
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY

KLECANSKÝ
Z P R A V O D A J

Cena výtisku 7 Kč Ročník XXXVI, Květen 2017 / číslo 5www.mu–klecany.cz

Děti z MŠ Klecany u hvězdárny v Ďáblicích



Klecanský zpravodaj • květen 2017

Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany
Redakční rada: Dagmar Horová, Jitka Homoláčová
Tisk Tercie Praha, spol. s r.o.

Zpravodaj MK ČR 12699. • IČO: 00240290 • Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne 
každého měsíce. Cena výtisku: Kč. 7,– • číslo 5 / 2017, vychází dne 5. 5. 2017 • e–mail: 
dasa.zpravodaj@seznam.cz, zpravodaj@mu–klecany.cz • telefon: 774 055 495 • www.mu–klecany.cz
Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

Jubilanti v Dubnu

Květnovým oslavencům přejeme k jejich životnímu jubileu vše nejlepší, 
pevné zdraví a dostatek životního elánu!

Partneři  města

Květa Prokopová
František Kalvach
Hana Klausová
Vlastimila Přibylová
Miloslav Kříž
Hana Beranová
Jiřina Dostálová
Adolf Janeček
Pavel Verner
Božena Vysušilová
Libuše Starostová
Anna Pitauerová
Zdena Lomová
Stanislav Stanislav
Liliana Slánská
Jarmila Brožová
Eva Herdicsová

Antonie Gajdová
Miroslava Bečicová
Květoslava Hrušková
Miroslav Pitauer
Juraj Čorňák
Jaroslav Šerhant
Jan Novák
Miloslav Buchar
František Rudolf
Václav Drábek
Běla Kopřivová
Jana Štěpánková
Ludmila Hladká
Marie Hejzlová
František Dvořák
Vladimír Sinke
Miroslava Nemastová



1

Z ObSaHu
Výpisy z usnesení rady města Klecany za březen a duben 2017  .........................  2
Očkování psů a koček .........................................................................................  2
Klecany – očima historie .....................................................................................  3
Velvarští Tvrdovaječníci opět na nocleh v Klecanech ...........................................  4
Běžím pro projekt Umění & Alzheimer ................................................................  7
Na co se hrálo ve středověku? .............................................................................  9
Dřevomorka domácí byla doma i v klecanském kostele.......................................  10
Loutkové divadlo jako společné dílo ....................................................................  11
Zahrada v květnu .................................................................................................  13
Elegantní a nenápadný ptáček – Sýkora parukářka ...............................................  13
Myslivost – pasování ............................................................................................  14
Myslivost – Procházka s myslivci .........................................................................  16
Komu patří záhony na ulicích? ............................................................................  17
Školní kurýr .........................................................................................................  21
Z družiny .............................................................................................................  25
Zprávičky z mateřské školičky .............................................................................  26
Skautské středisko Havran Klecany ......................................................................  27
Cyklisté ze Sokola Veltěž lámou rekordy a přepisují historii .................................  29
Svátek cyklistiky na Beckově již v neděli 28. 5. 2017! .........................................  31
Lukostřelba Klecany ............................................................................................  32
Z fotbalového klubu ............................................................................................  34
„Povinná“ výměna televizí a set-top boxů ............................................................  35



Klecanský zpravodaj • květen 2017

výpiSy Z uSneSení raDy měSta Klecany  
Za břeZen a Duben 2017
Rada 27. března
 – Vzala na vědomí studii Objekty pro bydlení sester karmelitek v Drastech a ukládá inves-

tičnímu technikovi zajistit projednání ve stavební komisi.
 – Schválila uzavření smlouvy s VaK Zápy s.r.o. na zajištění servisu při provozování čistírny 

odpadních vod městem Klecany za 40 166 korun bez DPH za měsíc. Ukládá techniko-
vi správy majetku připravit smlouvu k podpisu, ke kterému dojde po předání ČOV do 
provozu města.

 – Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu s AVAPS s.r.o. Klecany o rozšíření plochy.
 – Schválila žádost Pravého Hradce o uzavření dohody o společném užívání prostor s pa-

nem Michalem Bidlem Praha (lukostřelba).
 – Schválila podpis příkazní smlouvy s panem Vackem z Klecan na zajištění administrace 

dotace na akci Zatraktivnění naučné stezky Klecany.
 – Vzala na vědomí informaci starosty Kurhajce a radního Mgr. Kotrby o jednání o pře-

vodu ČOV se Středočeskými vodárnami a. s. a VKM a. s. VKM podalo odvolání proti 
rozhodnutí o provozovateli ČOV, Středočeské vodárny odmítly předat ČOV městu a po-
žadují uzavření dodatku o prodloužení třístranné smlouvy o provozování ČOV. Toto 
zástupci města odmítli.

Rada 3. dubna
 – Schválila nabídku spol. Čechák specializované poradenství s.r.o. na zajištění ad-

ministrace dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v době udržitelnosti na 
dále uvedené městské objekty, za celkovou cenu 72 000 korun za rok: základní 
škola, mateřská škola, městská ubytovna, zdravotní středisko, základní umělecká 
škola a tělocvična, hasičská zbrojnice, městský úřad.

 – Neschválila žádost Občanského sdružení Zdiby z.s. o dotaci 20 000 korun.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

OčKOvání pSů a KOčeK
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 v 19.00 hod. proběhne na náměstí V. B. Tře-
bízského hromadné očkování psů a koček proti vzteklině a ostatním 
virózám. Vezměte s sebou očkovací průkaz a náhubek.
V Klecánkách u autobusové zastávky kolem 20.00 hodiny.

MVDr. Irena Sedláčková
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Klecany – Očima HiStOrie
16. května uplyne 85 let, od chvíle, 
kdy v  r. 1932 v Klecanech tragic-
ky zahynul Tassilo, princ z Hanau, 
hrabě ze Schaumburgu.

Tassilo byl druhorozeným synem 
majitele hořovického panství a bra-
tr hraběte Heinricha ze Schaum-
burgu, knížete z Hanau, posled-
ního soukromého majitele zámku 
Hořovice. Svého bratra zastupoval 
ve správě panství. Aktivně se do 
správy panství zapojoval, zejména 
v oblasti chovatelství a zeměděl-
ství. Jeho zálibou, která se mu stala osudnou, bylo letectví, především akrobatické. 
Dne 15. května 1932 vystupoval v Prostějově na leteckém dni. Téhož dne se svým 
dvouplošníkem přistál na letišti ve Kbelích. Následující den těsně před polednem 
přelétl do Klecan na návštěvu k Maxovi a Mathildě Beniesovým. Před návratem do 
Kbel chtěl hostitelům, předvést svůj letecký um. Při jedné akrobatické figuře nízko 
nad zemí letoun nezvládl a zřejmě oslněn sluncem prudce dopadl i s letounem na 
zem, odkud již nebylo návratu mezi živé. Zemřel ve 3 hodiny odpoledne ve věku 
pouhých 31 let.

Před 105 lety 20. května 1912 byla udělena koncese k provozování 
přívozu. Přívoz funguje do dnes a především v letních měsících je hojně 
využíván turisty a cyklisty. Trasa přes přívoz je součástí značené turistic-
ké trasy i cyklotrasy.

A ještě nesmíme zapomenout na jedno výročí, které se Kle-
can týká sice nepřímo, ale i tak je velmi významné. 13. květ-
na 1717 se narodila císaři Karlovi VI. a Alžbětě Kristýně 
Brunšvické dcera Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie 
Valpurga Amálie Kristýna z rodu Habsburků. Byla jedinou 
vládnoucí ženou na českém trůně. Přestože byla označována 
jako císařovna, ve skutečnosti byl císařem její manžel Fran-
tišek I. Štěpán Lotrinský, protože Marie Terezie, jako žena, 
nemohla být ve své době vládnoucí císařovnou Svaté říše 
římské. Marie Terezie vládla od r. 1740 do r. 1780. Se Štěpá-
nem Lotrinským měla 16 dětí. Během své vlády prosadila mnoho reforem, v nichž 
pokračoval její syn Josef II. Za vlády Marie Terezie byla v rámci správní reformy ome-
zena zemská samospráva, vytvořena centralizovaná správa monarchie a státní správa 
byla profesionalizována. V českých zemích a Rakousku bylo sjednoceno trestní právo 
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(1768). Vytvořeny byly tereziánské katastry, soupisy domů, půdy a obyvatel. Terezi-
ánský urbář definoval vztahy mezi vlastníky půdy a jejich poddanými v Uhrách. Za 
vlády Marie Terezie byla část vrchnostenské půdy za poplatek rozdělena mezi rolníky, 
v roce 1775 byla rozdělena část půdy po zrušeném jezuitském řádu. Roku 1775 vy-
dala Marie Terezie poslední robotní patent, který zmírnil robotní povinnost. Marie Te-
rezie podporovala podnikání (textilní a sklářské manufaktury, papírny), zavedena byla 
celní unie a cla na ochranu před zahraniční konkurencí. Modernizovalo se také ze-
mědělství a do popředí se dostalo pěstování brambor. Byla zavedena jednotná měna 
a první papírové peníze tzv. bankocetle. Sjednoceny byly míry a váhy. V roce 1751 
byl vydán ohňový patent, který stanovil průlomové zásady požární ochrany, zejména 
stavbu domů z nehořlavých materiálů a vybavení vesnic zvoničkami s nepřetržitou 
vartýřskou službou. Roku 1773 byl zrušen jezuitský řád, čímž přišli jezuité o dohled 
nad školstvím. V r. 1774 byl vydán Všeobecný školní řád, který m.j. stanovil všeobec-
nou vzdělávací povinnost pro chlapce i dívky. Byla zavedena povinná šestiletá školní 
docházka a systém škol byl rozdělen na školy triviální (při farách pro základní výuku 
čtení, psaní a počtů), hlavní (alespoň jedna v kraji – výuka rozšířena o německý ja-
zyk) a normální (učitelské ústavy v zemských městech). V roce 1775 byla provedena 
reorganizace středních škol, vytvořena byla pětitřídní (později šestitřídní) gymnázia 
s výukou v němčině a od 3. třídy s výukou latiny. Roku 1751 založila Marie Terezie 
ve Vídni vojenskou akademii.

Klecany navštívila Marie Terezie poprvé v r. 1754 a podruhé 1757, tedy v době, 
kdy klecanský zámek vlastnili Clam – Gallasové.

JH, zdroj Wikipedie

velvarští tvrDOvaJečníci Opět  
na nOcleH v KlecanecH
V neděli 9. dubna přišli k nám v noci opět pře-
spat „Velvarští Tvrdovaječníci“.

Jak si jistě dobře vzpomínáte, nebyli tu po-
prvé. Již loňský rok putovali krajánci z Velvar 
a blízkého okolí s nůšemi plnými vajec (natvrdo 
uvařených) ke Karlovu mostu, aby tam u příle-
žitosti „Vajíčkového kongresu, aneb velvarská 
vejce znovu na most“, předali Muzeu Karlova 
mostu svoji „trochu do mlýna“.

No jo, loni se jim to slavně neslo – Karel IV. 
slavil 700 let a všude je nadšeně vítali. Každý rád vzpomněl, jak tehdá… když šlo o to 
postavit dobře most a jediní konšelé z Velvar vyzráli na hrbolaté cesty k městu pražskému 
tím, že vzácný náklad vajec dočista natvrdo uvařili, by se vejce cestou nepotloukla a ná-
klad dorazil bezpečně a vcelku… Slavný to počin předků velvarských. Však na ně dodnes 
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vzpomínají. Velvarský spolek Natvrdlí, tímto 
počinem vlastně založil tradici, neb krajánci 
letos vyšli ku Praze zas.

I letos dorazili utrmácení v bílých košilích, 
sakách, čapkách a kloboucích něco málo po 
půlnoci. Na Rychtě i letos svítily louče. Do-
bově oděná delegace o dvou „pravo-hradec-
kých“ ženách (Zdeny Tomášové a Evy Stani-
slavové) a jednom starostovi Klecan uvítala 

slavnostní vázanou řečí příchozí a zdvořilým dotazem se optala na stav vajec v nůších. Pak 
bylo poselstvo sedmi statečných uvedeno k prostřenému stolu. Letos se podávaly vaječné 
placky se slanou či sladkou náplní a švestkový 
koláč. Přípitek na úspěch výpravy byl ze zdroje 
starostenského a kapitána Morganského.

Cestovatelé, v jejichž řadách i letos byli sta-
rostové města Velvary (Mgr. Radim Wolák, NtSt.) 
a města Kralupy nad Vltavou (Petr Holeček – le-
tos už čerstvý senátor – gratulujeme), radostně 
zasedli ke stolu a stejně jako loni, vyjádřili uspo-
kojení nad pohostinným krajem. Hostitelky vy-
jádřily lítost, že hodina půlnoční nepřeje účasti dalších občanek Klecan, například Lako-
mých Barek, které by určitě také rády něco pojedly. Poté se ve velké krátkosti rozhodlo, že 
i letos se Klecany nedají zahanbit a starosta Ivo Kurhajec poputuje do Prahy též.

I stalo se. V pondělí 10. dubna v 7.00 hodin vyrazilo poselstvo z Klecan podél Vltavy 
do Prahy. Té dosáhli dle plánu. Ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman se nedal 
zahanbit a počastoval pány tak, že už o čtvrté hodině odpolední jim byla Praha malá. 
Nasedli tedy s hostitelem na loď, aby shlédli matičku Prahu od břehů vltavských a padla 
i mnohá nabídka, zda příští cestu, nemohlo by poselstvo po řece si cestu krátiti. Inu uvidí 
se jaro příští.

V loňském článku jsme se loučili s krajánky z Velvar slovy, aby jejich pouť zaznamenala 
opakování. Pouť, která začíná na náměstí Velvar při tradičním svátku Vajíčkobraní, se před 
svátky Velikonočními přímo nabízí. A klecanští Vám opět rádi nocleh uchystají. Těšíme se 
na příští rok.

Eva Stanislavová, Zdeňka Tomášová a Ivo Kurhajec
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běžím prO prOJeKt umění & alZHeimer
Běžím, abych lidem s Alzheimerovou 
nemocí dala příležitost vidět a užít si 
obrazy velkých mistrů přímo v galerii.

Vystudovala jsem dějiny umění, 
ale zároveň mě to vždycky táhlo ke 
zdravotnictví. Proto, když v mém 
městě vznikl Národní ústav duševní-
ho zdraví (NÚDZ), napadlo mě, jako 
dobrovolníka, oslovit denní stacionář 
NÚDZ pro lidi s Alzheimerovou ne-
mocí s programem Umění & Alzhei-
mer, který v zahraničí už s úspěchem 
funguje. 

Výtvarné umění má velkou moc. Vyvolává naše vlastní vzpomínky, nabízí pestré 
podněty ke komunikaci a způsoby interpretace, což je obzvlášť pro lidi s Alzheimero-
vou nemocí velmi cenným přínosem.

Program se těší velké oblibě. Zatím diskutujeme nad obrazy promítanými na vel-
ký monitor televize, ale návštěva galerie a možnost vidět obrazy na vlastní oči, by 
dala celému programu vyšší rozměr, nenahraditelnou zkušenost a příjemné vytržení 
z denního stereotypu. A i já chci dát svému běhu větší smysl, a tak jsem oslovila Alz-
heimer nadační fond, a příštího závodu  Mattoni 1/2 Maraton Karlovy Vary 2017 se 
20. 5. zúčastním jako dobroběžec.

V rámci projektu Umění & Alzheimer poskytuji svůj čas zdarma, mám podporu 
Národní galerie, ale bezpečně a pohodlně dopravit do galerie 10 klientů stacioná-

ře a jejich doprovod 
něco stojí. Zhruba 
3 600 Kč jeden výlet. 
Můj cíl je vybrat část-
ku 36 000 Kč, která 
by pokryla dopravu 
na jeden rok. Potěší 
mě Vaše jakkoliv vel-
ká finanční podpora. 
Můžete si také tip-
nout můj cílový čas, 
a kdo bude nejblíže, 
vyhrává dva lístky 
do Národní galerie 
v Praze.

Alžběta Petřinová
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Přednáška doc. Lukáše Matouška
s projekcí dobových vyobrazení hudebních nástrojů

9. června 2017 v 18.30 hodin v klecanském kostele v rámci Noci kostelů.

Na co se hrálo ve středověku?
Dodnes jsme obklopeni mnoha uměleckými projevy tvůrců

z doby vrcholného středověku.
Jako naprostou samozřejmost vnímáme gotické katedrály, nádherné gotické 

deskové malířství a sochy, známe i poezii středověkých trubadúrů, truvérů nebo 
minnesängrů, můžeme se začíst do dobové literatury 14. století,  

např. do Boccacciova Dekameronu. Někteří z nás tuší, že existovala i hudba. 
Samozřejmě víme, že se zpívala liturgická hudba při bohoslužbách v kostelech. 

Ale doba, kdy panoval Karel IV., byla dobou, ve které zněla hudba hraná při 
nejrůznějších příležitostech na množství pozoruhodných hudebních nástrojů.

Jak takové hudební nástroje vypadaly?  
A co o nich víme? Vždyť se jich zachovalo velice málo.

Ale zachovala se nám četná středověká vyobrazení hudebních nástrojů.
O hudebních nástrojích se můžeme dozvědět z kronik, pojednání, dobové 
literatury, poezie, ale i z různých listin, popisů slavností, smluv a dalších 

zpráv. Je to neobyčejně dobrodružné poznávání.Hudební skladatel a umělecký 
vedoucí souboru Ars cameralis Lukáš Matoušek patří mezi naše největší znalce 

středověkých hudebních nástrojů. Dokončil rozsáhlou publikaci, která je 
připravena k vytištění. Na přednášce v klecanském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie můžeme být svědky poznávání středověkých hudebních nástrojů. Lukáš 

Matoušek představí postupně na středověkých vyobrazeních všechny druhy 
nástrojů, na které se ve středověku hrálo.

Nenechte si tuto jedinečnou příležitost ujít!

Podzimním pokračováním přednášky bude koncert souboru Ars cameralis.
Ten se uskuteční rovněž v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech 28. září 2017.
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DřevOmOrKa DOmácí byla DOma 
i v KlecanSKém KOStele
Náš památný kostel – poprvé zmiňovaný v době vlády císaře Karla IV. – zažil už mnohé. 
Loni 4. července se uvnitř kostela, na rozhraní stěny a stropu (tzv. fabionu) po levé straně, 
objevila hnědá skrvrna, která se rychle zvětšovala. Byla to dřevomorka domácí. Prorostla 
omítkou z kostelní půdy, kde celá léta neviditelně vegetovala v trámoví. Pomohly tomu 
vydatné deště začátkem července a značné teplo. Proudění vzduchu způsobilo, že plochy 
nábytku a dlažby pokryl nahnědlý lepkavý prášek. Spóry z houby se rozlétly kostelem.

Jak k bujení dřevomorky došlo? Stav kostelní střechy je přinejmenším od poloviny mi-
nulého století špatný. Nájezd dřevomorky byl zastaven v úžlabí mezi věží a střechou roku 
1963. Na jiných místech nebyla tehdy nejspíš objevena.

Zahájení likvidace houby znamenalo odstranit ji z vniřní omítky v kostele a z trámů na 
půdě. Měli jsme štěstí, že nám přispěchala na pomoc odborná firma našich přátel, která 
udělala zcela zadarmo diagnostiku budovy. Houba byla zjištěna na devíti místech krovu. 
Vnitřky mnohých trámů, navenek v dobrém stavu, se proměnily v dřevěnou drť. Pro stati-
ku kostela to mohlo znamenat v blízké době pohromu.

Ve svépomocném fondu pražské arcidiecéze se pro okamžitou opravu této havárie 
našly finanční prostředky. Tesařská firma z Rýmařova tedy mohla začít pracovat již na 
podzim, kdy napadenou krokev a část pozednice vyměnila. Z toho důvodu se odkryla 
část střechy a pokrývačská firma pak udělala nové úžlabí u věže. Letos v druhé půli 
března přišli šikovní tesaři znovu. Vyřezali nakažené trámy. Doplnili je novými, opatřili 
je námětky a nechali vzduchové otvory v místech, kde jsou uloženy ve zdi. Každý trám 
dostal několik „protihoubových“ injekcí.

Problémem byla oprava omítky fabionu, jehož dřevěný základ se z půdní strany zcela 
rozpadl. Nakonec se našlo řešení – fabion byl zpevněn a zajištěn provlečením ocelových 

drátů omítkou v hava-
rijním místě a jejich 
spletením do sítě, která 
se potom zalila hmo-
tou obsahující lepidlo. 
Zedník Mirek Mrk-
vička místo odborně 
vyzdil, opatřil štukem 
a vymaloval. Dnes už 
byste poškozené místo 
marně hledali! Všech-
ny práce řídil stavební 
technik z arcibisksup-
ství, arch. David Dla-
bal, který současně 
zajišťoval financování 
opravy. Částka se vyšpl-
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hala na 291 181 korun. V tom je obsažen příspěvek 61 tisíc korun od Farnosti Odolena 
Voda, do jejíhož rámce kostel v Klecanech patří.

pk

lOutKOvé DivaDlO JaKO SpOlečné DílO
Loutkové divadlo Klecánek navazuje na sokolskou tradici v Klecanech, kde se hrálo s lout-
kami od r. 1926, a dál ji rozvíjí – v sezóně 2016/17 jsme sehráli čtyři pohádky a jednu 
starou loutkářskou hru. Nic z toho sice nebyla premiéra, ale přece jen se objevilo hodně 
nového. Především další větší loutky, například Ježibaba se strašidelně fialovou tváří v Per-
níkové chaloupce a loupežníci Vkapsuvlez a Koněkrad v pohádce o ukradené princezně. 
A taky velká ryba, vlastně velekapr. Ten vylovil z rybníku perlu pro krásnou princeznu, 
která si stále něco přála, aby vyzkoušela hodného Vašíka. Kníže Oldřich vystupoval jednou 
v loveckých šatech, když bloudil v křivoklátských lesích, dokud ho uhlíř Matěj nedovedl 
k sobě na posvícení do Hudlic, a podruhé, už na Pražském hradě, v knížecím obleku 
s českým lvem na prsou. Tyto a další postavy oblékla a ozdobila Eva Buschová, znamenitá 
krejčová. Václav Krčál z Líbeznic vyřezal několik hlaviček pro nové loutky a nechyběli Jan 
Holub a Pavel Kuneš, kteří vymodelovali a odlili ručky a nožičky. Opět nám pomáhal taky 
umělecký truhlář Jaroslav Petřina a jeho žena. Jára vyrobil pravý selský nábytek z ořecho-
vého dřeva, Lenka upekla dětem výbornou perníkovou chaloupku (na místě ji diváci po 
představení snědli!). Divadlo jsme hráli v osvědčené herecké sestavě Milan Žalud, Jana 
Langová, Zdena Lomová, Pavel Kuneš, Hana Janková a získali jsme ještě posilu v Jaroslavě 
Kredbové z Měšic. Jako skřítek v Perníkové chaloupce opět hostoval Jára Žemlička a Jana 
Kunrtová s maňáskem Klecánkem působila jako zdatná pořadatelka. Manželé Petra a Mi-
chal Reiserovi nás při představeních doplňovali výbornou scénickou hudbu.

zl

vtip
I historie může přinést úsměv na tvář:
Byli dva bratři, jeden byl partyzán a druhý sloužil u SS. Skončila válka a oba bratři nastoupi-
li do podniku jako soustružníci. Za 10 let bratr partyzán stále stojí u svého soustruhu, bratr 
od SS je mistrem. Za dalších 10 let bratr partyzán stojí u soustruhu, bratr od SS je vedoucím 
provozu. Za dalších 10 let bratr partyzán stále u soustruhu, bratr od SS je ředitelem podni-
ku. Slaví se 40. výročí Slovenského národního povstání a bratr partyzán, který stále pracuje 
jako soustružník i bratr od SS, který je už ministrem jsou pozváni na slavnost k tomuto výročí.  
Sejdou se u skleničky a bratr partyzán se ptá: „Jak je možný, že já, s mou minulostí, po-
řád stojím u toho blbýho soustruhu, a ty, s tvou minulostí, jsi ministrem???“ Bratr od SS 
odpoví: „Víš, celej vtip je v kádrových materiálech. Já měl bratra partyzána, ale ty jsi měl 
bratra u SS…“
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ZaHraDa v Květnu
Až přejdou ledoví muži, vysadíme předpěstované let-
ničky do záhonů a truhlíků. V první polovině května 
vysazujeme hlízy jiřin a mečíků a také dosny. Odkvet-
lým orlíčkům je třeba odstranit semeníky, abychom si 
po jejich dozrání nezaplevelili široké okolí jejich ne-
kontrolovaným výsevem. Semeníky odstraníme rov-
něž posledním odkvétajícím cibulovinám a do konce 
měsíce je necháme zatáhnout. Dřevitým pivoňkám 
seřízneme na tři očka ty výhony, které nesly květy 
a bylinným pivoňkám odstraňujeme květy již od-
kvetlé. Zaštípnutím měkkých výhonů můžeme v této 
době tvarovat borovici. U rododendronů podpoříme 

kvetení speciálním hnojivem a také přihnojíme trávník. Rašící lilie chráníme před 
pozdními mrazíky a před slimáky přiklopením skleněnou nebo seříznutou plastovou 
láhví. Je třeba začít s hubením mšic a také aplikovat vhodný přípravek proti černé 
skvrnitosti listů, padlí a plísni šedé. Ze zeleniny vyséváme na záhon letní ředkvičky, 
ředkev, špenát, celer, brokolici nebo cukrovou kukuřici. Ze sazenic vysazujeme sa-
lát, kedlubny, pórek, červenou řepu a růžičkovou kapustu. Vysazujeme rajčata, a to 
mírně šikmo a hlouběji. Také je vhodná doba na vysazování bylinek. Vyséváme měsí-
ček. V plném běhu je sklizeň rebarbory, ve skleníku pak listového salátu, ředkviček 
a raného špenátu. V průběhu kvetení lze ještě řezem upravit broskvoně a peckoviny. 
Připravíme výluh z kopřiv (2 kg čerstvých kopřiv zalijeme 10 l vody a necháme 5 dní 
louhovat), kterým urychlíme zrání kompostu. Proti rzi hrušňové zasáhneme použitím 
fungicidního přípravku. Po odkvětu ovocných stromů je třeba aplikovat postřik proti 
pilatkám, mšicím, padlí a strupovitosti. Na osluněné balkony umísťujeme pelargonie 
na balkony zastíněné hlíznaté begonie, fuchsie nebo netýkavky. K netradiční výsad-
bě třeba petúnií můžeme použít vykotlaný špalek. Optimální období pro tvarování 
zimostrázu nastává od konce dubna do konce května a další pak v červnu až červen-
ci. Pozdější tvarování už může keř poškodit, protože do zimy nestačí vyzrát. Pokud 
chcete ve váze uchovat delší dobu rozkvetlý šeřík, je dobré sloupnout na dolních 
10 cm větvičky kůru. Sloupnutá část ale musí být celá ponořená ve vodě.

JH

elegantní a nenápaDný ptáčeK –  
SýKOra paruKářKa
Fauna Klecan 14.
Jednou z našich méně častých sýkor je sýkora parukářka (Parus cristatus). Je menší 
než koňadra, a jejím nejnápadnějším znakem je šedobíle skvrnitá chocholka na hla-
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vě. Hlavu má jinak bílou, černě orámova-
nou, hřbet žlutavě šedý a spodní část těla 
bělavou.

Parukářka hnízdí spíše ve vyšších polo-
hách, kde ke hnízdění snadněji nalézá jeh-
ličnaté stromy nebo keře. Žije i v nižších 
polohách, ale podmínkou je vedle dostat-
ku potravy nějaká pěkná a hustá jehličnatá 
dřevina. Což může být i plot ze stříhaných 
zeravů, i když tyto ploty jsou z obecně 
estetického pohledu poněkud již fádní. 
Hnízdo si parukářky staví v dutinách, nebo 
i v umělých budkách, ale není-li nic tako-

vého po ruce (respektive po běháku), postaví si je i v temné spleti větviček v hus-
té thuji, jalovci nebo cypřišku. Využívají někdy také stará hnízda veverek, střízlíků 
a dravců. Do hnízda snáší samička pět až sedm bílých, na tupějším konci načerve-
nalých vajíček, na kterých sedí pouze samice. Samec ji při sezení krmí. Hnízdění se 
odehrává mezi dubnem až červnem, a probíhá zpravidla jedenkrát za rok, výjimečně 
i dvakrát. Inkubace trvá 15 až 18 dnů. Po vylíhnutí staří krmí tři týdny a poté ještě i po 
opuštění hnízda asi dva týdny. Pak už se mladé parukářky musí postarat o sebe samy. 
Celý proces výchovy mladých tedy zabere až 50 dnů.

Za příznivých zim parukářky většinou přezimují nedaleko od místa vylíhnutí, což 
uvádí většina literárních zdrojů. Je ale nověji zjištěno, že parukářky jsou zčásti i stě-
hovavé, a to se pak podle počasí (intenzity chladu) přepravují do klimaticky přízni-
vějších lokalit.

Sýkora parukářka byla v Klecanech doložena zatím pouze v jediné lokalitě, a to 
v roce 2014 v areálu bývalých Horních kasáren. Místo je bohužel v současné době 
obtížně přístupné, přesto však bude v letošním roce provedeno pozorování těchto 
milých ptáčků.

Jaromír Bratka

mySlivOSt – paSOvání
Dne 23. února 2017 se konala výroční schůze 
Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany. Kromě 
zpráv funkcionářů o činnosti a hospodaření za 
uplynulý rok proběhlo i pasování slečny Evy 
Samcové na myslivkyni a paní Andrey Svobo-
dové a pana Jana Sobotky na lovce černé zvě-
ře.

Pasování, přijímání mezi myslivce, je dů-
ležitou událostí, kterou si každý pamatuje po 

Sýkora parukářka, 30. IV. 2014, 
foto Patrik Zima

Pasování na myslivce
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celý život. Probíhá tak, že je nový myslivec 
nejprve představen přítomným členům spolku. 
Pak je různými zkouškami zábavnou formou 
prověřeno jeho odhodlání stát se myslivcem. 
Jeho znalosti jsou testovány otázkami z mysli-
veckého života, někdy i s příměsí „myslivecké 
latiny“. Po tomto úvodu nastává vlastní slav-
nostní pasování, které provádí buď myslivecký 
hospodář, předseda nebo některý starší zku-
šený myslivec. Ten adepta, který poklekne na 
pravé koleno, třikrát jemně udeří na levé ra-
meno loveckým tesákem, a přitom pronáší tuto 
pasovací formuli:
 – první úder vedu k slávě české myslivosti, 

kterou hajme vždy a všude s poctivostí
 – druhý úder dávám jménem myslivosti pána, 

jemuž vděk a úcta budiž vzdána
 – třetí úder k poctě Hubertově platí, přízeň 

svou Ti patron náš rač zachovati
 – přijímám Tě do řad mysliveckých druhů, 

s přáním lovu zdar buď vítán v našem kruhu

Pasování je ukončeno předáním pasovacího 
listu a přípitkem.

Podobně probíhá i pasování na Lovce černé 
zvěře, při příležitosti ulovení prvního divočá-
ka. Pasovací formule je následující:
 – prvním úderem Ti blahopřeji k ulovení prv-

ního divočáka, jménem svým a všech mys-
livců našeho spolku

 – druhým úderem Tě u příležitosti ulovení 
Tvého prvního divočáka přijímám do řádů 
Lovců černé zvěře

 – třetím úderem Ti připomínám, abys za všech 
okolností zůstal čestným myslivcem a pra-
coval k dalšímu povznesení naší krásné čes-
ké myslivosti

 – lovu zdar

Pasování patří mezi myslivecké tradice, které je třeba udržovat, a je potěšitelné, 
že o myslivost projevují zájem i ženy, a to jako aktivní myslivkyně či jako chovatel-
ky loveckých psů či dravců.

Ing. Jindřich Trpák

Rituál pasování na Lovce černé zvěře

Pasování na Lovce černé zvěře  
s přípitkem Lovu zdar
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mySlivOSt – prOcHáZKa S mySlivci
V aprílovou sobotu dne 1. dubna uspořáda-
li členové našeho Mysliveckého spolku Zdiby 
– Klecany v pořadí již třetí procházku pro děti 
s myslivci pod patronací větrušického Klubíč-
ku. Sraz byl ve 14 hodin na návsi a dostavilo se 
19 dětí od nejmenších až po školáky z Větrušic 
a Klecan v doprovodu maminek a také několika 
tatínků. Je potěšitelné, že oproti loňsku přišlo 
dětí zase více. Z našeho mysliveckého spolku 

se setkání zú-
častnilo 10 členů a mysliveckých hostů, někteří se 
svými loveckými psy.

Celá skupina se přesunula do větrušických za-
hrad, kde na úvod myslivecký hospodář Antonín Ma-
tějka seznámil děti se zvěří, která se vyskytuje v naší 
honitbě, ale i se zvěří, která žije jinde na našem úze-
mí. Děti podle obrázků poznávaly jednotlivé druhy 
a také se o jejich životě dozvěděly mnoho zajímavé-
ho. Jak děti, tak dospělí kladli různé dotazy, hlavně 
však na problémy s divokými prasaty.

Letos nebyli k vidění lovečtí dravci, zato se nám 
podařilo soustředit 5 psů různých loveckých plemen. Děti se tak mohly seznámit 
s německým krátkosrstým ohařem, českým fouskem, anglickým kokršpanělem a dvě-
ma výmarskými ohaři. Viděli ukázky jejich vý-
cviku a práce na vlečce s bažantem a liškou, vy-
stavování živé zvěře (křepelka) a také přinášení 

(aport).
Potom ná-

sledovala pro-
hlídka krm-
ných zařízení, 
tj. bažantího 
zásypu a srn-
čích jeslí. Na 
závěr dostaly děti otázky z toho, co odpoledne vidě-
ly, a za správné odpovědi byly odměněny sladkost-
mi. Na památku dostaly všechny děti medaili s ob-
rázkem jelena svatého Huberta.

Bylo to vydařené odpoledne i vzhledem k příjem-
nému, téměř letnímu počasí.

Ing. Jindřich Trpák

Antonín Matějka a malí posluchači

Doprovod myslivců

Darek předává lišku

Paměťní medaile na rozloučenou
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KOmu patří ZáHOny na ulicícH …. ?
Občané denně chodí či jezdí kolem zajímavého fe-
noménu, který v Klecanech existuje skromně a ne-
nápadně, přitom ale docela výrazně formuje pro-
středí obce. Na mnohých místech, zejména v nové 
výstavbě, jsou součástí ulice (nebo snad chodníků?) 
nezpevněné pruhy půdy, které jsou různě široké, od 
cca 15 cm třeba až do dvou či více metrů. Jsou mezi 
oplocením a vlastním chodníkem nebo vozovkou 
a jejich původním účelem mělo asi být umisťování 
podzemních sítí, plynu, vody, telefonu nebo místní-
ho rozhlasu. Skutečnost je však taková, že jen místy 
tuto funkci splňují, většinou však jsou jen jakýmsi 
nárazníkem mezi intenzivně užívanou ulicí a sou-
kromými pozemky. První otázkou tedy je, komu tyto 
pruhy skutečně patří? Jednoduchá odpověď je – no 
přece městu! Ve většině případů tomu tak opravdu 
je, ale na mnoha místech jsou pochyby o skutečném 
stavu. Nikdo totiž nikdy nekontroloval přesnost za-

měření, i když máme několik prokazatelných případů, kdy si vlastník tak trochu „roz-
šířil“ pozemek na úkor města.

To však není důvodem pro tento článek. Jde o to, co se s těmito pruhy dále děje. 
Protože není známo, že by se o pruhy někdo zajímal, nastupuje individuální iniciati-
va a lidová tvořivost. Někteří vlastníci přilehlých pozemků se o pruhy vůbec nestarají 
a ponechávají všechno na městu. Jsou-li pruhy širší, nechá na nich město jednou za 
čas posekat trávu, nebo je i ošetří herbicidem, aby tam nerostlo vůbec nic. Většina 
vlastníků nemovitostí ale má zájem o to, jak vypadá 
těsné okolí pozemku a domu, takže se o pruhy sta-
rá. A to velmi různorodým způsobem. Zde je třeba 
říci, že to vlastníci nejenže dělají na vlastní náklady, 
ale že to většinou dopadá i velmi dobře. Pruhy tak 
částečně nahrazují chybějící městskou zeleň. Někde 
jsou to záhony trav a trvalek, jinde skupinové nebo 
souvislé keře, menší stromky, popínavé liány nebo 
kompaktní porosty plazivek. Jsou ovšem i extrémy, 
kdy si vlastník vysází bujně rostoucí keře, o které 
ale nemá čas dále se starat, a ty si rostou dle svého 
a zaberou třeba i třetinu ulice. Opačným extrémem 
je odstranění veškeré zeminy a navezení kačírku 
nebo štěrku, ve kterém neroste nic. Tomu napomá-
hají i již zmíněné herbicidy. Tento poslední případ 
je pochopitelně přípustný stejně, jako předešlé, má 
jen docela značnou vadu v tom, že kačírek je velmi 

Uliční pruh jen s kačírkem, 
bez vegetace
foto: J. Bratka, 23. IV. 2017

Vkusná uliční výsadba
foto: J. Bratka, 23. IV. 2017
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oblíbeným místem pro defekaci psů (tedy ukládání toho, co jim vzadu vypadne). Ale 
současně si tam s velkou oblibou s oblázky hrají děti, a to právě ty nejmenší. Že to je 
rizikové, o tom bylo ve zpravodaji psáno již mnohokrát.

Jistěže má město mnoho jiných, důležitějších úkolů, než se starat o to, co kdo dob-
rovolně vysází na městský pozemek. Přesto by bylo občansky zdravé k věci se nějak 
postavit. Může se totiž stát, že bude nutno řešit nějakou havárii či nezbytnou úpravu, 
a není tu žádný důvod, který by provádějící firmě bránil nastoupit a celou výsadbu 
zlikvidovat, přestože do ní někdo vložil své prostředky. Snad by měla existovat nějaká 
společenská smlouva (nebo vyhláška), která by určovala, jak v takových případech 
postupovat. A hlavně jak zachovat ty zelené a kvetoucí uliční záhony, ze kterých má 
snad radost každý, kdo kolem projde.

Milí klecanští občané,

Lakomé Barky byly pozvány do Finska,
aby v létě zahrály čtyři koncerty.

Budeme putovat pod vlajkou Klecan a moc se těšíme.
Dovolily jsem si uspořádat sbírku na realizaci naší cesty.
Náklady mnohonásobně převyšují požadovanou částku, 

ale budeme rády za každý příspěvek.
Pohlédněte na odkaz a video a pokud se bude něco líbit, neváhejte!

Lakomé Barky Vám budou vděčné a i nadále budou tvořit,
abyste se měly na co dívat!

Adresa našeho projektu:
https://www.hithit.com/cs/project/3499/poslal-jsem-lakome-barky-do-finska

Děkujeme i když jen zprávu o této akci pošlete dál.

Vaše Lakomé Barky
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šKOlní Kurýr
Důležitá zpráva pro rodiče budoucích prvňáčků
Rozhodnutí o přerušení správního řízení

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

obdržíte, nebo jste již obdrželi, dopis s oznámením o přerušení správního řízení, 
které bylo zdůvodněno takto:

Pro rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-
-východ k 1. 9. 2017 jsou potřebné údaje o počtech žáků, které budou navštěvovat 
ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-východ ve školním roce 2017/2018 a dostatek volné 
kapacity základní školy, jejímž provozovatelem je Základní škola a Mateřská škola 
Klecany, okres Praha-východ. Tyto počty se řídí počtem odcházejících žáků po ukon-
čení povinné školní docházky, počtem žadatelů o zápis do 1. tříd, počtem odkladů 
školní docházky a stanovenou kapacitou základní školy.

Protože současná kapacita základní školy nepostačuje, je nutné vyčkat na rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje o jejím navýšení. Z tohoto důvodu se řízení přeru-
šuje.

K letošnímu zápisu přišlo více dětí s trvalým bydlištěm ve společném školském obvo-
du, než jsme podle dostupných údajů z matrik očekávali. Počet uchazečů je tak velký, že 
přesahuje současnou kapacitu školy. Abychom mohli všechny spádové děti přijmout, žádá 
Rada Města Klecany jako zřizovatel školy o navýšení kapacity. Protože tento administrativ-
ní proces bude nějakou dobu trvat a škola by nemohla v zákonné lhůtě 30 dní o žádostech 
o přijetí rozhodnout, jsme nuceni správní řízení přerušit. Oznámení o přerušení není ozná-
mením o nepřijetí. Hned, jak Krajský úřad Středočeského kraje kapacitu školy navýší, škola 
bude moci vyvěsit výsledky zápisu do 1. tříd. Nikdo s trvalým bydlištěm ve společném 
školském obvodu se nemusí bát, že by nebyl přijat.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/rozhodnuti-o-preruseni-spravniho-rizeni-1343.html

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/divadlo-v-dlouhe-1330.html

Divadlo v Dlouhé
Uhlíř, princ a drak
Festival „DÍTĚ V DLOUHÉ“ nám připravil 
pohádku, kterou napsala přední česká pís-
ničkářka Radůza. Zavedla nás do království, 
z něhož navždy odešlo jaro. Matka Příroda 
potrestala krále za to, že se špatně staral 
o její dary a plýtval jimi. A co my? Staráme 
se dobře o dary přírody?

Žáci 3.B 



Klecanský zpravodaj • květen 2017

Exkurze do Lidic
Středa 22. března byla uplaka-
ná. Atmosféra, kterou žákům 9.A 
a 9.B  počasí přichystalo, se vlastně 
do památníku v Lidicích hodila…

http://zsms.klecany.cz/obsah/exkurze-do-lidic-1332.html

Matematická soutěž PANGEA
Žáci ze třídy 4.B se zúčastnili školního kola mezinárodní matematické soutěže PAN-
GEA, do které je zapojeno již 18 zemí Evropy. V letošním roce v České republice 
měřilo své matematické dovednosti a schopnosti v kategorii čtvrtých ročníků 7 927 

soutěžících. Všichni naši žáci si vypočí-
tali velice pěkná umístění, za která jim 
velmi gratulujeme.
Nejlepší výsledky pak získaly:
 
Maura Čápová – 29. místo
Lucie Vrbová – 94. místo
Rebeka Mayerová – 189. místo
 
Maura postoupila do finálového kola, 
které se bude konat v měsíci květnu 
v Praze.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/matematicka-soutez-pangea-1334.html

Ukliďme Česko
V rámci celorepublikového projektu 
http://www.uklidmecesko.cz/ se naši žáci 
zapojili se svou akcí „Ukliďme si kolem 
školy“ a v sobotu 8. 4. uspořádali úklid 
školního areálu a jeho přilehlého okolí.

Hana Kuželková

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/uklidme-cesko-1335.html
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Velikonoční jarmark
I my žáci 7. A jsme se letos zapojili 
do Velikonočního jarmarku. Pro své 
mladší spolužáky jsme upletli po-
mlázky. Spolužačky z 9.A zase pro-
dávaly sazeničky rajčat, které ve ško-
le vypěstovaly.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/velikonocni-jarmark-1336.html

Jak prvňáčci adoptovali rajčata
V hodinách „Práce kolem domu“ jsme 
se spolužáky z 9.B vypěstovali sazeničky 
rajčat. Asi před 14 dny jsme je odnesli 
našim malým spolužákům z 1.C k další-
mu opatrování.V úterý jsme za nimi zašli 
opět a společně jsme rostlinky přesadili. 
Prvňáčci dostali i adopční listinu s úko-
ly. Po prázdninách si z fotografií určitě 
udělají výstavku, kde se pochlubí svojí 
úrodou.

L. Pechová

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/jak-prvnacci-adoptovali-rajcata-1337.html

Po stopách Karla IV.
V měsíci dubnu jsme se vy-
dali po stopách Karla IV. Na 
Pražském hradě jsme navští-
vili Katedrálu sv. Víta, Starý 
královský palác a Zlatou ulič-
ku. Ze zahrad se nám otevřel 
krásný pohled na Prahu. Krá-
lovskou cestou jsme prošli na 
Karlův most, kde jsme se po-
mocí pracovních listů sezná-
mili se všemi zajímavostmi 
této starobylé památky. Cestu 
za poznáním jsme zakončili 
u domu U Kamenného zvonu, kde se Karel IV. pravděpodobně narodil.

Žáci čtvrtých tříd 

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/po-stopach-karla-iv--1338.html
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Velikonoce na hradu Houska
Ve středu 12. dubna se prvňáčci vydali na velikonoční výlet 
na hrad Houska. Na hradě čekal mladý princ se svým dvor-
ním šaškem. V hradní kapli se od kněze dozvěděli vše o ve-
likonočních svátcích a proč je vlastně slavíme. Připomněli si 
dny Pašijového týdne a vyzkoušeli si některé zvyky, které se 
v tomto období dodržují. Povídali si také o pomlázce, aby 
se každý z koledníků naučil, z jakých proutků se plete. Na 
závěr v hradních komnatách v tvořivé dílně každý vyrobil 
výrobek s velikonoční tématikou, který si odnesl domů.

Zdroj: http://zsms.klecany.cz/obsah/velikonoce-na-hradu-houska-1339.html

Dokresli si Klecany 
V hodinách výtvarné výchovy jsme spolu s dětmi z posledních ročníků vyrobili malý 
dárek pro předškoláčky. Prošli jsme se po našem městě, vyfotografovali místa, která 
nás zaujala a tyto fotografie nám posloužily jako inspirace pro vytvoření omalovánky 
pro malé děti i jejich rodiče. 

Obec pomohla naši omalovánku vytisknout a my jsme se rozhodli projekt dotáh-
nout do konce a předat naši práci malým dětem ze školky. 

Uspořádali jsme v tělocvičně společné kreslení deváťáků a předškoláků. Musím 
přiznat, že jsme netušili, jak to všechno dopadne a děti nebyly jediné, kdo měl jisté 
obavy. 

Nakonec se ukázalo, že všechny naše obavy byly zbytečné. Bylo to hezké odpole-
dne. Malí si vyzkoušeli, co to je výtvarná výchova ve velké škole, velcí si vyzkoušeli, 
že není lehké mít za někoho zodpovědnost. Ráda bych poděkovala panu starostovi, 
že se naší akce zúčastnil a podpořil naši aktivitu. 

Na závěr musím říci, že naše obrázky určitě nejsou dokonalé, ale my jsme se 
na nich hodně naučili. Dozvěděli jsme se něco o Klecanech, naučili jsme se něco 
o perspektivě a naše práce měla konkrétní cíl a adresáta. Možná že budeme i pro Vás 
inspirací. (Kdybyste naši omalovánku chtěli, můžete se zastavit ve sborovně.)

K. Divišová
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http://zsms.klecany.cz/obsah/soutez-o-nejkrasnejsi-velikonocni-kraslici-1342.html

Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici
Letos se naše škola zúčastnila soutěže o nejkrásnější kraslici, kterou každoročně vy-
hlašuje Muzeum hlavního města Prahy. Soutěže se účastnily děti ze šestých a sed-
mých tříd, ale podařilo se nám přemluvit i některé babičky, maminky, dokonce i paní 
učitelky k účasti ve vyšší kategorii. Velikonoční vajíčka musela být opravdová a ma-
lovaná tradiční technikou. Bylo to všechno náročné, ale nakonec jsme nezůstali bez 
úspěchu. Silvie Kostlánová získala první místo, Eliška Kukelková získala třetí místo, 
ale ani naše babičky nezůstaly pozadu a paní Hana Kukelková získala také první 
místo. Všem gratulujeme a těšíme se na příští rok. Laťka je vysoko.

Z Družiny
Aprílový měsíc nám přinesl opět po roce „Družinový velikonoční jarmark. Jako 

v předchozích letech jsme pro příznivce této již zavedené tradice vyrobily různé ne-
jen velikonoční dekorace, ozdoby či jiné (ne)užitečné věci. A nejen to. Letos si zde 
mohl návštěvník také zakoupit malé sazenice rajčat, paprik nebo si vyzkoušet pletení 
pomlázky .
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Následující týden před Veliko-
nočními prázdninami jsme zavítaly 
na zámek Nelahozeves. Zde jsme 
se dověděly co znamenají veliko-
noční symboly, jaké bývaly tradice, 
také něco o typických velikonoč-
ních pokrmech. Z výtvarné dílny 
jsme si odvezly pro maminku a ta-
tínka velikonoční překvapení, které 
jsme samy vyrobily.

Děti z družiny

ZprávičKy Z mateřSKé šKOličKy
Vítání občánků
Díky dobrému nápadu a vstřícnému přístupu 
paní učitelek Soni a Petry z mateřské školy byla 
obnovena tradice zpívání při slavnostním vítání 
občánků našeho města. Děti ze třídy Ježek zapí-
valy novorozencům a jejich rodinným příslušní-
kům. Děti byly za svoje vystoupení obdarovány 
knihou.

Dokresli si Klecany
Děti z 9. třídy ZŠ si připravily pro předškoláky 
z MŠ naučný program. Společný program probí-
hal v tělocvičně ZŠ, kde děti kreslily a hrály si se 
staršími kamarády. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat paní Divišové a dětem z 9. tříd.

Hvězdárna Ďáblice
6. 4. 2017 třída Beruška podnikla třídní 
výlet do Hvězdárny Ďáblice. Po zvlád-
nutí jízdy MHD a po dlouhé lesní pro-
cházce se děti s paní učitelkami dostaly 
ke hvězdárně, kde se seznámily s hvěz-
dářským dalekohledem, viděly, jak se 
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otevírá střecha hvězdárny a byla pro ně připravena pohádka o putování sluníčka 
a o čtyřech ročních obdobích. Před návratem domů se děti ještě stihly vyřádit na 
velkém lesním hřišti a jako bonus nám studenti z Karlovy univerzity, kteří prováděli 
v lesoparku výzkum lesního ptactva, ukázali brhlíka a strakapouda středního úplně 
zblízka. Kdyby výletníkům přálo více počasí, byl by výlet zcela dokonalý.

Dubnové divadlo
19. 4. 2017 nám Divadlo Kůzle při-
jelo zahrát pohádku „Hraběnčiny 
zlaté papuče“. Pohádka byla o lásce 
a o papučích, které vlastně vůbec ne-
byly kouzelné. Představení bylo plné 
písniček a tancování a dětem se moc 
líbilo.

Výlet do IQ parku
20. 4. se vydaly třídy Liška a Žabka na celodenní 
výlet do IQ PARKU Liberec. IQ park je rozdělen 
na několik pater a  každé patro bylo pro děti pří-
nosem. Děti si vyzkoušely práci na stavbě, mo-
derování zpráv, jaké to je hrát v kapele, zastávat 
práci hasiče a vyzkoušet si různé společenské hry 
a hlavolamy.

Kolektiv MŠ

SKautSKé StřeDiSKO Havran Klecany
3. oddíl
Dubnové schůzky 3. oddílu se soustředily na sportování (nejen míčové) a především 
na sv. Jiří coby patrona všech skautů. V dubnu jsme plánovali zopakovat v klecan-
ském háji bitvu s papírovými koulemi, aktuální úpravy háje však  pořádání takové 
akce bohužel vylučují. Na konci dubna plánujeme opět výpravu se skauty z Přibysla-
vi, tentokrát na dalekou Ivančenu v Beskydech. O této výpravě Vás budeme informo-
vat v dalším čísle zpravodaje. 
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Středisková brigáda a sv. Jiří.
V sobotu 22. dubna proběhla na sru-
bu středisková brigáda. Zúčastnili 
se jí členové 1. a 3. oddílu, několik 
roverů a objevili se také pomocníci 
z řad rodičů. 13. oddíl se brigády 
nezúčastnil, neboť na stejný den vy-
šlo okresní kolo Svojsíkova závodu. 
Sraz byl stanoven na jednu hodinu 
odpolední. Přestože sem tam lehce 
poprchnulo, práce šla rychle a všich-
ni se snažili.

Světlušky pod vedením Janiny 
umyly všechna okna ve srubu, s Vlaďkou zasadily nové stromky v areálu srubu a s An-
četem poctivě hrabaly listí a uklidily okolí ohniště. Vlčata pod vedením Stopaře vyčis-
tila zázemí za srubem, uklidila dřevo okolo stožáru a pomocí nůžek, nožů a dalších 
nástrojů vedla boj s akátovými nálety. Kuba se oháněl motorovou pilou, až třísky 
i stromy létaly, hlavní pyroman Viki spálil vše, co mu přišlo pod ruku, a kutil Panda 
se staral o jemnou práci.

Když byla práce hotová, měly děti 
chvilku na svačinu a krátké hry, než se 
dostavil sv. Jiří. Ještě před jeho příjez-
dem vlčata předvedla scénky, které si 
připravila na páteční schůzce, a úko-
lem světlušek bylo uhodnout, jaké 
kladné vlastnosti se scénka týkala. Poté 
ještě Janina přečetla pověst o sv. Jiřím 
a pak již nic nestálo v cestě tomu, aby 
se na scéně objevil sv. Jiří v lesklé zbro-
ji, se zlatým kopím a na bujném oři. 
Ten poučil světlušky a vlčata o hlav-

ních 4 ctnostech každého rytíře a pážete – věrnost, odvaha, čestnost a pomoc dru-
hým. Od všech rytířů a pážat, do kterých se vlčata a světlušky proměnily, tyto vlast-
nosti očekával a předtím, než se spolu vydají na draka, se rozhodl si je vyzkoušet. 
Rytíř vždy tvořil dvojici se svým pážetem a spolu procházeli nelehkými úkoly. Poté, 
co všichni dokázali, že oplývají všemi čtyřmi ctnostmi, dostali pochvalu od sv. Jiří 
a vydali se spolu na draka.

Drak už nedočkavě poletoval kolem srubu. Prvním úkolem rytířů a pážat bylo do-
stat draka na zem. Dvojice proto musela uvázat liščí smyčku a tu poté na draka hodit. 
Pomocí uzlovaček se nám podařilo dostat draka na zem, ale i se svázanými křídly 
byl pořád velmi nebezpečný. Pomocí papírových koulí, posvěcených samotným sv. 
Jiřím, se rytířům a pážatům podařilo draka těžce zranit. Poté již jen stačilo jej obklíčit 
a posledním společným útokem draka skolit.
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Nebezpečí bylo zažehnáno a sv. Jiří 
pozval všechna odvážná pážata 
a urozené rytíře na hostinu, která se 
konala na počest jejich vítězství.

Děkuji všem světluškám, vlča-
tům, roverům, vedoucím a rodi-
čům, kteří se zúčastnili jarní brigády 
a oslav sv. Jiří. Doufám, že se dětem 
program líbil a že naučené rytířské 
ctnosti aplikují v praxi i mimo skaut-
ské schůzky. 

Na závěr skautský citát:
„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky 
a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, 
a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.“

(Václav Havel, bývalý prezident ČR)

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

Mamut

cyKliSté Ze SOKOla veltěž lámOu reKOrDy 
a přepiSuJí HiStOrii
Cyklisté ze Sokola Veltěž předvedli výbornými výko-
ny parádní vstup do letošní sezóny.

Na preferované prestižní seriály nastupujeme 
v početné sestavě čítající vždy úctyhodný počet ale-
spoň dvaceti závodníků. A při pohledu do výsled-
kových lis-
tin musíme 
říci, že 
jsme se při-
pravili na 
sezónu vel-
mi dobře, 
neboť naše 
barvy jsou 
zase o tro-
chu výše 
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než v minulém roce. Z druhého dílu Pražského poháru jsme přivezli celkem 6 
medailí, kde v mnoha kategoriích byla konkurence podobná jako na Českém 
poháru.

O uplynulém víkendu odstartoval také Český pohár v Cross country horských kol 
závodem v Kutné Hoře. Na start se postavilo 13 našich 
závodníků odhodlaných se poprat o první pohárové body.
A teď k těm slibovaných rekordům…
 – Poprvé v historii oddílu všichni závodníci bodovali.
 – Kryštof Král – 8. místo = nejlepší osobní výsledek na 

ČP v kariéře a nejlepší prvoročák.
 – Vojta Suchý a Prokop Miňovský – 24. resp. 27. místo 

nejlepší osobní výsledek (mimochodem startovalo 63 
žáčků).

 – Richard Wohanka – 10. místo v kadetech je jednak 
osobním nejlepším výsledkem a zároveň nejlepší 
umístění v kadetech pro Sokol Veltěž v historii.

 – Magdalena Mišoňová – 1. místo, snad poprvé v životě 
deklasovala soupeřky způsobem start-cíl.

 – Aneta Novotná – 1. místo – premiérové vítězství v závodě Českého poháru.
 – Díky Anetě tak Sokol Veltěž prodloužil impozantní šňůru vítězství na závo-

dech Českého poháru v kategorii starších žákyň – na svém kontě máme již 
14 vítězství v řadě! Od 13. září 2014 
nezvítězil nikdo jiný, než závodnice ze 
Sokola Veltěž.
– V průběžném pořadí týmů figurujeme 
na 3. místě ze 159 oddílů. Nikdy v historii 
jsme nebyli tak vysoko.

Na závěr se patří ještě doplnit, že se 
nám letos podařilo již dvakrát se zúčast-
nit závodu v zahraničí na těžších tratích 
a změřit síly s jinou konkurencí.
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SváteK cyKliStiKy na becKOvě  
Již v neDěli 28. 5. 2017
Cyklistické závody pro širokou veřejnost se usku-
teční v neděli 28. května 2017 na trati v Klíčanech. 
Pořadatelé závodu ze Sokola Veltěž s podporou 
MAS Nad Prahou připravili již 4. Mistrovství regi-
onu Nad Prahou v závodech na horských kolech, 
kdy hledáme každoročně nejlepší cyklisty regionu 
v jedné z 23 kategorií. Nemusíte být „profesio-
nálními“ sportovci, abyste se stali Mistry regionu 
Nad Prahou, stačí mít horské kolo a chuť si trochu 
protáhnout tělo.

Všechny úseky, které se Vám budou zdát obtíž-
né, budou mít svojí lehčí nenáročnou objízdnou 
variantu, tzn. „Chicken Way“, takže zúčastnit se 
může opravdu každý.

Tradičně připravujeme ukázkové tré-
ninky na trati. Můžete si přijít vyzkoušet 
trať závodu a třeba se i něco přiučit od 
průvodců, kteří Vám ochotně poradí, jak 
bezpečněji a rychleji jezdit na kole, jak 
překonat nějakou překážku.

Zapište si tedy termíny ukázkových tré-
ninků:
Čtvrtek 18. května od 17 do 19 hodin 
Středa 24. května od 17 do 19 hodin

Sejdeme se vždy na uzavřené asfaltové cestě od Klíčan do Sedlce, asi 150 m 
za závorou směrem od Klíčan.
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Doporučujeme sledovat webové 
stránky závodu http://www.xco-
beckov.cz/, kde naleznete veškeré 
důležité a aktuální informace. Po-
kud uvažujete o Vaší účasti – a ka-
tegorie jsou vypsány pro celou ro-
dinu – budeme rádi, pokud nám 
tento fakt sdělíte formou přihlášení 
přes registrační formulář. Ušetří-

te si tak spoustu času u prezence, 
minimalizují se chyby v přepisu 
Vašeho jména do časoměřičského 
systému, ale hlavně nevypadnete 
z pořadí Mistrovství regionu Nad 
Prahou.

(pm)

luKOStřelba Klecany
Vážení zájemci o lukostřelbu,
předem dovolte, abych připomněl, že u nás nestřílí jen zkušení střelci, vybaveni 
jsme pro širokou veřejnost. Každému, kdo by chtěl zkusit střílení z luku, vybave-
ní zapůjčíme a věnovat se mu budou skuteční trenéři. Možné je u nás uspořádat 
i menší společenskou akci, popř. umíme lukostřelbu dopravit za Vámi.

Rád bych Vás informoval o aktuálním dění u nás, na střelnici v areálu Horních 
kasáren.
 – Již jsme se přestěhovali na venkovní střelnici. Za možnost schovat se přes 

zimu do bývalého výstrojního skladu v Dolních kasárnách moc děkujeme o.s. 
Pravý Hradec i zástupcům města Klecany.

 – Dokončili jsme zastřešení střelecké čáry, takže nyní je již možné střílet i za 
deště. Plocha zastřešení je dostačující pro cca 8 střelců.

 – Aktuálně střílíme: út: 18 – 20 hod., ne: 11 – 15 hod. Při větším zájmu déle popř. 
jindy po individuální dohodě. Plánujeme pravidelné tréninky i na čtvrtky.

 – Postupně budeme rozšiřovat vybavení, aby bylo možné střílet na různé oficiální 
vzdálenosti v rozsahu 18 – 70 m.
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Nejbližší akce:
13. 5. 2017 – Den otevřených dveří – přijďte se podívat k nám do areálu, vyzkou-
šet si lukostřelbu a podívat se na různé styly lukostřelby. Zároveň bude probíhat 
v areálu Horních kasáren grilování s PARTYčkou.

20. 5. 2017 – Oslavy založení Klecan.

Více info na Facebooku – fb.com/lukykuseKlecany

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a budeme se těšit na vaši návštěvu. Nave-
dou Vás k nám ukazatele.
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na zápasy – A mužstvo
06. 05. 2017 17.00 Nový Knín – Klecany
13. 05. 2017 17.00 Klecany – Cerhovice
20. 05. 2017 17.00 Černolice – Klecany
27. 05. 2017 17.00 Klecany – Hostomice p. Brdy
03. 06. 2017 17.00 Jesenice  – Klecany

Pozvánka na zápasy – B mužstvo
06. 05. 2017 17.00 Vodochody – Klecany
14. 05. 2017 17.00 Klecany – Mratín
21. 05. 2017 17.00 Líbeznice – Klecany
28. 05. 2017 17.00 Klecany – Sluštice
04. 06. 2017 17.00 Veltěž – Klecany

Pozvánka na zápasy – dorost
06. 05. 2017 10.00 Chotětov – Klecany
13. 05. 2017 10.15 Klecany – Loučeň
21. 05. 2017 10.15 Brandýs-Bol. – Klecany
27. 05. 2017 10.15 Klecany – Bakov n. J.
04. 06. 2017  Klecany – volno

Pozvánka na zápasy – mladší žáci
06. 05. 2017 10.00 Louňovice – Klecany
14. 05. 2017  Klecany – volno
20. 05. 2017 10.15 Struhařov – Klecany (změna hřiště, hraje se doma)
28. 05. 2017 10.15 Klecany – Vyžlovka
04. 06. 2017 10.15 Čelákovice – Klecany

Pozvánka na turnaje – starší přípravka
Hřiště FK Radošovice (PACOV) 13. 05. 2017 13.00 hod
Hřiště SK Kostelec u Křížků 27. 05. 2017 09.00 hod
Hřiště TJ Sokol Škvorec 11. 06. 2017 09.00 hod

Pozvánka na turnaje – mladší přípravka
Hřiště UNION Čelákovice 08. 05. 2017 10.00 hod
Hřiště TJ Sokol Klecany 04. 06. 2017 09.00 hod
Hřiště FK Radošovice 18. 06. 2017 09.30 hod
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„pOvinná“ výměna televiZí a Set-tOp bOxů
Spuštění DVB-T2 se blíží
Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi je analogové. Přišli 
jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí vysílání digitální a my musíme šupky hupky 
kupovat nová zařízení, set-top boxy a tak dále. A historie se opakuje. Sotva jsme si zvykli 
používat dva ovladače nebo jsme si pořídili novou televizi, už je tu hlášení o další změně. 
Takže jen tak obyčejné digitální vysílání s označením DVB-T už nám stačit nebude, na scé-
nu se chystá … Chvilka napětí … DVB-T2. Úžasné, že? Tak a teď, co to vlastně znamená …

DVB-T2 je nebo tedy bude novou formou digitálního vysílání. Tomu asi rozumíme 
všichni. Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím přímo po-
tvrzené a jedná se tak o pouhé domněnky. Například zvýšená kvalita obrazu se jeví sice 
jako příjemný benefit, ale už dnes máme při pohledu na nějaké televizní přístroje pocit, 
že jsou tak dokonalé, až z toho bolí oči, ale budiž. Co zní zajímavěji, je možné zvýšení 
počtu televizních stanic. To by mělo souviset s tím, že se zlevní cena vysílání, takže by 
se do hry mohlo zkrátka dostat více stanic. Ale … vše jsou to jen hypotézy, alespoň co se 
týče přínosů.

Bohužel ani ti, kteří prozřetelně už teď koupili televizi DVB-T2 podporou nemusejí 
být „v suchu“. Pokud totiž zároveň přístroj neumí kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým 
formátem, ve kterém bude vysílání šířeno, je vám k ničemu. Víme, že už je to trochu moc, 
ale my jsme si to nevymysleli. Ale berte to z té lepší stránky, alespoň budeme mít všichni 
důvod, koupit si něco nového. Vybrali jsme pro vás ta zařízení, která by opravdu měla 
splňovat požadavky DVB-T2 vysílání, a to jak v případě televizí, tak set-top boxů.

Proč se přechází na nový TV standard v ČR?
Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro mobilní internet. Mobilních zařízení stále přibývá 
a síť už to nezvládá.

Když už víme, co nám to všechno (ne)přinese a že je to nevyhnutelné, zjistili jsme také, kdy 
nás ta nevyhnutelnost čeká. Už se v minulosti objevilo několik plánovaných termínů spuštění 
tohoto vysílání, ale zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel nyní už je to opravdu na spadnutí 
a rok 2017 zřejmě už opravdu bude tím průlomovým. Samozřejmě jako u přechodu z analo-
gového vysílání, i tentokrát bude vše probíhat postupně. Nedokážeme říct, jaká vlna vypnutí 
DVB-T vás zasáhne, nicméně to „vlnobití“ by mělo probíhat od roku 2018 do 2021. Snad ale-
spoň tentokrát se bude jednat o řešení 
dlouhodobějšího charakteru …

Máte-li v plánu nakupovat nové za-
řízení, tak sledujte zda je u popisu pro-
duktu tato značka.

Nový digitální televizní standard DVB-T2 bude v Česku zaveden k 1. únoru 2021. 
Počítá s tím Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kterou schválila 
vláda.

Zdroj: https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/
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