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výpiSy Z uSneSení raDy a ZaStupitelStva 
měSta Klecany Za únOr a břeZen 2017
Rada 20. února
 – Vzala na vědomí zpracovanou studii Revitalizace údolí potoka pod Černou skálou, 

informaci o investičním záměru a možných dotačních titulech a doporučení sta-
vební komise schválit realizaci předprojektové přípravy podle zpracované studie 
na I. etapu – Dno údolí a IV. etapu – Skládka.

 – Vzala na vědomí účetní uzávěrku ZUŠ Klecany a předloží ji finančnímu výboru 
ke kontrole.

 – Vzala na vědomí výsledek inspekce v ZŠ a MŠ Klecany a protokol o kontrole, který 
ukládá řediteli školy předložit radě města přehled nápravných opatření.

 – Projednala smlouvu o společném školském obvodu s obcí Větrušice v souvislosti 
s novelou školského zákona.

 – Schválila letní provoz mateřské školy: otevřeno bude 3. – 28. 7., zavřeno 31. 7. – 
1. 9. 2017. Nový školní rok začíná 4. září.

 – Neschválila žádost paní Horákové, provozovatelky restaurace U mlsnýho bej-
ka o pronájem pozemku před restaurací. Jedná se o část pozemku osázený 
zelení. Žádosti nelze vyhovět z důvodu, že po dobu udržitelnosti dotačního 
projektu revitalizace náměstí nelze pronajímat a využívat pozemek k jinému 
účelu.

 – Vzala na vědomí žádost Pavla Špinky z Prahy o pronájem prostor ke zkoušení ka-
pely a schválila smlouvu o nájmu.

 – Projednala možnost zbudování psího hřiště. S navrhovanými lokalitami seznámi 
zástupce chovatelů psů.

 – Schválila udělení plné moci Ladislavu Němečkovi k zastupování města Klecany 
při vyřizování veškerých povolení a dalších záležitostí spojených s organizováním 
XXI. Klecanské veteran rallye 2017, která se koná 10. 6. 2017.

 – Projednala aktualizovanou nabídku VKM a. s. na převzetí vodárenské infrastruktu-
ry a předloží ji zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

Rada 27. února
 – Podle informace starosty vzala na vědomí potřebu zajistit projektovou dokumen-

taci na akci Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech a nabídku 
MA Projekt s.r.o. Praha na zajištění administrace této veřejné zakázky za 22 tisíc 
korun bez DPH, a souhlasí.

 – Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise dne 30. 1. 2017.
 – Vzala na vědomí upozornění místostarosty na stav některých komunikací po zimní 

sezóně a informaci starosty o plánovaných opravách výtluků.
 – Projednala nabídku na zřízení zubní ordinace v Klecanech.
 – Projednala výši příspěvku na stravování zaměstnanců města formou stravenek. 

Vzala na vědomí znění vnitřního předpisu o poskytování stravenek.
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Rada 6. března
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě provedení III. etapy rekonstrukce ko-

munikací v Klecanech, a to v ulicích Prvního máje, Pionýrské, Na Hradišti, Na Vi-
nici, U Háje, Příčná, Do Čertovky a Na Skalkách. Souhlasí s nabídkou Ing. J. Kuliče 
na provedení projektové dokumentace rekonstrukce komunikace v ulicích Prvního 
máje a Pionýrská včetně zaměření a inženýringu za konečnou cenu 65 000 korun.

 – Schválila dar 500 korun pro neziskovou organizaci EDA Praha 2, která se zabývá 
ranou péčí pro zrakově postižené.

 – Vzala na vědomí výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Klecany za 
rok 2016.

 – Vzala na vědomí opatření ředitele školy přijatá na základě výsledků inspekční 
činnosti.

 – Schválila možnost likvidace bioodpadu ve městě formou pravidelného svozu včet-
ně poskytnutí nádob na bioodpad společností FCC ČR.

Zasedání zastupitelstva 9. března
 – Schválilo – mimo jiné – poskytnutí dotace spolkům
 – TJ Sokol ve výši 330 tis. + 100 tis. Kč v případě setrvání fotbalového týmu v kraj-

ských soutěžích
• Pravý Hradec ve výši 310 tis. Kč
• TJ Sokol Veltěž ve výši 24 tis. Kč
• Skautské středisko Havran Klecany ve výši 55 tis. Kč
• Judo Bivoj ve výši 26 tis. Kč
• Bike service Klecany ve výši 30 tis. Kč
• Základní kynologická organizace Klecany ve výši 15 tis. Kč
• Humbuk Klecany ve výši 15 tis. Kč
• Myslivecké sdružení Zdiby – Klecany ve výši 20 tis. Kč
• Psí domov Řepnice ve výši 10 tis. Kč
• Klub biatlonu Klecany ve výši 25 tis. Kč
• Český svaz včelařů ZO Klecany ve výši 5 000 Kč

 – Na základě schváleného rozpočtu na r. 2017 schválilo poskytnutí dotace Farní 
charitě Neratovice ve výši 500 tis. Kč na podporu sociálních služeb klientů v Kle-
canech.

 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o zřízení Městské policie v Klecanech a vý-
pověď veřejnoprávní smlouvy o činnosti Obecní policie Zdiby na klecanském úze-
mí, a to k 1. 7. 2017.

 – Vzalo na vědomí prezentaci výsledků ankety k aktualizaci strategického plánu 
a závěrečnou zprávu inventarizace majetku města Klecany.

Rada 20. března
 – Doporučila zastupitelstvu města Klecany přijmout na nejbližším zasedání dotaci 

450 tis. korun od ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu pro Sbor 
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dobrovolných hasičů Klecany a souhlasit s poskytnutím 50procentního podílu způ-
sobilých výdajů tohoto projektu z rozpočtu města Klecany, až do výše 1 050 000 
korun.

 – Projednala možnosti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě úpravy komunikací a přístupu do ZŠ 

a MŠ Klecany a souhlasila s realizací a uzavřením mandátní smlouvy se společnos-
tí MA projekt Praha na zajištění administrace výběrového řízení na dodavatele této 
stavby, a to za cenu 25 000 korun bez DPH.

 – Souhlasila s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Klecany a Agenturou pro 
správu aktiv s.r.o. Praha na dar 200 000 korun, se zapojením této částky do rozpoč-
tu města a s jejím použitím na budování a opravy veřejných komunikací a veřejné 
infrastruktury v Klecanech.

 – Schválila nákup a výměnu svítidel na veřejné osvětlení v lokalitě Boleslavka za 
187 778 korun bez DPH.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová
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Klecany – DOKumenty DOby
Účetní doklady – byly, jsou a budou – účet z r. 1937 vystavený panem stavitelem Srbou
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Když zařehtal úřední šiml – byl k vojenské službě způsobilý i kůň
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prOvOZní DOba SběrnéHO DvOra

 
 PO zavřeno
 ÚT 09.00 – 17.00
 ST 13.00 – 15.30
 ČT 09.00 – 17.00
 PÁ 13.00 – 15.30
 SO 09.00 – 13.00
 NE 08.00 – 12.00

TATO PROVOZNÍ DOBA PLATÍ OD 01. 04. DO 31. 10. 2017
V PŘÍPADĚ POTŘEBY, PO DOHODĚ NA TEL. ČÍSLE: 737 723 562

Farní cHarita neratOvice –  
DOmácí ZDravOtní péče
Péče o pacienty se stomií
Začneme s tím, co si vlastně pod tímto pojmem máme představit. Slovo stoma pochá-
zí z řečtiny a znamená ústa, v přeneseném významu pak otvor, vyústění nebo vývod. 
Stomie je tedy umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla.

Kohokoli, od novorozence až do vysokého věku, může postihnout zánětlivé nebo 
nádorové onemocnění, úraz či jiné postižení, které je důvodem k operaci a má za 
následek vyústění tlustého střeva, tenkého střeva nebo močovodu břišní stěnou.

Stomie může být dočasná nebo trvalá. Dočasná stomie slouží pouze k odlehčení, 
odpočinutí a uzdravení postižené části trávicího nebo močového systému. Někteří 
lidé však musí mít stomii trvalou po celý zbytek svého života. Založení stomie patří 
mezi velké, život zachraňující operace nebo slouží k prodloužení jeho délky.

Po propuštění z nemocnice pečujeme o pacienty se stomií v jejich domácím pro-
středí, často za spolupráce rodiny.

Samozřejmé jsou kontroly ošetřujícím lékařem a stomasestrou.
Lidé se stomií prožívají zpočátku velkou psychickou a fyzickou zátěž, musí se vy-

rovnat s nově vzniklou situací. Je tedy jasné, že volíme citlivý, trpělivý a individuální 
přístup. Postupně pacienta seznamujeme s tím, jak se o stomii pečuje. Zaměřujeme 
se na vhodné domácí prostředí, na důslednou hygienu, kontrolu a péči o pokožku 
v oblasti stomie a správný výběr pomůcek.
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V současnosti je jich k dispozici mno-
ho. Využíváme jednodílný nebo dvoudílný 
systém. Můžeme je i měnit a kombinovat 
podle aktuálního stavu.

Sortiment doplňujících pomůcek je vel-
mi bohatý. Nejčastěji využíváme odstra-
ňovače náplastí ve formě ubrousků nebo 
pěny, vyrovnávací ochranné nebo adhesiv-
ní mastné pasty, popřípadě stomický pudr 
při poruše celistvosti kůže v oblasti stomie.

Pacient se stomií by měl dodržovat pravi-
delnou a vyváženou stravu, nejlépe domá-
cí a bezezbytkovou, rozdělenou v menších 
porcích 5 – 6x denně. Poradíme, jaké potraviny jsou vhodné a jakých je třeba 
se vyvarovat. K tomu patří i dostatečný příjem tekutin. Po operaci má pacient 
nastolen klid a odpočinek, ale později, po získání nových sil, je důležitá přimě-
řená fyzická aktivita. Poradíme, jak správně vstávat z lůžka, provádíme dechovou 
rehabilitaci a mírné kondiční cvičení. Také pomůžeme s výběrem vhodného ob-
lečení a s vytvořením denního programu.

Hlavně se snažíme předcházet vzniku komplikací. Mezi nejčastější komplika-
ce patří parastomální hernie, neboli kýla, stenóza nebo zúžení stomie. Dále růz-
né stupně porušení celistvosti kůže, hypergranulace kůže. Vlivem změny hmot-
nosti může dojít k retrakci (vtažení) stomie či ke vzniku kožních řas a záhybů. Je 
třeba mít na paměti, že každá komplikace má i své řešení a že se jim dá úspěšně 
předcházet.

V prvních dnech je pacientovi se stomií třeba nejen podpory nás, sestřiček, 
které vysvětlí, jak 
o stomii pečovat, 
ale i podpory jeho 
rodinných příslušní-
ků a blízkých osob. 
Je dobré, když i oni 
budou vědět, proč 
byla stomie založe-
na a jak ji ošetřovat. 
Je na zvážení stomi-
ka, komu se se svým 
stavem svěří.

Při současné kva-
litě vybavení stomic-
kými pomůckami 
nemusí nikdo jiný 
o jeho nové situaci 
vědět. Vždyť se mož-
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ná sám setkal nebo dokonce setkává se stomikem, aniž by o tom věděl. Je možné 
i dál pokračovat v plnohodnotném životě, věnovat se své práci a svým zálibám. 
Jsou též k dispozici bezplatné stomalinky, kde je také možné dozvědět se po-
třebné informace. Je k obdivu každý člověk, který tuto náročnou situaci zvládne, 
smíří se s ní a dokáže jít životem dál. Vždyť vadou těla se duše nezohaví, ale 
krásou duše se zdobí tělo.

zdravotní sestry FCH Neratovice

Poděkování
Vážení čtenáři,

dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali paní ředitelce Miloslavě Ma-
chovcové z Farní Charity Neratovice, která nám bez sebemenšího zaváhání 
a velmi ochotně zajistila služby v oblasti domácí zdravotní péče, včetně vyřízení 
všech formalit, komunikace s nemocničním zařízením a ošetřujícími lékaři, pro 
našeho onkologicky nemocného tatínka, kterému jsme chtěli v jeho nejtěžších 
dnech dopřát domácí prostředí mezi nejbližšími.

Děkujeme sestřičkám p. Žežulové a p. Tobolové, které poskytovaly tatínkovi 
zdravotní péči a mamince psychickou podporu několikrát týdně.

Děkujeme za nelehkou práci všech sestřiček a pečovatelek z Farní Charity 
Neratovice. Děkujeme, že jednají rychle a v reálné době, kdy je pomoc opravdu 
zapotřebí, což bohužel nemůžeme říct o jiných institucích.

Dagmar a Martin Horovi

OZnámení léKárny Klecany S.r.O.
Ve dnech 24. – 28. 4. 2017 budeme mít v lékárně 
k dispozici přístroj pro měření cévního věku. Na mě-
ření (asi 30 minut) je potřeba se předem objednat. Mů-
žete si již nyní domluvit termín:

 – buď osobně v Lékárně Klecany, U Školy 17

 – emailem na adrese szollos@tiscali.cz

 – nebo na telefonním čísle 284890158.

Dále vám nabízíme také měření tlaku krve, a to ne-
jen v uvedeném dubnovém týdnu, nebo výhodné ceny dle akčního letáku na 
vybrané volně prodejné léky.
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veliKOnOce
Asi před čtyřiceti lety přišel kdosi s nápadem, že je 
možno se cizímu jazyku naučit během spaní. Rádiový 
vysílač na severu Čech měl jednu noc v týdnu vysílat 
postupně jednotlivé lekce, a kdo nechal během své-
ho spaní zapnutý přijímač, měl ráno umět celou lekci 
zpaměti. To vzbudilo takový zájem, že mnohé hotely 
v okruhu vysílače měly za pár dní vyprodané všechny 
pokoje na půl roku dopředu. Z celých Čech byli připra-
veni lidé jezdit kvůli této noci na sever. Nápad se ale 
neosvědčil. Nezbývá než vložit do učení jistou námahu.

Každý jsme ovšem přitahován rychlým úspěchem 
nebo rychlým ziskem, pokud možno bez námahy. Ne-
bylo tomu jinak ani na začátku našeho letopočtu. Řím-
ská říše prožívala svůj rozkvět, sahala až po Kavkaz 
a k Trenčínu. Mnohé národy okupační nadvládu Říma 
těžko snášely. Považovaly ji za hlavní překážku spokojeného života. Také obyva-
telům Izraele se zdálo, že ke šťastnému životu by stačilo odstranit římskou sprá-
vu. Někteří si mysleli, že by jim mohl pomoci Ježíš z Nazareta. Byl to moudrý 
muž a měl velkou podporu obyvatel. Jenže Ježíš nebyl idealista ani populista. 
Jeho návrhy a představy, jak si zařídit pokojný život, byly realistické. Revoluci 
považoval za špatné řešení. Nelze dělit lidi podle černobílé šablony. Ani rasa 
ani vlastnictví výrobních prostředků nezakládá nepřekonatelné rozdělení lidské 
společnosti. Nepodporoval bojování mezi lidmi, ale znal způsob, jak je možno 
všechny spory a nepřátelství urovnat.

Podle Ježíše má každý člověk dost prostředků ke spokojenému životu. Stačí 
je využít. Každý člověk například dostal nějaký talent, jistou hřivnu. Jakmile ji 
najde, přinese mu radost do života. A může žít v pokoji s lidmi, když uzná, že 
bez ostatních členů lidské společnosti by nemohl existovat. Potřebujeme výrobce 
obuvi i pekaře. Neobejdeme se bez lékaře ani bez starosty. Každý má své místo, 
důležité pro ostatní. Přijetí osobní důležitosti každému umožní také smířit se 
se svými přínosy i chybami: Správným jednáním společnost podporuji a svými 
omyly ji poškozuji.

Ježíš vysvětloval lidský život jako součást života světa i vesmíru. Z toho plyne, 
že nikdo není středem světa, kolem kterého se všichni musejí točit. Musím se 
podřídit Řádu, který nacházím i ve své duši. Pak je nevýhodné považovat něko-
ho za horšího nebo lepšího. Vím-li o původci Řádu, mohu uznat, že nikdo není 
dobrý (tedy zcela a dokonale) než Pán Bůh sám. Není tedy žádný důvod, proč se 
k chybám nepřiznat. To ovšem je i dnes kámen úrazu. Viděli jste to někdy v te-
levizi? Bez výjimky všichni můžeme třeba i dneska přispět světu svou uctivostí, 
stejně jako se omluvit za své selhání. Doma, v práci, na hřišti.

Vybídnutí a umožnění reálného vnímání sebe sama, nebyl jediný Ježíšův pří-
nos. Je to ovšem trochu ponižující. Proto i politici jsou stále sváděni k zapírání 
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svých omylů. Stejně nepříjemné to bylo i před dvěma tisíci lety. Proto Ježíše 
nechali raději popravit. Zemřel smrtí na kříži. Stalo se to v předvečer Velikonoc.

Naštěstí není v lidských silách přemoci Boží záměr o směřování vesmíru od 
chaosu ke sjednocení. Proto se ani Ježíš nemohl ztratit ze světa a jeho věc je 
neustále živá. Hlavním obsahem Velikonoc zůstává vzkříšení. Malovaná vajíčka 
a pomlázky je mají pouze vesele doplnit.

Pavel Kuneš

veliKOnOční triDuum (tříDenní) 
v KlecanSKém KOStele 2017
13. 4. Zelený čtvrtek 19 hod.  večerní mše na památku Po-

slední večeře a zajetí Krista

14. 4. Velký pátek 19 hod.  starobylé obřady na připo-
mínku soudního jednání 
s Kristem, jeho mučení, zabití 
a uložení do hrobu: čtení z Bible, pašije, přímluvné 
modlitby, uctívání kříže a přijímání

15. 4. Bílá sobota 20 hod.  vigilie-předvečer hlavního svátku: svěcení nového 
ohně, velikonoční svíce, čtení z historie i současnos-
ti, svěcení křestní vody a mše na památku vzkříšení

16. 4. Hod Boží velikonoční Slavnost zmrtvýchvstání Páně: mše v 9.30 hodin

ZaHraDa v Dubnu
Nastává správná doba na výsev měsíčku, ko-
kardy, krásenky, lichořeřišnice, slunečnice, 
svlačce, chrp i okrasných dýní. Lze též vysé-
vat trávníky a vysazovat živé ploty a růže.
Po rozkvětu cibulovin je praktické si ozna-
čit místa, kam je třeba cibuloviny na podzim 
doplnit. Až se záhony zaplní trvalkami a let-
ničkami, ztratíme o rozložení jarního záhonu 
přehled. Cibuloviny můžeme po odkvětu leh-

ce přihnojit hnojivem se sníženým obsahem dusíku, aby zesílily cibule. Po odkvětu 
u nich odstraníme semeníky, aby se rostliny nevysilovaly.
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Vysazujeme lilie.
Řízkujeme zeravy, jalovce, cypřišky a tis.
Velkokvěté růže seřízneme na 2 až 4 očka, mnohokvěté na 5 až 8 oček. Pnoucím 
a pokryvným růžím odstraníme pouze suché a přestárlé výhony.
Stálezelené trvalky jako např. juky, čemeřice, bergénie vyčistíme od starých listů 
a provzdušníme trávník.
Neustáváme v boji proti slimákům – nejvíce ohrožené jsou nyní chrpy, jiřiny, lilie 
a hosty, zkrátka vše co právě raší.
Ze zeleniny můžeme již přímo na stanoviště vysévat hrách, mrkev, ředkvičky, červe-
nou řepu a koncem měsíce meloun.
Na výsevný záhon vyséváme květák, růžičkovou kapustu, zelí, hlávkový salát, pórek. 
Vysazujeme rané brambory.
Máme poslední možnost seříznout angrešt.
Při příznivém počasí budeme koncem měsíce už sklízet reveň.
U pokojových ibišků je ideální doba na seříznutí a přihnojení.

JH 

není tO ZmiJe – užOvKa HlaDKá
Fauna Klecan 14.

Pro herpetology a teraristy sympatičtí a zají-
maví, pro mnoho lidí však podezřelí a podivní 
jsou hadi. V naší zemi je jich jen několik dru-
hů, a také co do počtu jedinců je jich velmi 
málo. Za prastarých pohanských dob je Kelto-
vé a Slované respektovali a nehubili, ale stře-
dověk a zejména novověk pořádá proti hadům 
kampaň, která dodnes neskončila. Běžně lze 
nalézat v přírodě ubité hady, a to i v chráně-
ných oblastech a rezervacích, přestože jsou 
celostátně všichni chráněni zákonem. Pro-
to ani v Klecanech mnoho hadů nenajdeme. 
Blízko Vltavy a v údolí nad Klecánkami lze 

vzácně narazit na užovku obojkovou (Natrix natrix), která byla kdysi docela běžná. 
Povodně sem od Berounky a střední Vltavy občasně zanesou rovněž vzácnou užovku 
podplamatou (Natrix tessellata). Oba tyto druhy jsou silně vázány na blízkost vody, 
kde také nacházejí většinu své potravy.

Ale značně odlišné stanoviště vyhovuje dalšímu druhu, kterým je užovka hladká 
(Coronella austriaca). Vyskytuje se nehojně v teplých částech republiky, na skalnatých 
stráních, výhřevných suchých loučkách, na suchých vřesovištích, někdy i na želez-
ničních náspech a v opuštěných lomech. Dorůstá délky nejvýše 70 cm, většinou ale 

Užovka hladká prchající pod kámen.
Foto J. Bratka, 4. srpna 2011
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jen půl metru nebo méně. Zbarvení je proměnlivé, 
u samic je to šedá až hnědočerná, u samců červe-
nohnědá, ale existují i různé barevné odchylky. Na 
hřbetech obou pohlaví se nacházejí tmavé skvrny 
(někdy jen tečky), které mohou i splývat. Hlava je 
štíhlá a není výrazně širší než krk. Oční zornice jsou 
kulaté. Právě ty poslední dva znaky jsou podstat-
né pro odlišení od jiných hadů, zejména od zmije 
obecné, se kterou ji lidé běžně zaměňují. Mnoho-
krát se objevily zvěsti, že v Dolním Povltaví někdo 
viděl „nebezpečné zmije“, které „zcela nepochyb-
ně číhaly na nevinné děti“. Pro odlišení tedy platí, 
že zmije má zornice svislé, nikoliv kulaté, a hlava 
je rozšířená, téměř trojúhelníkového tvaru. V Kle-
canech ani v širokém okolí se zmije nevyskytují, 
i když samozřejmě ani zmije není dovoleno hubit. 
Ostatně neškolený pozorovatel zpravidla v přírodě 
nezpozoruje vůbec žádného hada, protože evrop-
ští hadi jsou velmi plaší a prchají před člověkem, se 
kterým mají nedobré zkušenosti.

Užovka hladká se živí drobnými hlodavci a rejsky, také ještěrkami včetně slepýšů. 
Po vylíhnutí a v mladém věku se užovky samy stávají kořistí mnoha zvířat, např. kun 
skalních, ježků, dravých ptáků, divokých prasat, potkanů a krys. Také domácí prasata 
jsou sto užovky ulovit, což se zjevně odehrává v Klecanském háji, kde jsou z bývalé 
hájovny často volně do lesa vypouštěna černá vietnamská prasata.

Zimování užovek hladkých začíná v polovině října, a už v polovině března končí. 
Jako většina plazů mají užovky své zimní úkryty hluboko v puklinách skal, v děrách 
hlodavců nebo pod velkými deponiemi dřeva. K páření dochází v dubnu, a samice 
poté rodí něco mezi čtyřmi až patnácti mláďaty. Většina se jich však dospělosti ne-
dožije.

Užovky hladké žijí v rozsáhlém areálu od severního Španělska přes střední Evro-
pu (nežijí v Británii) po jižní Švédsko, v Pobaltí, v evropském Rusku, Malé Asii a na 
Kavkaze. Podobně jako v případě mnoha jiných plazů, i této užovce ubylo a ubývá 
míst k životu. V Čechách je to způsobeno zejména zánikem suchých mezí (rozorá-
ním nebo zalesněním akátem a borovicí černou), a také přímým hubením člověkem 
a jeho toulavými kočkami a psy. Proto je nezbytné a povinné ve volné přírodě vodit 
psy na vodítku, a sledovat si také své kočičky, zda se netoulají daleko od domu. 
Užovkám neprospívá ani chemizace krajiny a rozvoj dopravy, a to včetně cykloste-
zek. V Klecanech může pozorný zájemce vzácně vidět užovky hladké Na Vlasini, ve 
svazích u Klecanského háje směrem k lomu, a také na Drastech v lokalitě Amerika. 
Nikde však nejsou hojné, naopak se lze obávat, že zde vyhynou. O málo více jich je 
u větrušických sousedů, ve skalnatých srázech nad Vltavou v národní přírodní rezer-
vaci „Větrušické rokle“.

Jaromír Bratka

Užovka na pár minut v rukou 
ochránců přírody,
Foto J. Bratka, 4. srpna 2011
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malí HaSiči Se učili ZacHraňOvat
Dvě hodiny zážitků, 
životně důležitých in-
formací a praktické-
ho tréninku si užili 
klecanští Soptíci díky 
velké vstřícnosti Dany 
a Kamily, lektorek spo-
lečnosti Vitalus.

Poskytování prv-
ní pomoci je nedílná 
součást hasičské práce 
a malí Soptíci si pro-
to chtěli vyzkoušet, jak by si poradili v situaci, kdy je kamarád v bezvě-

domí, mamince stříká krev z řezné 
rány nebo se brácha dusí bonbónem. 
A díky intenzivní práci to nakonec 
všichni malí hasiči zvládli, přestože 
masáž srdce není vůbec snadná zále-

žitost a ani zavolání na záchrannou 
službu není tak jednoduché, jak by 
se mohlo zdát těm, kteří 155 ještě 
nikdy nemuseli vytočit.

Daně i Kamile patří náš velký dík, 
protože nejen děti, ale i my dospělí 
jsme se přiblížili o veliký kus blíže 
tomu, být užiteční ve chvíli, kdy to 
někdo bude sakra potřebovat.

Zuzana Kurejová  a Lubomír Martiník, 
vedoucí kroužku Soptíci Klecany
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GOODman rOK pOté…..
Před rokem se v obci Zdiby začala řešit kauza „Haly Goodman“. Jednalo se 
o záměr výstavby obrovských logistických hal o zastavěné ploše 76 245 m² na 
celkové ploše pozemku 15,3 ha. Jen pro představu, je to stavba o velikosti téměř 
dvou Václavských náměstí s výškou pětipodlažního domu. To vše na pozemku, 
na který by se dalo pohodlně umístit 37 fotbalových hřišť. V našem případě však 
nepůjde o krásný zelený trávník, ale o převážně vyasfaltovaný, vybetonovaný či 
vydlážděný povrch. Celý areál je navíc doslova vecpán mezi stěžejní komunika-
ce a bytovou zástavbu.

Za posledních 6 let jen na dálnici D8 stoupl provoz o 25 %. Právě tato dálnice 
obklopuje zamýšlený areál. V dopravní špičce celou dopravní situaci umocňují 
dlouhé kolony na ulici Pražské i dalších přilehlých komunikacích. Nový areál 
má navíc přivést ať již na dálnici nebo na tuto silnici dalších 1 600 jízd vozidel 
denně. Vzhledem k tomu, že se jedná o logistický areál, lze si snadno domyslet, 
o jaký druh vozidel se převážně bude jednat!

V současné době probíhá druhé kolo zjišťování a posuzování vlivů tohoto zá-
měru na životní prostředí EIA u Krajského úřadu Středočeského kraje. Ten v prv-
ním kole akceptoval mnohé připomínky veřejnosti a samosprávných celků, které 
vyjádřily jednoznačný nesouhlas s touto výstavbou v takovém rozsahu. Nyní běží 
lhůta na další vyjádření, a to do 19. dubna 2017. Budeme doufat, že krajský úřad 
rozhodne v dané věci z hlediska 
zájmu většiny občanů citlivě.

Je totiž přinejmenším k zamyš-
lení, komu ve skutečnosti prospě-
je umístění takového stavebního 
záměru do bezprostřední blízkos-
ti urbanizovaného území a vů-
bec do bezprostřední blízkosti 
hlavního města Prahy. Budou to 
obyvatelé, pro které se tím zlepší 
kvalita již nyní imisně zatížené-
ho ovzduší? Nebo taková stavba 
oživí krajinný ráz v původní zá-
stavbě?

Přáli bychom si, aby se k in-
vestičním činnostem přistupovalo 
opravdu s respektem k přírodě, 
k obytným územím a zájmům 
jeho ochrany tak, jak nám bylo 
z mnoha stran slibováno!

Občanská iniciativa
STOP HALY GOODMAN ZDIBY
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cO víte O čarODěJnicícH
Poslední údajná čarodějnice byla upálena 21. srpna 1811 
v polském městečku Reszel za to, že prý svými kouzly způ-
sobila požár. Tímto hrůzným činem skončila jedna z nejtem-
nějších kapitol evropských dějin.

1.  Otakar Vávra natočil v r. 1969 film o šumperských proce-
sech, ve kterém postavu inkvizitora Bobliga hrál Vladimír 
Šmeral. Film se jmenoval

 a) Hon na čarodějnice
 b) Kladivo na čarodějnice
 c) Čarodějnické procesy

2.  Víte, kdy začaly vznikat první zákony odsuzující čarodějnice na hranici?
 a) ve 13. století
 b) ve 14. století
 c) v  15. století

3.  Tmářství přežívá dodnes. V r. 2005 byli odsouzeni rodiče dívky, z níž chtěli vypudit 
ďábla tím, že jí sypali do očí rozdrcené chilli papričky. Víte, kde se tento případ stal?

 a) Bukurešť
 b) Londýn
 c) Varšava

4.  V roce 1996 byl v USA natočen na čarodějnické téma film podle skutečné udá-
losti. Film se jmenoval

 a) Čarodějky z Eastwicku
 b) Čarodějky z Blair Witch
 c) Čarodějky ze Salemu

5.  Veselejší náhled na čarodějnice nastínil Zdeněk Podskalský ve filmové sérii o Oh-
nivých ženách, jejichž duše putují staletími. Hlavní role ztvárnily

 a) Jiřina Jirásková a Jana Hlaváčová
 b) Dagmar Veškrnová a Jana Hlaváčová
 c) Zuzana Bydžovská a Dagmar Veškrnová

(1b, 2a, 3b, 4c, 5b)
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mySlivOSt – prOblémy S DivOKými praSaty

V poslední době opět hýbe veřej-
ností problém s divokými prasaty, 
ke kterému se vyjadřují obyvatelé 
postižených lokalit, novináři, ko-
munální politici, laici i odborní-
ci. Expanze černé zvěře je široce 
publikována v tisku pod burcují-
cími titulky jako například „Válka 
s prasaty“ v deníku MF DNES ze 
14. 3. 2017. Faktem však je, že do-
šlo k přemnožení černé zvěře a ani 
statisícové roční odstřely nestačí 
k redukci její populace. Příčiny 
tohoto stavu jsou známé, řešení je 
však obtížné. Divoké prase nemá 

kromě člověka v přírodě přirozeného nepřítele a jeho reprodukční schopnost je 
vysoká. K ještě vyšším přírůstkům přispívá i to, že mláďata dříve dospívají, a tak 
se do chrutí (páření) dostávají mladé bachyně. Starší pak mohou mít selata dva-
krát v roce, a ta v případě mírné zimy, všechna přežívají. K přemnožení přispívá 
i to, že divoké prase je všežravec, který zkonzumuje vše, co najde v lese či na 
poli, včetně drobné zvěře či mršin. Další příčinou je způsob zemědělské výroby, 
kdy je na mnohahektarových lánech pěstována řepka či kukuřice, které po celé 
dlouhé vegetační období poskytují prasatům obživu a kryt, ze kterého se v pod-
statě nemusejí vzdálit, a ani myslivci nemají šanci je tam odlovit.

Prasata se však stahují i do blízkosti obydlených ploch, kde nacházejí obživu 
na nevyužívaných parcelách, skládkách bioodpadu apod. Paradoxně zde mají 
větší klid ve srovnání s ruchem v okolí silnic, turistických tras a cyklostezek. 
Důsledkem jsou škody na polních 
plodinách, soukromých pozem-
cích i častější střety s lidmi či psy. 
Na rozdíl od často prezentované-
ho názoru si nemyslím, že se divo-
čáci stávají agresivnějšími. Divoké 
prase neútočí na člověka, když 
není zraněno či nechrání mláďata. 
S případným útokem proto může 
mít osobní zkušenost většinou my-
slivec, který se zúčastňuje lovu, 
např. naháňky. Jisté však je, že di-
voké prase zaútočí na psa, který 
jej vyrušil, a také na člověka, který 

K studni – kvalitni oploceni

Bachyně
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se svého psa snaží ochránit. Pak 
záleží na rozhodnutí pána, zda 
pustí svého psa volně do míst, kde 
se prasata vyskytují, a tím riskuje 
jeho zdraví či život.

Problém s prasaty se netýká jen 
mediálně známých lokalit, jako je 
Mníšek pod Brdy či v Praze Čer-
ný most. I my jsme byli nuceni ře-
šit stížnosti obyvatel na působení 
černé zvěře. Například ve dnech 
24. až 26. 2. 2017 se u poslední 
parcely sousedící s klecanským 
hájem usídlila bachyně se čtyřmi 
selaty a snažila se proniknout přes 
plot. Ve spolupráci se starostou a dalšími funkcionáři Klecan a také zvěroléka-
řem byly zvažovány možnosti, jak ji odtud vypudit. Každý pochopí, že střílet 

bachyni od selat je neetické a proti 
Mysliveckému řádu, uspání narkoti-
zační puškou nedoporučil zvěrolé-
kař. Nakonec byla bachyně vyplašena 
hlukem a chemickou látkou použí-
vanou na pachové ohradníky kolem 
silnic. Selata byla odchycena a umís-

těna do Záchranné stanice v Pátku u Podě-
brad. Až trochu odrostou, budou předána 
do zookoutků, kde je budou moci vidět 
návštěvníci.

Dalším případem byla stížnost obyvatel 
z lokality Holosmetky, kde jim prasata roz-
ryla pozemek. Na základě prohlídky přímo 
na místě bylo doporučeno opatření k za-
bránění škod. Tím se dostáváme ke způsobu 
řešení problému s divočáky. Nemá smysl 
házet vinu na myslivce, politiky a záko-
nodárce, zemědělce či dotčené obyvatele. 
Jenom účelnou spoluprací všech je mož-

K studni – biologicky odpad

Mezi lesy

Příprava na cestu do ZS
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no dosáhnout žádoucích výsledků. 
S ohledem na to, že předmětem 
stížností jsou v převážné míře ško-
dy na nehonebních pozemcích, na 
kterých nelze bez zvláštního povo-
lení lovit, a také pro značné riziko 
střelby kulovou zbraní v blízkosti 
obydlených míst, je třeba, aby byly 
bezvýhradně dodržovány zákonné 
předpisy, případně byla legislativa 
upravena tak, aby lov na nehoneb-
ních pozemcích byl účinnější. Dále 
se jedná o novele zákona, která by 
zemědělcům ukládala povinnost 
rozčlenit velké obhospodařované 
plochy pomocí několikametrových 
pruhů s nízkými plodinami, na kte-
rých by bylo možno divočáky snad-
něji odlovit. Majitelé pozemků by 
neměli vyvážet biologický odpad ze 
zahrady či domácnosti na hranice 
svých pozemků, neboť tím prasata 
jen lákají. Hlavně by si měli zabez-
pečit svůj majetek řádným oplocením. Je jasné, že betonová či zděná podezdív-
ka zamezí proniknutí prasat na pozemek. Není-li to např. z finančních důvodů 
možné, dobrou službu udělá „kari“ síť, kterou lze zpevnit spodní část plotu. 

Další možností je pa-
chový nebo elektric-
ký ohradník.

I když myslivci ne-
zodpovídají za škody 
způsobené na neho-
nebních pozemcích, 
nezříkají se svého 
podílu na redukci 
stavů černé zvěře. Za 
poslední čtyři roky 
bylo v honitbě Zdi-
by – Klecany uloveno 
173 kusů, a to jak na 
společných honech, 
tak i individuálně.

Ing. Jindřich Trpák
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ŠKOlní Kurýr
Archeologický průzkum v Klecanech

Dne 8. 3. 2017 jsme měli se třídou 
6.A jedinečnou příležitost navštívit archeologický 
průzkum přímo v Klecanech. Na stavební parcele 
nedaleko zámečku byly nalezeny ostatky z obdo-
bí 10. století. Paní doktorka Naděžda Profantová 
nám poutavě vyprávěla o způsobu pohřbívání 
z této doby a o pravděpodobném rozmístění po-
hřebiště vůči hradišti. Tyto ostatky s největší prav-
děpodobností budou zkoumat antropologové 
z Národního muzea v Praze a my budeme moci 
sledovat, co nám o nich antropologové řeknou 
dál. Děkujeme panu starostovi, že nám tuto je-
dinečnou příležitost zprostředkoval. A děkujeme 
také majitelům pozemku, kteří nám v tak hojném 
počtu umožnili přístup na svou parcelu.

Hana Kuželková

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/archeologicky-pruzkum-v-klecanech-1324.html

Půda základ života
Návštěva Toulcova dvora nám pomohla odkrýt tajemství půdy, takové „samozřejmé 
a nezajímavé“ součásti našich životů.

A co jsme si odnesli ve svých moudrých hlavách? (Snad ne jen mnohonožku či 
svinku, kterým se v misce moc nelíbilo.)

„Nevěděla jsem, že se skála drolí.“
Tereza Šoltysová 

„Nejvíc mě bavilo sbírání půdních živočichů a ohmatávání věcí v těch miskách.“
(Děti po hmatu poznávaly součásti půdy.) 
Michal Klecker

Mně se  líbilo, jak jsme se orientovali v klíči. Klíč je 
vlastně to, když máš takový papírek, tam jsou otázky, 
vždycky se odpoví ANO/NE a podle toho najdeme 
směr, kterým hledáme živočicha a pak se zapíše na 
list. (Klíč k určování půdních živočichů)
Klára Jizbová
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„Zaujalo mě to, že za deset let se vytvoří jen jeden 
milimetr půdy.“
Kateřina Adderson

 
„Nejvíc mě bavi-
lo, když jsme mohli 
hledat různý hmyz 
například střevlíky, 
mnohonožky, stonožky, žížaly a tak dále.
Eliška Kleinová
 

„Mě se líbilo, jak jsme hledali světloplaché živočichy.“
Martin Lyer

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/puda-zaklad-zivota-1326.html

Čtení mě baví
Základní škola náměstí Svobody nás opět pozvala na svou soutěž pro vášnivé čtenáře.

Děti se potýkaly s pořekadly, řešily hádanky, hledaly k sobě rýmy, zkoušely své 
znalosti o autorech a ilustrátorech knih pro děti, skládaly vlastní básně,... Dopoledne 
uteklo jako nic.

S potěšením jsme se přesvědčili, že i v dnešní době má kniha své důležité místo 
v životě našich dětí.

Za přípravu na tuto zajímavou, nápaditou ale i náročnou soutěž děkujeme:
Marii Kolkusové, Alžbětě Palové a Aleši Bláhovi z V.B, Alžbětě Dubské z VI.A, Zu-

zaně Dudové a Anně Friede z VII.A 

Příjemným překvapením nám bylo 1. místo, které v nejmladší kategorii obhájili:

Kateřina Adderson, Tomáš Vacek a Jaroslav Žemlička z III.A 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/cteni-me-bavi-1327.html

Ptačí rok
20. 3. začalo astronomic-
ké jaro a také naše exkurze 
v Toulcově dvoře. Nasadili 
jsme si dalekohledy a hurá 
do přírody.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/ptaci-rok-1328.html
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Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/vysadba-stromu-1329.html

Výsadba stromů
V měsíci březnu jsme pomáhali s výsadbou stromů v našem městě. S naší pomocí zde 
roste jedenáct krásných javorů.

Z  Družiny
Ahoj všem,

školní rok se přehoupl do druhé poloviny 
a my jsme stejně jako v předešlém roce za-
čaly jezdit do aquaparku Šutka, kde se učíme 
a zdokonalujeme v plavání s plaveckou ško-
lou Vodník.
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Závěr února patřil ješ-
tě řádění v maskách. Jako 
vždy jsme si zábavné a sou-
těžní odpoledne moc užily.

Bylo připraveno i malé 
občerstvení a sladké od-
měny za nejhezčí masky 
a soutěže.

První teplejší jarní dny 
jsme si zpestřily jízdou na 
ponících. A určitě nebyly 
poslední…J

Závěrem vás zveme na 
další „Velikonoční trhy“ 
v naší družce a všem pře-
jeme klidné, slunečné dny 
a hezké nadcházející Veli-
konoce!

Děti ze ŠD
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ZprávičKy Z mateřSKé ŠKOličKy
V březnu bylo v naší mateřské škole opravdu rušno. Podnikali jsme výlety, navštívilo 
nás dvakrát divadlo, potěšily nás i hudební pořady s panem Vrbou.

8. 3. měly třídy Beruška a Myška 
hudební pořad. Pan Vrba dětem 
přinesl ukázat netypické hudeb-
ní nástroje, společně si zazpívali 
a zatančili. Ve třídě Beruška jsme 
právě studovali lidské tělo, a tak si 
děti v rámci hudebního pořadu tro-
chu zaexperimentovaly se zvukem 
a sluchem.

14. 3. se děti ze třídy Ježek vydaly na výlet do téměř jarní Prahy, a to přímo na Petřín. 
Kromě rozhledny a návštěvy zrcadlového bludiště, si mohly pohrát na krásném dět-
ském hřišti. Z výletu byli všichni nadšení.

16. 3. nás navštívil klaun Pepíno 
se svými kamarády. Pepíno nám 
s kamarády předvedl doslova „psí 
kusy“ – pejskové se proplétali mezi 
kroky Pepína, panáčkovali, chodili 
po předních nohách a mnoho ji-
ného. Děti se zasmály, některé si 
zkusily z nafouklého balónku něco 
vytvořit a každý si na památku je-
den balónek odnesl.
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17. 3. třída Ježek navštívila Klecanskou 
knihovnu. Děti se seznámily s chodem 
knihovny, mohly si prohlédnout zajímavé 
knihy, které si samy vybraly.

21. 3. nás navštívilo divadlo Glans, kte-
ré nám zahrálo „Pohádky z proutěného 
koše“. Děti zhlédly pohádky o tom, jak 
skřítek Hospodáříček lakomou hospod-
skou potrestal a o tom, jak statečná selka 
rytíře Ruprechta ze zakletí vysvobodila.

22. 3. navštívil pan Vrba spolu 
se svými krásnými cizokrajnými 
nástroji třídy Rybu a Žabku. Pro 
každou třídu si připravil zajímavé 
písničky a hry na hudební nástro-
je, například třídou Žabka zněly 
americké rytmy.

30. 3. třídy Beruška a Liška navštívily Svíčkárnu v Šestajovicích. Svíčkárnu děti nena-
vštívily poprvé. Tentokrát byl pro ně připraven velikonoční program a děti si mohly 
vytvořit svíčky z vaječných skořápek, obarvit klasické svíčky a ozdobit čokoládové 
srdce.

Jako každý rok, tak i letos naši předškoláci navštívili první třídy základní školy. Děti 
si vyzkoušely jaké to je zasednout za školní lavice. Paní učitelky si pro ně připravily 
zajímavé činnosti a společně s prvňáky jim to šlo „jedna báseň“.

Slunečné jarní dny Vám přeje kolektiv MŠ
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SKautSKé StřeDiSKO Havran Klecany
3. oddíl
Od prosince jsme se s vlčaty věno-
vali tématu „Pomoc druhým“. Na 
toto téma se vymyslel projekt na-
zvaný „Krmítka nejen pro ptáčky“. 
První krmítko, které vyrobila dru-
žina Supů, dostali v prosinci ještě 
před Vánocemi obyvatelé Domu 
s pečovatelskou službou. Po delší 
pauze a vydatných nemocech se 
nám podařilo pověsit i krmítko Orlů 
do Mateřské školky Klecany. Ná-
sledně Panda připevnil Lví krmítko 

u nás ve skautském srubu, a koneč-
ně 17. března jsme v čase schůzky 
vyrazili k Háji, kde nyní visí Žraločí 
výrobek. Všem vlčatům, která se po-
dílela na výrobě a následném věšení 
krmítek moc děkuji.

Doufám, že přinesou radost ne-
jen obdarovaným, ale i ptáčkům 
v blízkém okolí.

Za třetí oddíl Kejklířů
sepsala a vyfotila Jana Kovalská

PS: Další fotky z věšení budek lze nalézt na:  
https://www.facebook.com/groups/1543536829285630/

Březnová návštěva Přibyslavských skautů

Původně jednodenní výprava 3. oddílu se rázem změnila v celovíkendovou akci, 
neboť Panda pozval k nám do Klecan oddíl vlčat z Přibyslavi, se kterým se naše 
vlčata seznámila minulý rok na celostátní akci pro vlčata s názvem Poradní ská-
la. 15 přibyslavských (12 vlčat a tři vedoucí) přijelo v pátek 17. března večer do 
Roztok, odkud se pomocí přívozu dostali na druhý břeh. Tady už na ně čekal náš 
oddíl, aby je odvedl z Klecánek na srub. Po rychlém ubytování a večeři přišly na 
řadu seznamovací hry, mezi kterými dominovala hra na paměť, během které mu-
sel každý ke svému jménu či přezdívce připojit přídavné jméno a ostatní si tuto 
kombinaci museli zapamatovat.
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Druhý den nás čekala výprava do Močidel (někdo zná spíš jako Červená 
skála) u Řeže. Jedná se o jedno z tradičních poutních míst našeho oddílu. 
V sobotu jsme vstávali již v půl osmé, abychom se stihli nasnídat, sbalit si 
a připravit se na odchod. Každý dostal balíček se svačinou + si každý nesl 
pečivo na oběd. Krátce po deváté jsme vyrazili na cestu skrz klecanský háj 
kolem studánky až k vyhlídce na Klecánky. Všichni vedoucí napjatě pozoro-
vali především přibyslavská vlčata (pro naše už to taková senzace přeci jen 
není), jak si užívala výhled a hučící vítr. Když už začali kluci blbnout přes 
rozumnou míru, udělali jsme společné foto a vydali se k Močidlům. Přes 
nepříjemnou cestu po silnici, kdy nám do obličeje švihal studený vítr a slabý 
déšť, jsme se dostali až na okraj Řeže. Odtud to do Močidel bylo už jen pár 
minut.

I přes nepříznivé počasí se nám podařilo rozdělat oheň a opéci si buřta (ně-
kdo i dva J). Když všichni dojedli, nechali jsme batohy u ohniště a šli se podívat 
na blízké skály. Na skalách vlčata běhala, skákala a pošťuchovala se, zatímco 
vedoucí se jim to snažili všemožnými způsoby překazit. Největší atrakcí ne-
byl ani pohled na Říp či Pražský hrad, ale přístřešek, který si někdo na skále 
postavil. Po chvíli vedoucí zaveleli k ústupu zpět k ohništi, kde mezitím Pan-
da s Pepinem (vedoucí z Přibyslavi), poschovávali pro vlčata poklad v podobě 
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lízátek. Když byla 
všechna lízátka 
objevena, uhasili 
jsme oheň, ukli-
dili a vydali se 
k řece.

Prošli jsme 
Řeží až k vý-
zkumnému ústa-
vu a odtud po-
dél vody jsme se 
vrátili do Klecan. 
V sobotu večer 
měli kluci volný 
program, hráli 
upíra a městečko 
Palermo. V neděli 
už jen úklid a pak jsme všichni šli k přívozu, kde jsme se rozloučili s Přiby-
slavskými kamarády.

Mamut
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Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na zápasy – A mužstvo
08. 04. 2017 16.30 Klecany – Mongeo Podlesí
15. 04. 2017 17.00 Klecany – Nespeky
22. 04. 2017 17.00 Všenory – Klecany
29. 04. 2017 17.00 Klecany – Vraný
06. 05. 2017 17.00 Nový Knín – Klecany

Pozvánka na zápasy – B mužstvo
16. 04. 2017 17.00 Klecany – Přišimasy
23. 04. 2017 17.00 Veleň – Klecany
30. 04. 2017 17.00 Klecany – Škvorec
06. 05. 2017 17.00 Vodochody – Klecany

Pozvánka na zápasy – dorost
09. 04. 2017 10.15 Zeleneč – Klecany
15. 04. 2017 10.15 Klecany – Dobrovice
23. 04. 2017 10.00 Bělá p. Bezdězem – Klecany
29. 04. 2017 10.15 Klecany – Klíčany
06. 05. 2017 10.00 Chotětov – Klecany

Pozvánka na zápasy – mladší žáci
09. 04. 2017 10.15 Klecany – Mochov
16. 04. 2017 10.15 Klecany – Příšimasy
22. 04. 2017 11.30 Zeleneč – Klecany
30. 04. 2017 10.15 Klecany – Kostelec n. Č./L.
06. 05. 2017 10.15 Louňovice – Klecany

Pozvánka na turnaje – starší přípravka
Hřiště TJ Slavoj V. Popovice 09. 04. 2017 10.00 hod
Hřiště TJ Sokol Veltěž 22. 04. 2017 09.00 hod
Hřiště TJ Sokol Klecany 30. 04. 2017 09.00 hod

Pozvánka na turnaje – mladší přípravka
Hřiště FK Dobřejovice 08. 04. 2017 13.00 hod
Hřiště SK Světice Borci 22. 04. 2017 14.00 hod
Hřiště SK Union Čelákovice B 08. 05. 2017 10.00 hod
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