákup polohovacích postelí 
a lůžkovin pro 24hodinovou péči v Domu pokojného stáří v Libiši atd.

Dalších 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit (v západ-
ních Čechách např. na provoz Domova pro seniory Bor či Noclehárny Betlém 
v Chebu, na východě Čech např. podpora dobrovolnického centra, provoz skla-
du humanitární pomoci či přímá pomoc osobám v nouzi), 10 % výnosu sbírky je 
věnováno na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci v zahraničí (např. na 
podporu domácí péče v Moldavsku; z výtěžku je rovněž sestaven krizový fond 
pro řešení nenadálých humanitárních krizí), 5 % procent výnosu sbírky připadá 
na podporu projektů Charity Česká republika a zbylých 5 % výnosu pokryje 
v souladu se zákonem režii sbírky.

Největší dobrovolnická akce
Letošní Tříkrálové sbírky 2017 se zúčastnilo kolem šedesáti tisíc dobrovolníků, 
zejména dětí ze škol, farností a skautských oddílů. „Tříkrálové skupinky letos ko-
ledovaly s téměř 22 tisíci pokladničkami. Skupinek koledníků je letos opět více 
než loni,“ říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. „Děkujeme 
všem malým i větším koledníkům za jejich obětavost a často i osobní statečnost, 
s jakou bojovali zejména s nepřízní počasí. Velké díky patří i vedoucím skupinek, 
koordinátorům a všem, kdo vytvořili příjemné zázemí, včetně všech ochotných 
pracovníků a pracovnic obecních a městských úřadů, nápomocných při úředním 
pečetění a otevírání pokladniček. Ani bez nich by se úspěšná akce nemohla 
uskutečnit,“ uzavírá Marek Navrátil.

Koledování v terénu ve všech regionech ČR proběhlo v období od 1. do 15. ledna 
2017. Na sbírkový účet či dárcovskou SMS je však možné přispívat po celý rok.
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Jak přispět?
Přispět do sbírky můžete zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 
30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců). Podpořit 
sbírku je možné také darem na účet 66008822/0800 u ČS, VS 777.

V průběhu loňské Tříkrálové sbírky (2016) se díky štědrým dárcům sešla na sbírko-
vém účtu částka 97 651 016 Kč. V ulicích koledovalo přes padesát tisíc dobrovolníků 
s 21 329 evidovanými pokladničkami.

Více na: www.trikralovasbirka.cz.
www.facebook.com/trikralovasbirka

Kontakt: Marek Navrátil, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky, tel. 739 526 278
 Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR, tel. 603 895 984

maSOpuStní radOvÁnKy v KlECanECH
Sobota 25. února 2017......18. masopust v Klecanech

V letošním roce bylo v sobotu počasí výjimečně velice pěkné a slunečné, proto se 
průvod těšil hojné účasti masek i návštěvníků. Veselí začalo v 9.00 hodin u řeznictví 
pana Šťastného, který prodával jitrnice, jelita a další masné výrobky. Před obchodem 
vystavil prase na háku a prodával guláš a teplé občerstvení. Tradičně byl umístěn 
i malý stánek s cukrovinkami a stánek chráně-
ných dílen.

Ve 13.30 hodin se začaly scházet na náměstí 
masky. Masky dostávaly perníková čísla. Přestože 
čísel bylo 130, nevystačily pro všechny masky, pro-
to odhadujeme, že letos bylo masek více než 160.

Na náměstí požádal dragoun pana místosta-
rostu, aby předal „Úřad“ nad městem. Místosta-
rosta předal úřad v podobě razítka. Ti, kteří sice 
přišli do průvodu v hojném počtu, ale nebyli 
ustrojeni v maskách, byli v během odpoledne 
orazítkováni.

Ve 14.00 hodin vyrazil průvod městem ke 
klubu Paso. Průvod vedl Karel Hartl s rodinou 
a k poslechu hrála dechová kapela Jitřenka.

Předem byly opět osloveny rodiny, které měly 
průvod pohostit. Velice děkujeme všem našim 
hostitelům, jejich rodinám a sousedům, kteří při-
pravili opravdu bohaté pohoštění pro maskované 
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i nemaskované účastníky průvodu, neboť ani letos 
se nikdo z hostitelů nenechal zahanbit. V letošním 
roce nás hostili:
	bytový dům č. p. 657 na náměstí Třebízského
	restaurace La Locanda
	bytový dům č. p. 343 na sídlišti

Po 16. hodině průvod dorazil před hospodu, 
kde poděloval kapele Jitřence a vedení průvodu 
a vydal se do klubu Paso na diskotéku. Řada dětí 
i dospělých zde tancovala na oldies hity, které vy-
bíral DJ Patrik Rokl.

Porota ocenila 3 dospělé masky, kterými byly: 
prezident Donald Trump, doktor David Rath 
a slovník česko-anglický. Porota většinou nehod-
notí dětské masky, protože všechny jsou pěkné, 
ale letos byl vyhlášen jako nejlepší kapitán s par-
níkem Titanik.

Pěkné byly i další masky – např. sněhuláci, vlk, 
letadlo, manželské lože, jezdec na koni, Číňa-
ni. Mezi dětskými maskami byla řada víl, prin-
cezen, čarodějů, trpaslíků a hasičů. 

Fotografie z masopustu naleznete na strán-
kách města Klecany v sekci Kultura:

http://www.mu-klecany.cz

Děkujeme všem rodinám i účastníkům 
průvodu, neboť díky nim byl letošní maso-
pust tak vydařený.

Kristýna a Jan Holubovi
Autoři fotografií: Eva Baštová a Martin Lemon
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naStÁvÁ ObdObí půStu
Blíži se jaro, které nám le-
tos zaklepe na okna a dve-
ře 20. března v 11:29. Naši 
předkové asi neuměli s ta-
kovouto přesností vypočítat 
nástup jara, ale zato napros-
to přesně věděli, co prospívá 
jejich zdraví. Byla to např. 
zdravá postní doba. Od po-
peleční středy do Velikonoc 
vždy drželi přísný půst, aby 
se tělo po zimním období 
vyčistilo a připravilo se na 
období jarní. Půst, který naši 
předci dodržovali, nespočíval 
v hladovění, ale ve výběru 
stravy, která neměla zatěžovat 
zimou oslabený organismus.

JH
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výSlEdKy anKEty
na podporu záchrany bývalého 
klecanského pivovaru a později 
obchodu u Felixů

Anketa byla rozeslaná na 1 100 e-mailových adres. Vrátilo se 124 odpově-
dí a z toho pouze 4 byly proti zachování této historické budovy.

K záměru prohlášení objektu kulturní památkou se slovně vyjádřilo 
78 občanů, z toho 5 záporně. Několik odpovědí vyjadřovalo pochybnost 
o užitečnosti takového kroku. Jen 3 odpovědi podporují záměr výstavby 
bytů.

Mnoho občanů projevilo přání zachovat historický ráz jedné z posled-
ních zajímavých staveb v Klecanech, která připomíná minulost města i po-
hnutý osud rodiny Felixových.

Je jisté, že toto nezajistí samotné prohlášení budovy kulturní památkou, 
ale je prvním krokem k pokusu o její zachování v autentické podobě.

Většina se vyjadřuje pro využití objektu pro společenský život v Kleca-
nech, např. jako komunitní centrum, kavárnu, cukrárnu, galerii, centrum 
mimoškolního vzdělávání, obnovení pivovaru. 

Výsledky ankety jsme předali Mgr. M. Bartůškovi, referentu památkové 
péče MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, 
územního plánování a památkové péče – Úsek památkové péče. Posloužily 
mu jako podklad pro vyjádření tohoto úřadu, které požadovalo Minister-
stvo kultury. To má nyní na prohlášení či neprohlášení bývalého klecanské-
ho pivovaru za kulturní památku prakticky neomezenou dobu.

V anketě nám 35 občanů nabídlo svoji pomoc při dalším postupu v jed-
nání s úřady o osudu bývalého klecanského pivovaru a obchodu u Felixů.

Několik pamětníků doby, kdy v domě žila a pracovala rodina Felixových, 
považuje označení Felixovna za neuctivé. Vždy se prý říkalo obchod u Fe-
lixů. Budeme to tedy respektovat.

Na čtvrtek 23. března v 19 hodin připravujeme v zasedací síni městské-
ho úřadu společné setkání s besedou o architektuře, stavebních prvcích 
a detailech chátrajícího objektu a možnostech jeho záchrany.

Svůj názor můžete vyjádřit v anketě na www.pravy-hradec.cz. Na stej-
ném místě budou zveřejněny podrobné výsledky ankety včetně konkrét-
ních odpovědí.

Zdeňka Tomášová



18 / 19

8. bŘEZEn
Není snadné být ženou. Tak si po celá desetiletí a možná i staletí dokazujeme, jak 
snadné je být mužem. Abychom to dokázaly celému světu, nosíme kalhoty, pijeme 
alkohol, řídíme auta i autobusy, mluvíme sprostě, sloužíme v armádě i jiných ozbro-
jených složkách, hrajeme fotbal atd… Na druhou stranu se pohoršujeme, když nás 
muž nepozdraví jako první nebo když nám nedá přednost ve dveřích. Z toho všeho 
plyne jasný závěr: jsme ŽENY, nevíme co chceme, ale nedáme pokoj, dokud toho ne-
dosáhneme. A díky své výjimečnosti máme také 8. března svátek – dokonce meziná-
rodní. A aby nám v běhu mezi kuchyní, školkou, školou, rozením dětí, zaměstnáním, 
utěšováním blízkých, uklízením, praním, pochopením a snahou vyrovnat se silnější 
polovině lidstva zbyl čas na oslavu dne žen, je potřeba si osvojit několik zásad dobré 
hospodyňky, které nám pomohou vše hravě zvládnout:

❤  okna myji málokdy, protože mám ráda přírodu a nechci, aby si ptáci rozbíjeli 
zobáky

❤  podlahy nevoskuji, protože dbám na bezpečnost svých blízkých
❤  hmyz mi nevadí, každý brouk má jméno a souhlasí se vším, co řeknu
❤  jarní úklid nedělám, protože mám ráda všechny roční doby a nechci, aby ty 

zbylé žárlily
❤  zahrádku nepleju, protože nechci mařit přirozené aktivity přírody
❤  jídlo, které uvařím, za moc nestojí, protože nechci ve svých hostech vyvolávat 

pocit neschopnosti
❤  staré věci nevyhazuji, manžel nemůže už tak nic najít, proč ho ještě více stre-

sovat
❤  nežehlím, rozhodla jsem se věřit cedulkám „nemačkavé“
❤  vyznávám heslo „domov musí být natolik čistý, aby byl zdraví a natolik špinavý, 

aby byl šťastný.

Šťastné buďte i vy milé ženy.
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ZaHrada v bŘEZnu
U pokojových květin zvýšíme zálivku a za-
čneme přihnojovat.
Trvalky rozsazujeme i přesazujeme; vysadíme 
pozdě kvetoucí a choulostivé lilie; ihned po 
odkvětu rozdělíme velké trsy sněženek.
Pokud už nehrozí mrazy, odhrneme zásyp od 
růží; kvetoucí cibuloviny můžeme přihnojit 
minerálním hnojivem; u dřevin odstraníme 
suché a přestárlé dřevo. Také nastává vhodné 
období pro přesazování dřevin.
Trávníky čistíme od listí a mechu.
Proti korovnici smrkové, která vytváří na 

větvičkách smrků hálky podobné malým šiškám, aplikujeme postřik proti mšicím.
Vyséváme celer, brokolici, hlávkový salát, ředkev, ředkvičky, kedlubny, lilek, cibuli, mrkev.
Připravíme skleník – půdu poprášíme dusíkatým vápnem, které necháme působit 
2 – 3 týdny, abychom vyhubili škůdce a plevele.
Provedeme základní řez jabloní a hrušní. Ovocné dřeviny ošetříme proti přezimujícím 
škůdcům.
Vyčistíme a pohnojíme trsy jahodníků.
Levandule potřebuje pravidelný řez, aby v dolních partiích nevyholovala a nerostla 
metlovitě. První řez provedeme v březnu (zkrátíme až o třetinu), druhý po odkvětu 
v srpnu (zastřiháváme odkvetlé stonky).
Důležitý je také řez popínavých dřevin. Např. u vistárie řezem podpoříme bohatou násadu 
květů. U mladých rostlin zastřihneme postranní výhony na tři pupeny. Vzrostlé vistárie řezem 
usměrňujeme v bujném růstu a rovněž tvarujeme. Obdobně postupujeme i u trubače.

JH

devastující dílo korovnice smrkové
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SKryté ZvíŘE KŘOvin – plšíK líSKOvý
Fauna Klecan 12.
Většina lidí asi nikdy neviděla nějakého plcha. Tato zvířata patří mezi hlodavce, 
ale od málo oblíbených domácích myší nebo polních hrabošů se liší sympatickým 
vzhledem a způsobem života. Z těchto skrytě žijících savců je nejmenší plšík lískový 
(Muscardinus avellanarius). Tělo měří asi 5 až 9 cm, a k tomu se honosí chlupatým 
ocáskem, který má okolo 7 cm. Je žlutohnědě rezavý, a až na velké černé oči trochu 
připomíná malinkou veverku.

Plšík má dva typy hnízd, a sice zimní se silnějšími stěnami, upletenými obvykle 
z trav, které umisťuje velmi často pod pařezy nebo mezi kořeny starých stromů, někdy 
také do opuštěných 
ptačích budek. V létě 
staví hnízda v rozso-
chách keřů, v nichž 
samice vyvedou mla-
dé. Hnízd postaví tře-
ba až pět. V první části 
roku se živí i hmyzem, 
ale většinu aktivní se-
zony konzumuje žalu-
dy, bukvice, pupeny, 
výhonky keřů, semena 
jehličnanů nebo bo-
bule. V Klecanech byl 
pozorován, jak požírá 
semena hlohu, kte-
rého je zde poměrně 
hodně.

Rozmnožování pl-
šíků začíná hned po 
ukončení zimního 
spánku, což je při-
bližně v půli dubna, 
a jeho výsledkem je 
okolo pěti mláďat. 
Vrh se za rok opakuje 
zpravidla dvakrát, tak-
že by příroda mohla 
získat až deset malých 
plšíků. To se však ne-
podaří, protože tato 
zvířátka mají dost ne-



přátel, jako jsou sovy, lasice hranostaj, kuna 
lesní i skalní, ale také toulavé domácí kočky. 
Do podzimu tak přežijí z deseti nejvýše tři je-
dinci. Tito šťastlivci se od mámy osamostatňují 
už po čtyřiceti dnech.

Na konci sezony mají plšíci největší starost 
o pořádné vykrmení, aby co nejvíce ztloustli 
a tak přečkali zimu bez příjmu potravy. A mají-li 
dost štěstí, dožívají se až čtyř let, většinou však 
nepřežijí roky dva. V zajetí se mohou dožít až 
šesti let, a chovat je lze celkem snadno.

Plšík lískový je rozšířen od Francie přes 
střední a východní Evropu až k řece Volze, a žije také v Malé Asii. V ČR se vyskytuje 
ostrůvkovitě po celém území, a to tam, kde má klid pro svou existenci, křoviny nebo 
řidší les (v horách i v kosodřevině), a současně i dostatek potravy. V Klecanech byl 
pozorován pouze v křovinatých stráních pod Pravým Hradcem, ale protože pro své 
malé rozměry a skrytý noční způsob života snadno uniká pozornosti, lze se domnívat, 
že snad žije i na dalších místech, třeba i ve větších zahradách nebo klecanských are-
álech, v Dolních kasárnách, u bývalé vodárny a podobně. Plšíci do naší přírody patří 
již velmi dlouho, zřejmě celé období čtvrtohor.

Jaromír Bratka

mySlivOSt – prOfESOr JuliuS KOmÁrEK
Prof. PhDr. Julius Komárek se narodil 15. srpna 1892 
v Železné Rudě na Šumavě jako syn lesmistra. Již od út-
lého mládí získával od otce lásku k přírodě se zvláštním 
zájmem o lesní zvěř a také entomologii, což je nauka 
zabývající se hmyzem. Studoval na gymnáziu v Klato-
vech a následně na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, v jejímž rámci se přednášely přírodní vědy. Po 
skončení studií a získání titulu doktora filozofie pracoval 
v letech 1916 až 1921 jako středoškolský profesor pří-
rodopisu. V letech 1921 až 1925 byl docentem v oboru 
zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, v letech 1925 až 1933 mimořádným a od roku 
1933 řádným profesorem, čímž se stal jedním z nejmlad-
ších profesorů.

Prof. Komárek se podílel na budování státních lesnic-
kých výzkumných ústavů. Jako první bylo rozhodnutím 

ministra zemědělství ze dne 31. 10. 1921 zřízeno nejdříve Oddělení ochrany lesa, 
později Ústav pro ochranu lesa. Impulzem pro jeho založení byla kalamita beky-
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Plšík lískový, foto Patrik Zima,  
28. srpna 2016
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ně mnišky (škodlivý motýl), která v letech 1917 až 1927 
způsobila značné škody na smrkových a borových mono-
kulturách. Profesor Komárek, jako vedoucí ústavu, použil 
svých hlubokých znalostí hmyzích škůdců k její likvidaci. 
Poznatky z dlouholetého výzkumu zpracoval v rozsáhlé 
monografii. Od roku 1959 až do současnosti ústav existuje 
pod názvem Výzkumný ústav lesního hospodářství a mys-
livosti ve Strnadech.

Profesor Komárek byl nejen uznávaným entomologem, 
ale i znalcem obratlovců, především lovné zvěře, a tak, 
když byla v tehdejší Československé akademii věd zřízena 
Laboratoř entomologie a Laboratoř pro výzkum obratlovců, 
stál před volbou, pro který oblíbený vědní obor se rozhod-
nout. Nakonec se rozhodl pro entomologii.

O šíři vědeckého zájmu profesora Komárka svědčí článek „Poslední příležitost pro 
národní park“ ze dne 31. 10. 1946 uveřejněný v týdeníku Svobodný zítřek, který byl 
výzvou a inspirací pro poválečné politiky a vědce k založení národního parku na 
Šumavě. O jak vizionářskou snahu šlo, je vidět z toho, že Chráněná krajinná oblast 
Šumava byla zřízena až v roce 1963 a Národní park Šumava vyhlášen až v roce 1991, 
krom toho, že diskuse o kůrovcové kalamitě a o dalším směřování Národního parku 
trvají dodnes.

V období druhé světové války, kdy byly 
uzavřeny vysoké školy, se věnoval psaní vy-
sokoškolských učebnic a cestopisů ze svých 
cest po Podkarpatské Rusi, Makedonii, Řecku 
a Kavkazu. Z učebnic lze uvést Všeobecnou 
zoologii, Bezobratlé a třetí část Lesnické zoo-
logie. Mezi nejznámější knihy patří: Hovoří-
me o zvířatech, Lovy v Karpatech, Česká zví-
řena, Neznámá Makedonie, Neznámá tvář 
Prahy, Kavkazská cesta, Myslivost v českých 
zemích a Milování v přírodě, o které se tra-
duje, že šla na dračku, protože si lidé mysleli, 
že se jedná o lechtivou prózu. O jeho smyslu 

pro humor svědčí historka z fakulty, kdy na jeho přednášku jednou přišel jen jeden 
posluchač. Profesor Komárek reagoval duchapřítomně: „Jsme tu dva, Pán Bůh je všu-
de, a protože tři již tvoří společnost, můžeme začít vyučování“.

Profesor Komárek psal přístupnou formou, aby obsah knihy byl srozumitelný i ne-
odborné veřejnosti, vzletným slohem tak, že jej nazývali beletrizujícím vědcem. Byl 
propagátorem myslivosti v odborném i denním tisku, v rozhlase i v prvních filmech 
o myslivosti, spolutvůrcem vědecké myslivecké terminologie a významným činitelem 
v našich mysliveckých organizacích.

Zemřel dne 7. 2. 1955.
Ing. Jindřich Trpák

Památník zbudovaný MS Obrok
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Z družiny
Po lednové odmlce se opět hlásíme z naší „družky“.
Bohužel leden byl ve znamení nepříjemných viróz, 
které postihly nejen nás, ale hlavně naše vycho-
vatelky. Nyní jsme už opět v kondici a přinášíme 
nové zážitky! Měsíc leden patřil převážně zimním 
radovánkám. Sáňkovalo se, stavěla se zimní obydlí, 
a také se soutěžilo o nejpovedenějšího sněhuláka. 
A nechyběla ani menší koulovačka.

Začátkem ledna jsme ještě vyrazily na novoroční vycház-
ku, kde jsme cestou ozdobily strom pro zvířátka a upekly 
“Novoroční štrúdl“. Mňam, ten byl ale dobrý! Skoro jako 
od babičky J
V druhé polovině měsíce ledna jsme navštívily vzdělávací 
výstavu modelů z lego kostek. Jako vždy, krásný zážitek.
A už tu máme únor.
Po týdenním odpočinku o jarních prázdninách jsme se 
začaly každý čtvrtek zdokonalovat v plavání s plaveckou 
školou Vodník v aquaparku Šutka.

Také se pomalu chystáme 
na „Pohádkový karneval“, 
který se uskuteční koncem 
měsíce. A jak se vydařil? 
To se dovíte zase příště.

Děti z „družky“
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ZprÁvičKy Z matEŘSKé šKOličKy
Divadlo
25. 1. 2017 jsme se dobře pobavili 
při divadelním představení s ná-
zvem „Honza a drak“. Po skončení 
představení si některé z dětí mohly 
zblízka prohlédnout všechny re-
kvizity.

Plavecký výcvik
20. 2. 2017 začali naši předškoláci jezdit na plavecký výcvik. I tento rok navštěvují 
plavecký bazén Šutka v Praze 8.

Návštěva na letišti
21. 2. 2017 třídy Ryba a Ježek na-
vštívily Letiště Václava Havla v Pra-
ze. Děti prošly letištní kontrolou, 
pozorovaly odlety a přílety letadel 
a nakládání zavazadel.

Dvě poděkování
Děkujeme Skautskému středis-
ku Havran Klecany za výrobu 
krmítka pro ptáky, které jsme 
umístili na zahradu mateřské 
školy.
Děkujeme manželům Šoltyso-
vým za ukázkovou hodinu vý-
uky malířů ve třídě Ryba.

Krásné přicházející jarní dny 
Vám přeje kolektiv MŠ



Klecanský zpravodaj • březen 2017



28 / 29

SKautSKé StŘEdiSKO Havran KlECany
3. oddíl
Programu příliš nepřál fakt, že dvě únorové schůzky odpadly kvůli pololetním a jar-
ním prázdninám. Panda si však pro vlčata připravil hru, během které jednotlivé druži-
ny putovaly v okolí klecanského náměstí a seznamovaly se s významnými kulturními 
objekty a důležitými budovami. Tady jsou otázky, se kterými se vlčata musela potýkat.

1) Co najdeme na adrese Do Klecánek 52?
2) Co je napsáno nad vraty na adrese Do Klecánek 301/32?
3) Které dvě instituce jsou na adrese U školy 487?
4) Jakou barvu má kříž na adrese U školy 17/4?

Na konci února čeká vlčata z 3. oddílu přespání na srubu, o kterém se více dozvíte 
v dalším čísle zpravodaje. J

Skautský ples 2017
V pořadí 12. skautský ples rozhodně nebyl tuctový. Tématem letošního plesu byla 
50. léta, tudíž byla sokolovna ve Veltěži v sobotu 28. ledna plná puntíků, proužků, 
barev, klobouků, kšand a dalších módních charakteristik té doby. Oproti loňskému 
roku jsme jako hlavní barvy plesu vybrali červenobílou kombinaci. Ples byl oficiálně 
zahájen krátce po sedmé hodině večerní naší nerozlučnou komentátorskou dvojicí, 
kterou jsou Anče a Viki. Letos jsme se rozhodli vyzkoušet další novou kapelu, tento-
krát kapelu Triwoly, se kterou jsme ve výsledku byli moc spokojení.
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Přestávky vyplňoval bohatý program. Hned během té první se parketu ujal profe-
sionální pár tanečníků, který nám předvedl ukázku standardních a latinskoameric-
kých tanců. Své vlastní taneční umění si mohli vyzkoušet i ostatní během taneční hry 
s balónky. Předposledním programem bylo překvapení roverského kmene, který si 
letos připravil předtančení na skladbu Jailhouse rock od Elvise Presleyho, do kterého 
zapojil zájemce z řad hostů. Před nástupem DJ Mamuta ples ukončilo vystoupení 
stepařského dua. Nechyběla bohatá tombola a fotokoutek s rekvizitami z poloviny 
minulého století. Fotky z plesu můžete najít na oficiální facebookové stránce plesu: 
https://www.facebook.com/events/1211327838944186/?active_tab=about

Chtěl bych poděkovat našemu plesovému týmu, který celý ples připravil, roverům, 
kteří se podíleli na přípravě roverského překvapení, Lokimu za návrh plakátů a další 
grafickou podporu plesu, Verče Šimonové za organizaci fotokoutku, a také našim 
sponzorům a městu Klecany, bez jejichž podpory by nebylo možné ples realizovat.

Na závěr skautský citát:
„Absolvoval jsem jako vlče tři tábory a jako sedmiletý skládal vlčácký slib. Byl to 
opravdu silný zážitek – když se u táborového ohně malý kluk s vyvalenýma očima 
zavazuje k něčemu velkému, na celý život, to se pak vynořuje z podvědomí často. 
Jako režisér musíte řídit kolektiv lidí různých profesí, kteří jsou zainteresovaní na 
společné věci. Řídit kolektiv se člověk učil už ve skautské družině.“

(Václav Vorlíček, filmový režisér)

pozn. převzato z oficiální stránky Junáka – Českého skauta, z. s.
https://www.skaut.cz/skauting/zname-osobnosti/vaclav-vorlicek

Mamut
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KlECany

Pozvánka na zápasy – A mužstvo
Klecany – Jedomělice 11. 03. 2017 14:30 hodin sobota

Votice – Klecany 18. 03. 2017 15:00 hodin sobota

Klecany – Mníšek p. B. 25. 03. 2017 15:00 hodin sobota

Zavidov – Klecany 02. 04. 2017 16:30 hodin neděle

Pozvánka na zápasy – dorost
Klecany – Libiš 11. 03. 2017 10:15 hodin sobota

Benátky n. J. – Klecany 18. 03. 2017 10:15 hodin sobota

Klecany – Pšovka Mělník 25. 03. 2017 10:15 hodin sobota

dO nOvé SEZOny v nOvém
Do nové sezony roku 2017 vstupujeme značně posíleni. A hned na tomto místě 
bychom mohli použít okřídlené klišé o spojování dvou úspěšných, které činí po 
spojení jednoho, ještě úspěšnějšího…

Mnohem více nám sedí motto „Pomáháme vám dostat z vašeho byznysu to 
nejlepší“. Tímto heslem se prezentuje společnost, která právě od letošního roku 
spojuje své barvy s našimi.

Je tak naší milou povinností představit Vám nového partnera dětského cyklo-
oddílu Sokol Veltěž – společnost ADASTRA.

Společnost ADASTRA je mezinárodní konzultační firma, která neustále hledí 
vpřed a stále hledá nové a nové výzvy. A je nepochybně ve svém počínání velice 
úspěšná. Zde je také možno hledat paralelu se světem sportu, kde úspěchy let 
minulých automaticky nezakládají úspěchy let budoucích a pokud nechceme 
zakrnět – je třeba hledat nové a nové cíle, kterých chceme dosáhnout.

Nechť nám tedy nové logo na prsou pomůže k dosažení našich nových cílů!
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Do uzávěrky tohoto čísla nebyly v systému FAČR zveřejněny konkrétní zápasy 
OFS. Okresní přebor začíná o víkendu 25. – 26. 3. 2017.

Dětský den
Rádi bychom Vás informovali, 

že letošní oslava dětského 
dne proběhne v rámci Oslav 
výročí založení města a akce 

Sousedé se dobře baví v Dolním Povltaví, 
a to v sobotu 20. května.

Podrobný program bude zveřejněn v dubnu a květnu.

-dh-




