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Partneři  města

Jubilanti v ŘÍJnu

Všem říjnovým oslavencům přejeme k jejich životnímu jubileu vše nejlepší, 
pevné zdraví a dostatek životního elánu!
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výpiSy Z uSneSenÍ rady a ZaStupitelStva 
měSta Klecany Za Srpen a ZáŘÍ 2018
Rada 20. srpna

 – Schválila žádost společnosti Locomotion s.r.o. Praha 10 o zábor náměstí Tře-
bízského 29. 9. od 7 do 20 hodin pro akci Road Show pro Amazon – k získání 
nových zaměstnanců.

 – Vzala na vědomí žádost Sboru dobrovolných hasičů Klecany o opravu hasič-
ského vozu LIAZ. Doporučila ověřit stav vozidla panem Jiřím Zekou ze Slavi-
čína.

Rada 23. srpna

 – Jmenovala Mgr. Jaroslavu Barešovou ředitelkou ZŠ a MŠ Klecany od 24. 8. 
2018, v souladu s ustanoveními příslušných zákonů a v souladu s doporuče-
ním konkurzní komise.

Zasedání zastupitelstva 23. srpna

Zastupitelé schválili mimo jiné
 – odměnu řediteli ZŠ a MŠ Mgr. Vladimíru Lacinovi ve výši jednoho měsíčního 

platu.
 – navýšení dotace TJ Sokol Klecany z. s. o 100 000 korun a podpis dodatku č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě z roku 2018 o poskytnutí finanční podpory, uzavřené 
mezi městem Klecany a Sokolem Klecany.

Vzali na vědomí
 – informaci o schválení realizace akce Rekonstrukce a přístavba objektu Rychta 

čp. 74 a 487 a zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na profilu 
zadavatele

 – informaci místostarosty o průzkumu mezi obyvateli sídliště k zamýšlenému 
udělení názvu ulice v této lokalitě. Výsledkem je požadavek občanů o pone-
chání současného stavu bez názvu ulice

 – informaci místostarosty o zúčtování stočného v Klecanech za minulé období
 – informaci starosty o zamítnutí kácení v lokalitě Felixovna.

Rada 3. září

 – Schválila potřebu doplnit vybavení školní jídelny – v rámci optimalizace výde-
je jídel – o mycí stůl s doplňky za cenu 69 608 korun bez DPH.

 – Schválila návrh hodnotící komise k zakázce Zubní ordinace na náměstí Tře-
bízského čp. 54 ze dne 29. 8. 2018 a pověřuje starostu k uzavření smlouvy 
s uchazečem – podle dohodnutých pravidel.
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 – Vzala na vědomí nabídku Euronet Services s.r.o. Praha 8 na umístění komerč-
ního bankomatu. Předá k projednání zastupitelstvu.

 – Uložila technikovi správy majetku zajistit položení nové podlahy na terase 
mateřské školy podle nabídek firem.

 – Schválila provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v rámci stavby 
Přístavba garáže hasičské zbrojnice ve městě Klecany společností Domustav 
CZ a. s. Hradec Králové za cca 35 956 korun bez DPH. Celková cena díla je 
cca 2 420 671 korun bez DPH.

 – Schválila realizaci II. etapy akce Zatraktivnění naučné stezky, v předpokládané 
hodnotě 1 426 580 Kč bez DPH, a související řízení.

 – Schválila znění a podpis příkazní smlouvy se společností MA projekt s.r.o. 
Praha 6 na vypracování zadávací dokumentace a zajištění výběrového řízení 
na zhotovitele připravované stavby Intenzifikace ČOV I. etapa za cenu 35 000 
korun bez DPH.

 – Projednala s ředitelkou ZŠ a MŠ Klecany Mgr. Barešovou organizaci školy 
v novém školním roce, plánované akce, parkování u školy, personální obsaze-
ní, program prevence šikany atd.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

infOrmace prO Občany – nOvé tarify pid
Od 1. 8. 2018 začaly platit nové tarify v PID s dodatkem, který platí od 1. 9. 
2018 a jsou v něm promítnuty zejména slevy pro děti a seniory.

Vzhledem k tomu, že dokument je velmi obsáhlý, nelze jej otisknout v Kle-
canském zpravodaji. Informace o nových tarifech jsou zveřejněny na interne-
tových stránkách https://pid.cz, případně v infocentrech Pražské integrované 
dopravy.

-rr-
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SlOvO StarOSty
Vážení spoluobčané,

končí další volební období a nastává čas na zhodnocení uplynulých čtyř let, 
během kterých jsem měl tu čest být v čele klecanského městského úřadu. 
Je za námi mnoho dobře vykonané společné práce, ale samozřejmě ne vše 
proběhlo vždy bez komplikací. Spolupracovali jsme s klecanskými spolky, 
zúčastnili jsme se jako partneři mnoha kulturních a sportovních akcí. Do-
končili jsme rozpracované projekty, další projekty jsou ve fázi přípravy nebo 
se již začalo s jejich realizací. Výčet všech akcí a projektů je obsáhlý, a pro-
to mi dovolte zde připomenout alespoň ty nejpodstatnější.

Dokončeny byly úpravy parkoviště před školou a přilehlých přístupových 
komunikací ke škole a na sídlišti, čímž se přístup do základní i mateřské 
školy stal pro žáky i rodiče bezpečnější. Zklidnila se také dopravní situace 
na sídlišti. Podařilo se zřídit Městskou policii Klecany a vybavit ji všemi 
potřebnými prostředky. Vybudovali jsme služebnu městské policie. Z dotač-
ních programů se povedlo dovybavit jednotku sboru dobrovolných hasičů 
novou cisternou Tatra 815 CAS a dopravním autem Ford pro 8+1. Občané 
byli i nadále osvobozeni od poplatků za odvoz odpadu. V Dolních kasár-
nách začne v zimním období provoz nového sběrného dvora, který bude 
vybaven novými kontejnery a nádobami ke třídění odpadu. Upraven byl 
i stávající sběrný dvůr a tím jsme umožnili občanům lepší třídění odpadu. 
V rámci zkulturnění venkovního prostoru došlo k úpravám stání pro nádoby 
na tříděný odpad. Byly zrevitalizovány klecanské parky – u fary, pod koste-
lem a Třebízského včetně rekonstrukce Císařských schodů. Výsadby stromů 
a záhonů byly zajištěny u odborných zahradnických firem a pod zdravotním 
střediskem byla vybudovaná vyhlídka s posezením. Rekonstrukce a zatep-
lení budov proběhly v případě zdravotního střediska, základní umělecké 
školy, tělocvičny základní školy, hasičské zbrojnice, budovy městského úřa-
du a budovy bývalého domu služeb na náměstí. Opravili jsme autobusové 
zastávky, které byly osazeny moderními konstrukcemi. Vznikl nový kruhový 
objezd na křížení komunikací II/608 a III/0083 na Zdibsku. Ve městě přibyly 
nové přechody pro chodce a byla upravena místa pro přecházení. S projek-
tantem dopravních staveb řešíme zklidnění dopravy v Boleslavce i v dalších 
sídelních lokalitách Klecan.

Nezaháleli jsme ani v sociální oblasti a v podpoře volnočasových aktivit 
dětí i dospělých. V areálu Dolních kasáren vznikly sociální byty. Pro seniory 
jsme zřídili službu „Senior taxi“. Podporovali jsme denní stacionář v NUDZ 
a v Odolena Vodě. Finančně jsme podporovali Farní Charitu Neratovice a AD 



4 / 5

Centrum. Podíleli jsme se na klecanských kulturních a sportovních akcích 
jak přímou účastí zaměstnanců městského úřadu, tak i materiálně. Podpo-
rovali jsme klecanské spolky. Pořídili jsme nafukovací halu, která umožňuje 
využívat multifunkční hřiště v základní škole i v zimním období. Bezplatně 
jsme spolkům umožnili využívat nemovitosti města.

Co jsme začali a zatím nedokončili?

Probíhá výběrové řízení na dodavatele prací na „Dostavbu Rychty a spole-
čenského sálu“ s tím, že již byly ukončeny práce na projektové dokumen-
taci na této akci. Převzali jsme čistírnu odpadních vod od společnosti VKM. 
V této souvislosti jsme dokončili projektovou dokumentaci na akci „Rekon-
strukce a zvýšení nedostatečné kapacity čistírny odpadních vod“. Na tuto 
akci jsme získali dotaci a momentálně probíhá výběrové řízení na dodava-
tele. Podporovali jsme podnikatelské projekty v rámci revitalizace Dolních 
kasáren.

Od Ministerstva obrany získalo město bezúplatným převodem studny 
s pitnou vodou a přilehlé území mokřadu. Jeho revitalizace proběhne v sou-
ladu s uskutečnitelnými požadavky občanů.

V oblasti komunikace úřadu s občany jsme zapracovali na změně webo-
vých stránek, které jsou pravidelně aktualizovány, zajistili jsme vytvoření 
profilu na sociálních sítích a snažili jsme se odpovídat na podněty občanů 
prostřednictvím diskuzního fóra «Dotazy občanů».

I do budoucna máme stále co zlepšovat ve všech oblastech života ve měs-
tě, tak aby se stále zvyšovala kvalita veřejných služeb.

Za uplynulé volební období bych rád velmi poděkoval všem členům za-
stupitelstva i rady města, členům komisí, pracovníkům městského úřadu 
a externím spolupracovníkům za aktivní přístup ke své práci. A především 
bych chtěl poděkovat Vám, občanům, za věcné návrhy a připomínky, milé 
úsměvy a důvěru, kterou jste ve mě vkládali a v neposlední řadě za toleran-
ci, která je při realizaci velkých projektů nezbytná.

Bylo mi ctí s vámi spolupracovat.

Přeji vám všem mnoho zdraví, úspěchů a novému zastupitelstvu pak zdra-
vý úsudek, pevné nervy a hodně sil do dalších čtyř let náročné práce. A Kle-
canům přeji, aby byly i nadále městem, kde se lidem dobře žije.

Ivo Kurhajec



Klecanský zpravodaj • říjen 2018

ÚčaSt ZaStupitelů  
na JednánÍcH ZaStupitelStva měSta
Zastupitelstvo města Klecany, kterému bude končit mandát volbami do zastupitelstev 
obcí 5. – 6. 10. 2018, mělo od svého ustavujícího zasedání dne 30. 10. 2014 na pořadu 
celkem 33 řádných zasedání, na kterých byla průměrná účast zastupitelů 80,4 %. Účast 
jednotlivých zastupitelů je uvedena v tabulce:

Zastupitel (zvolen za …) Přítomen Nepřítomen Účast v %

Bc. Daniel Dvořák (ODS, místostarosta) 33 0 100,0

Ing. Jiří Bendl (ODS, člen rady města) 32 1 97,0

Jiří Medek (SNK-STAN, člen rady města) 32 1 97,0

Martin Hora (SNK-STAN) 30 3 90,9

Ivo Kurhajec (SNK-STAN, starosta) 30 3 90,9

ZdenkaTomášová (Žijeme v Klecanech) 30 3 90,9

Jarmila Brožová (KSČM) 28 5 84,8

Ing. Kristýna Holubová (SNK-STAN) 25 8 75,8

Mgr. Pavel Kotrba (SNK-STAN, člen rady města) 25 8 75,8

Mgr. Alena Václavíková (Žijeme v Klecanech) 25 8 75,8

Dušan Šebek (ODS) 24 9 72,7

Mgr. Eva Stanislavová (Žijeme v Klecanech) 23 10 69,7

Ing. Tomáš Černý (ODS) 21 12 63,6

Mgr. Dana Šoltysová (Žijeme v Klecanech) 21 12 63,6

Ing. Miroslav Filinger (SNK-STAN) 19 14 57,6

Účast zastupitelů na jednáních ZMě podle zvoleného subjektu:

Strana, sdružení Počet mandátů Účast zastupitelů v %

KSČM 1 84,8

ODS 4 83,3

SNK-STAN 6 81,3

Žijeme v Klecanech 4 75,0
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ZKUŠENOST, 
KTERÉ VĚŘÍME

2 43 5 6

14

8 10 117

13 1512
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Mgr. Pavel Kotrba Jiří Medek
Ing. Kristýna  
Holubová Martin Hora Mgr. Ondřej Knebl

Jiří Frýzek

Jan Busch Ing. arch. Vít Čermák Libuše SvobodováIng. Lukáš Vacek

Ing. Miroslav  
Filinger, MBA Jan Suchomel, Dis. 

Kateřina  
Hamouzová Holá

Ing. Marek  
Fikrle, Ph.D. 

1. Ivo Kurhajec – starosta města 
Klecany

2. Mgr. Pavel Kotrba – radní a za-
stupitel města Klecany, majitel 
obchodní společnosti

3. Ing. Kristýna Holubová – zastu-
pitelka města Klecany, projek-
tová manažerka města Klecany 
– nyní na mateřské dovolené 

4.  Jiří Medek – radní a zastupitel 
města Klecany, provozuje auto-
servis v Klecanech

5. Martin Hora – referent stavebního 
úřadu, zastupitel, člen kontrolní-
ho výboru města Klecany, pod-

niká v oblasti obchodu a služeb, 
zástupce starosty SDH Klecany

6. Mgr. Ondřej Knebl – advokát, 
předseda školské rady 

7. Ing. Lukáš Vacek – vedoucí finanč-
ního plánování na ÚMČ Praha 5

8. Jan Busch – v minulém volebním 
období zastupitel a předseda 
kontrolního výboru města Kle-
cany, podniká jako truhlář

9. Kateřina Hamouzová Holá – 
podniká v oboru reklamní čin-
nost a marketing, starostka T.J. 
Sokol Klecany

10. Ing. Arch. Vít Čermák – člen staveb-

ní komise města Klecany, architekt
11. Libuše Svobodová – pracuje  

v oboru logistiky – nyní na ma-
teřské dovolené

12. Jan Suchomel, Dis. – člen sta-
vební komise města Klecany, 
podniká ve stavebnictví

13. Ing. Marek Fikrle, Ph.D. – vědec-
ký pracovník v ÚJF AV ČR, v.v.i.

14. Jiří Frýzek – provozuje auto-
servis v Klecanech

15. Ing. Miroslav Filinger, MBA – za-
stupitel, předseda finančního 
výboru města Klecany, jednatel 
finančně poradenské společnosti

VOLTE 

2
1Ivo Kurhajec

PŘEDVOLEBNÍ 
DEBATA  

20.9. OD 18:00
MĚSTSKÝ ÚŘAD 

KLECANY
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VOLEBNÍ PROGRAM 
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 
MĚSTA KLECANY 2018

•	Zvýšení prestiže školy - podpora programů 
proti šikaně a kyberšikaně, zajištění školního 
psychologa, vytvoření rozvojového plánu ško-
ly, mapa školy (silné a slabé stránky, pedago-
gický sbor, jídelna)

•	Modernizace a navýšení kapacity školy
•	Příspěvek na zlepšení kvality a kultury stra-

vování

•	Rozšíření DPS
•	Podpora sociálních služeb – pokračování  

Senior Taxi
•	Startovací byty

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

•	Přivedení optické sítě do obce - zrychlení in-
ternetového připojení

•	Modernizace a navýšení kapacity ČOV a re-
konstrukce kanalizace

•	Nové chodníky - ul. Čsl. armády (rekonstruk-
ce), Do Klecánek (výstavba)

•	Posílení hromadné dopravy ve špičkách
•	Řešení křižovatky u hřbitova 
•	Rekonstrukce komunikací Na Vinici, Pionýr-

ská, 1. máje, Na Skalkách

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

•	Zklidnění dopravy a podpora chodců na Bo-
leslavce a na Vinici

•	Modernizace veřejného osvětlení
•	Digitalizace povodňového plánu s rozšířením 

informačního systému včasného varování
•	Rozvoj Městské policie vč. instalace kamero-

vého systému a fotopastí

BEZPEČNOST  
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

•	Rekonstrukce areálu u fotbalového hřiště  
a Sportklubu

•	Nové hřiště pro teenagery (skatepark) a nové 
herní prvky na stávajících dětských hřištích

•	Fontánky a pítka na náměstí, v Klecánkách  
a na sportovišti

•	Podpora spolků pořádajících kulturní akce, 
kroužky a aktivity pro děti a seniory

SPORT A KULTURA

•	Dokončení rekonstrukce objektu Rychty 
•	Rekonstrukce interiérů zdravotnického zařízení
•	Revitalizace hřbitova
•	Přemístění sběrného dvora do Dolních kasáren 

ROZVOJ MĚSTA

•	Zadržování vody v krajině - podpora občanů, 
kteří odpojí dešťovou vodu z jednotné ka-
nalizace, možnost čerpání vody z obecních 
studní v době sucha

•	Revitalizace mokřadu – zajištění zadržování 
vody v krajině, ochrana stávající fauny, flory, 
parkové úpravy

•	Parkové úpravy U Průhonu
•	Zprůchodnění cesty V Struhách (Mexiko – 

ČOV) a revitalizace potoka
•	Ozelenění komunikací – např. na Boleslavce

MĚSTSKÁ ZELEŇ A OCHRANA  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sdružení nezávislých kandidátů 
a hnutí Starostové a nezávislí

www.snk-klecany.czVolbou čísla 2 podpoříte ...
ŠKOLSTVÍ

facebook.com/snkklecany
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den vZniKu SamOStatnéHO 
čeSKOSlOvenSKéHO Státu – 28. ŘÍJen
Když František Palacký v r. 1865 vyslovil, dnes již okřídlenou větu „Byli jsme 
před Rakouskem, budeme i po něm“, nemohl tušit, jak věrohodně předpověděl 
osud českého národa, který se v otázce samostatnosti naplnil v r. 1918. Od té 
doby bylo s výjimkou období 2. světové války, řečeno a napsáno na toto téma 
mnohé. Pojďme si při této příležitosti připomenout jen nepatrný výčet význam-
ných osobností nebo událostí spojených s Českem, Československem a Čechy, 
Moravu nevyjímaje.

 Prof. Antonín Holý významně přispěl k léčbě AIDS
 Prof. Jan Jánský objevil rozdělení krve na čtyři skupiny.
 Čechy a Morava byly během více než tisíciletí oddělené pouze 19 let
 Československo patřilo za První republiky mezi nejvyspělejší země světa
 Češi byli po Američanech a Sovětech třetím národem v kosmu
 Prof. Otto Wichterle vynalezl kontaktní čočky
  Česká republika je největším výrobcem gramofonů v Evropě a největším produ-

centem gramodesek na světě
 Česká republika má nejstarší potrubní poštu na světě
 Česká tisícikoruna vydaná v roce 2008 byla vyhlášena nejlepší bankovkou světa
 České židle TON zná celý svět a získaly nejprestižnější ocenění za design
  Česko je největším pěstitelem máku na světě (aniž by to negativně ovlivnilo zvý-

šení drogové závislosti)
  Česko je světovou špičkou ve výzkumu a výrobě nanovláken
  Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu z nejpropracovanějších na světě
  Čeští lékaři úspěšně vyhrávají nad zhoubnou leukémií
  Čeština dala světu slova robot, pistole, dolar, houfnice nebo chřipka
  Do řady zpěvníků světa se dostala česká píseň Škoda lásky
  Máme chráněné české výrobky jako špekáčky, hořické trubičky nebo syrečky
  Ferdinand Porsche se narodil v severních Čechách
  Jednotka nadzvukové rychlosti (Mach) se jmenuje podle rodáka od Brna
  První skladba, která zazněla na povrchu Měsíce, byla Dvořákova „Novosvětská“
  Kostka cukru je český vynález
  Lodní šroub je český vynález
  Nejznámější českou knihou je ve světě Haškův Švejk
  Podle „Ř“ se pozná čeština
  Pojem expresionismus vytvořil český historik (A. Matějček)
  Pozdrav „čest práci“ vymyslel Baťa (nikoliv soudruzi)
  První „záchytka“ vznikla v Československu
  Škoda-Auto je třetí nejstarší automobilkou na světě
  Slavné „angličáky“ se inspirovaly krabičkami od sirek ze Sušice
  Nejčastěji vařený druh piva byl vynalezen v Plzni
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I přes všechna česká „nej“, jimiž bychom dokázali zaplnit celý Klecanský zpravodaj, 
o sobě neustále říkáme, jak hrozný národ jsme, co všechno jsme v minulosti měli udělat 
a neudělali, co mělo být napsáno nebo řečeno a nebylo atd. Možná by nám do budouc-
na neuškodilo více národní hrdosti, abychom s ní předběhli některé sebevědomé a hrdé 
národy, které však svou hrdost častěji verbálně deklarují, než dokazují činy.

JH
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KlecanSKé vOlby 2018
Tak tu zase máme volby. Na to, kolik je v českých zemích lidí, máme těch voleb 
opravdu hodně a dost se s nimi vydovádíme. Přitom podíváme-li se do Senátu, do Par-
lamentu, na zastupitelstva krajů, měst a obcí, tak tam sedí mnoho lidí, kteří za celou 
dobu svého působení nepronesou ani slovo. Nebo možná pět slov za rok. Vnucuje 
se otázka, k čemu tam vlastně jsou? Podle veřejných projevů by zjevně stačilo, kdyby 
tam namísto velkého množství politiků seděli jen ti, kdo mají názor, nápad, myšlen-
ku, invenci a vizi. A pak je tu ještě druhá stránka věci, že by to měli být lidé, kteří mají 
nejen vůli jít dopředu, ale jsou také mravní, nelžou a nekradou, jak nás k tomu nabá-
dal jeden náš významný politik. Bohužel, to se nám v Čechách za posledních 30 roků 
prosadit nepodařilo. Naopak – hranice mezi mravným a nemravným, čistým a špina-
vým, potřebným a balastním, ty se stále více rozmazávají, takže chudák občan neví, 
co je správně – jestli třeba pod nějakým krásným heslem si co nejvíce nakrást, udělat 
z občanů blázny a fakticky je přimět, aby se o věci veřejné úplně přestali zajímat. 
Občanské vědomí, politická kultura, veřejný zájem a schopnost sociální syntézy, to 
všechno nám ve státě dost chybí. Nejen chybí, naopak – kdo s něčím takovým přijde, 
stane se terčem štvanice medií a různých „vykuků“, kteří s pomocí právníků, inter-
netových pomluv a demagogie všeho druhu tyto lidi odsunou mimo veřejný prostor.

Naštěstí tohle všechno se netýká Klecan, tady vše plyne na růžových obláčcích 
a lidé jsou na sebe hodní. A volení zastupitelé nemají žádný jiný zájem než prospět 
městu, a tím i našemu státu, jeho prosperitě, životnímu prostředí a občanovi samému. 
Je ovšem třeba říci, že Klecany na tom nejsou nejhůř, mají dobrou polohu i základní 
členění, jako převážně rezidenční lokalita se sourodým obyvatelstvem, což je třeba 
i do budoucna zachovat. Protože jsem v kontaktu s mnoha obcemi, tak vím, jak na 
tom některé obce v okolí Prahy v době předvolební jsou. Vzájemné útoky, pomluvy, 
ale i všemožné výhrůžky se jen rojí. Jestliže se některá obec dostane do vleku develo-
perů a různých manipulátorů, končí veškerý veřejný zájem a nastupuje znechucení, 
chaos, finanční ztráty a posléze úplné odcizení a odchod občanů „do ilegality“. Jistě 
jste si všimli, že v některých obcích ČR už ani nikdo nechce kandidovat. A tyto pří-
pady se budou množit.

I když podle počtu občanů na klecanských veřejných schůzích (průměrně tři až 
pět) to tak nevypadá, tak jsou si u nás lidé vědomi společenské odpovědnosti a povin-
ností, a v důsledku toho máme pět plně obsazených kandidátek do našich místních 
voleb. Je na každém, jak se rozhodne. Přednost je ovšem třeba dát tomu, kdo má sku-
tečný program, bere občana jako dominantní složku naší společnosti, chápe, že děti 
a mládež jsou to podstatné, co je třeba kultivovat, chce budovat obytné prostředí tak, 
aby se člověku nehnusilo, a každou investici provede od počátku tak, aby nebylo po-
chyb, kdo, jak a proč ji provádí. Což se snadno řekne, ale je to ohromná kupa práce 
ve věcech, které u nás tak trochu zanedbány jsou. Preferujme toho, kdo zaúčinkuje 
tak, aby na veřejné schůze přišlo místo pěti lidí alespoň třicet občanů, kteří nebudou 
říkat „tam nejdu, udělají si, co je napadne a mne si nikdo nevšímá“. Tak vám, občané, 
přeji správnou volbu.

Jaromír Bratka
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ZpravOdaJ 1981 – 1990
MATRIKA:

rok přihlášeno odhlášeno narozeno úmrtí CELKEM

1986 52 42 28 27 2 044

1987 65 83 22 27 2 021

1988 53 61 26 14 2 025

1989 48 79 27 22 1 999

1990 74 79 21 20 1 995

1981
29. červen – ustavující zasedání MNV: volby předsedy: F. Šarocha, místopředseda 
J. Böhm, tajemnice J. Brožová. – rada: J. Bezoušková, Ing. J. Gregor, J. Kouba, P. Laň-
ka, Ing. J. Novotný, Z. Novotný, L. Rom, M. Smolíková
ZŠ – ředitelka M. Rabiňáková
MŠ – ředitelka M. Jedličková
Jez Klecánky – ukončena modernizace plavebního kanálu (budován 1977 – 1981)
19. červenec – voda ve Vltavě vystoupila po dlouhodobých deštích z 175,1 m n. v. na 
178,03 m n. v. tj. o 2,93 m
13. srpna – zemřel dosavadní předseda MNV F. Šarocha (důstojník ČSLA) – ve funkci 
od r. 1976
12. prosinec – M. Pitauer (důstojník ČSLA) zvolen předsedou MNV

1982
únor – drobné provozovny řídí M. Skopový. Postupně zařízeno do konce roku 11 pro-
vozoven
24. květen – otevřeno Nákupní středisko – soustředění prodejen. Dosavadní objekty 
prodejen vráceny majitelům
21. prosinec – uskutečněno: úprava vozovek k nákupnímu středisku a v Klecán-
kách, úprava kina, chodníky v obci, nové schody a zábradlí ke zdravotnímu stře-
disku, vybavení hřiště v MŠ, úprava v zubařské ordinaci a změna bývalé masny 
na mandl prádla
Místní lidová knihovna – vedoucí J. Kunrtová; výpůjček 7.189, navštívilo 1.532 čte-
nářů, uskutečněna řada výstav

1983
MNV – restaurování uměleckých děl v obci: památník padlým (36 300,– Kčs, sv. Vác-
lav u kostela 20 990,– Kčs, pomník V. B. Třebízského u kostela 50 600,– Kč). Prováděl 
restaurátor ak. sochař Jan VÍCH,
Školy – v závěru školního roku odchází ředitelka ZŠ Marie Rabiňáková (řed. 
5 let). Novou ředitelkou ZŠ Jana Dachová (celkem k 1.9. = 473 žáků z toho 224 
děvčat)
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1984
MNV – obec získává „Čestné uznání vlády ČSR I. stupně“ + odměna 100 tisíc Kčs – pře-
vzali zástupci obce ve Valdštejnském paláci (dosud nejvyšší ocenění obce a práce občanů)
Jez Klecánky – mezi velínem a vlastním jezem budována „malá vodní elektrárna“
27. září – na plenárním zasedání vyhodnoceny hlavní příčiny zhoršení životního pro-
středí v obci: doprava – provoz kamenolomu, provoz obalovny, provoz JZD a koridor 
letiště
MŠ – zřízena třída jesliček (děti od 2 let)

1985
1. leden – Klecany se stávají střediskovou obcí; zřízen hospodářsko-správní odbor – 
vedoucí I. Pospíšilová
Fara – vymalována kaple v kostele a opraven sokl v celé lodi kostela, nakoupeno 
60 židlí z daru 10.800,– Kčs
Sokol – Okrsková spartakiáda: 1 546 cvičenců – připravil V. Kuchta
MNV – zahájení budování „kulturního zařízení v Klecanech“ = I. etapa knihovna pro 
5 000 obyv. a 17 tisíc knih, studovny pro dospělé a děti, II. etapa – demolice domu 
čp. 86, rekonstrukce objektu Rychta, III. etapa – rekonstrukce sálu Rychty, výstavba 
kluboven, vstupní hala, rozšíření prostoru sálu, vybudování soc. zařízení.
Předpokládané náklady v etapách: I. = 2 mil., II. = 800.000 – 1 mil, III. = 3,3 mil. Kčs. 
Plánované ukončení 1990.
Výstavba započata v květnu 1985 – staví JZD + občané v akci „Z“
Školy – MŠ – ředitelka V. Sklenaříková za J. Malečkovou – plně využity 4 pavilony, 
jsou přijímány i děti do 2 let. ZŠ – ukončena výstavba šaten v pavilonech
1. září – zřízen stavební úřad – vedoucí Petr Němeček

1986
23. říjen – plenární zasedání: odklon převozu kamene z Klecánek 1989 – 90. Na 
r.1987 plánováno zahájení stavby věžového vodojemu o objemu 200 m3. Instalace 
vodojemu 1988, 2 mil. Kčs, zajišťuje SVAK Praha

1987
4. leden – rada: rozšířena působnost stavebního úřadu i na obec Zdiby.
březen – otevřena po úpravě prodejna Jednoty v Klecánkách, vedoucí H. Relichová
14. červenec – MNV jedná se SVAK o harmonogramu pro práce k rekonstrukci vo-
dovodu

1988
17. únor – kanalizace v obci hotova na 95 %
22. březen – otevření budovy knihovny; ukončena I. etapa výstavby kulturního zaří-
zení

1989
23. březen – rada: jednání s KVUS obchvatná komunikace



29. srpen – rada přijímá zá-
stupce posádky ČSLA při je-
jich odchodu po 26 letech 
z posádky. Rada děkuje „bez 
jejich pomoci nemohl být 
volební program naplňován“- 
v.ú. 5936 vel. pplk. Ing. Jiří Ši-
roký. Předání zámku obci
19. září – rada: záměr Prahy 
vybudovat svoji čističku v Kle-
cánkách- Klecanech. Rada zá-
jem odmítá
1. listopad – demolice budovy 
čp. 107 (sokolovna)

1990
s rokem 1990 přichází mnoho změn – i nové časy, především

9. leden – rada: ustavení pol. stran: Občanské forum (Ing. B. Šimšík); Demokratický 
svaz Romů; založení Sociálně demokratické strany (B. Loušková); znovuzaložení Ju-
náka (Z. Stanislav)
15. únor – do vedení ZŠ nastupuje ředitel J. Heyduk a zást. D. Kousalová
2. červenec – obsadili občané Klecan křižovatky u hřbitova, obalovny a v Klecán-
kách, vytvořili „živý řetěz“. Zamezili v těchto místech provoz a koncem roku byla 
zahájena výstavba obchvatu
24. listopad – volby do obecního zastupitelstva Ing. B. Šimšík (starosta); Slavíková; 
Fiala; Řebíček; Sedláček.
Členové OZ: Kousalová, Brožová, Novotná, Bendl, Böhm, Kuchta, Pacovský, Stani-
slav, Řada, Zach.
28. březen – MNV přebírá klecanský zámek od ČSLA.

JN
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finančnÍ pOmOc prO rOdiny  
S vážně nemOcným dÍtětem
Devadesát devět rodin z Prahy-východ již dostalo finanční podporu nadace Dob-
rý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocně-
ním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny 
těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které 
tuto podporu potřebují! 
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„Dětí s vážným onemoc-
něním, jejichž rodiny by 
potřebovaly finanční podpo-
ru, je mnohem více. Rodiče 
často neví, že u nás mohou 
o příspěvek požádat. Naší 
snahou je, aby se tato in-
formace co nejvíce rozšíři-
la,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám pora-
dí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské 
organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, kte-
ré postihlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání 
orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii 
Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemoc-
nění je možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními 
a s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovi-
nou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 643 rodin 
z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí po-
moc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-
-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou. 
 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční 
pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu 
si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte. 

farnÍ cHarita neratOvice prOvOZuJe 
i OdleHčOvacÍ a aSiStenčnÍ Služby
Farní charita Neratovice je poskytovatelem zdravotních a sociálních 
služeb. Kromě pečovatelské služby provozuje naše organizace v městě 
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Klecany a v okolních obcích Husinec, Řež, Vodochody, Zdiby, Máslovice a Větrušice 
odlehčovací a asistenční služby. Stručně Vás s nimi seznámíme.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Pečujete o své rodiče či blízké, kterým ubývají životní síly a kterým chcete dopřát 
klidné a důstojné stáří v domácím prostředí? Potřebujete pomoc pro sebe, odpočinout 
si a nabrat síly, zařídit nezbytné záležitosti mimo domov? Pro Vás je určena terénní 
odlehčovací služba, kterou poskytuje naše organizace. Tato pomoc a podpora vychá-
zí z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní 
lidská práva a svobody. Významným aspektem je možnost klienta zůstat ve svém 
přirozeném sociálním prostředí.

ASISTENČNÍ SLUŽBA
Doléhá na Vás stáří a při-
bývají zdravotní potí-
že. Trávíte většinu času 
doma sami bez pomoci 
někoho blízkého a po-
třebujete pomoc pro 
sebe a své blízké, kteří 
se už nedokážou o sebe 
nebo svoji domácnost 
postarat dle svých zvyk-
lostí. Služba je poskyto-
vána asistentkou, která 
se snaží svou podporou 
umožnit klientům plno-
hodnotný život v jejich 
přirozeném prostředí. Posláním asistenční služby je zajistit klientům prožívání živo-
ta ve vlastním domácím prostředí, pomoci zachovat si vlastní životní styl, zvyšovat 
soběstačnost a samostatnost, předcházet sociálnímu vyloučení klientů, poskytovat 
informace o místních institucích, podporovat rodinné příslušníky v jejich péči o své 
blízké, pomoci jim vytvořit dobrou atmosféru v rodině a tak předejít sociální hospi-
talizaci.

Tyto služby zajišťujeme dle individuálních potřeb a cílů klienta. Pokud se přání, 
potřeby a očekávání zájemce shodují s podmínkami a možnostmi služby, je domlu-
ven konkrétní průběh služby.

Službu si klient hradí sám dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho 
vyhlášky č.505/2006 Sb. Aktuální ceník vám poskytneme při jednání nebo je k dispo-
zici na www.neratovice.charita.cz

Pro více informací nás kontaktujte na telefonním čísle 736 670 631.
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pOděKOvánÍ
Osmý ročník Slavností pravého a levého břehu Vl-
tavy přilákal, i díky krásnému slunečnému poča-
sí, rekordní počet návštěvníků a byl jim nabídnut 
velmi pestrý a kvalitní odpolední doprovodný pro-
gram. Téma slavností – to, co nás  spojuje a nikoli 
rozděluje – řeka Vltava, břehy Klecan a Roztok, se 
promítlo na obou březích druhým ročníkem Závo-
du břehů na dračích lodích. A v tomto ročníku vyhrál náš pravý břeh pod velením 
kapitána p. Daniela Dvořáka.

Závod kol do vrchu, nohejbalový turnaj, Pravý Hradec, středisko Havran, Sbor 
dobrovolných hasičů, mistr kuchař p. Jiří Koktan, vařící s návštěvníky pravou po-
lévku ze surovin z Máslovic. Všichni zapojili své členy, přátele, pracovitost a krea-
tivitu a připravili již výše zmíněný skvělý a kvalitní program, trvající až do setmění.  
Děkujeme Lakomým Barkám za organizaci a práci v infostánku, technickým službám 
města, policii, pracovnicím městského úřadu, pohotové a vtipné moderátorce Evě 
Stanislavové.
Děkujeme též sponzorům.
Děkujeme okolním obcím Máslovice, Husinec – Řež a Zdiby za partnerství a spolu-
účast.
Děkujeme, že jste přišli a zveme Vás na 9. ročník, který se uskuteční 14. 9. 2019.

Ivo Kurhajec a Blanka Laurychová
Foto: Martin Lemon

Fotogalerie ze slavností
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lOutKOvé divadlO KlecáneK

Milé děti,
loutkové divadlo Klecánek hraje pro vás na podzim poprvé v sobotu 20. října.

A bude to pohádka o tom, jak princ Jaroslav vyzrál na draka.
Uvidíte nejen prince, ale taky Kašpárka, princeznu, pana krále 
a pak taky dvě postavy, které máme pro vás jako překvapení.

Začátek představení v Městské knihovně Klecany je v 15 hodin.
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meZinárOdnÍ den SeniOrů
Prvního října si od r. 1998 každoročně připomínáme Mezinárodní den seniorů. Čas 
a věk jsou nejspravedlivější institucí světa. Čas všem počítá stejně a věk všem stejně 
přibývá. Pro ty, kdo se domnívají, že tomu tak možná přeci jenom v jejich případě 
není, máme několik drobných postřehů čerstvého sedmdesátníka:

• roh ulice je dvakrát dál, než býval
• a taky tam přidali stoupání, kterého jsem si dřív nevšiml
• musel jsem přestat dobíhat autobusy, protože teď ze zastávky vyjíždějí mnohem 

dřív a rychleji
• jednotlivé schody se teď dělají mnohem vyšší
• noviny se tisknou strašně malými písmeny
• všichni kolem mě mluví tak potichu, že jim skoro nerozumím
• oblečení se v mé obvyklé velikosti vyrábí určitě menší
• nedávno jsem potkal jednu starou známou, strašně zestárla, a vůbec mě nepoznala
• ani ta zrcadla nejsou co bývala před padesáti lety

Milí senioři – hlavu vzhůru, čeká nás to všechny!
JH

dObrOčinná SbÍrKa – SOKOlOvna Zdiby
Vážení a milí spoluobčané, členové a příznivci TJ Sokol Veltěž,

dovolujeme si Vám oznámit vyhlášení dobročinné sbírky, jejímž cílem je nashromáž-
dit finanční prostředky na dofinancování rekonstrukce sokolovny v obci Zdiby.

Termín konání sbírky: 15. 7. 2018 – 31. 1. 2019

Číslo transparentního účtu: 2801437893/2010

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801437893

Dále bude možné přispět v hotovosti do zapečetěných pokladniček, které budou 
k dispozici na všech kulturních akcích konaných do konce ledna v obci Zdiby. Se-
znam jmen dárců bude umístěn na pamětní desce na čestném místě v sokolovně.
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Právnickým i fyzickým osobám rádi vydáme na požádání doklad o poskytnutém daru.
Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky: Mgr. Lucie Kazdová, Osvědčení.
(e-mail: lucie.kazdova@centrum.cz)

cHOrOby našicH ZaHrad – X
Hnědnutí listů ořešáku

Na listech ořešáku se tvoří hnědé nekrotické skvrny, 
které zapříčiní předčasný opad listů. U takto napade-
ného stromu se obdobné skvrny vytvářejí i na zelené 
slupce plodů ořechu. Některé pak mohou i předčasně 
zčernat. Tento jev nesmíme však zaměňovat za koneč-
nou fázi zrání plodů ořešáku, kdy zelená slupka plo-
du postupně zčerná, zeslábne a popraská, čímž dojde 
k uvolnění ořechu, a tedy možnosti jeho sebrání ze 

země, aniž bychom si při tom úplně obarvili ruce do černa. Příčinou předčasného 
hnědnutí listů a plodů ořešáku je houba Marssonina juglandis, která přezimuje na 
opadaných listech. Nejúčinnější ochranou je shrabání a likvidace napadaných listů. 
Takto napadené listy nikdy nepoužíváme k mulčování kolem stromů nebo nedáváme 
do kompostu. Listy ořešáku obecně není příliš vhodné kompostovat, neboť účinné 
látky v nich obsažené zpomalují jejich tlení i tlení dalších složek kompostu.

JH
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mySlivOSt – SetKánÍ Se SOKOlnÍKy,  
cvičné StŘelby mS Zdiby – Klecany
Protože se loňské setkání se so-
kolníky setkalo s velkým zájmem 
veřejnosti, uspořádal Myslivecký 
spolek Zdiby – Klecany podobnou 
akci i v roce letošním. V neděli 
2. 9. 2018 se v 15 hodin sešli zá-
jemci, kterých bylo kolem stovky, 
u fotbalového hřiště ve Větrušicích. 
Tam je přivítal myslivecký hospo-

dář Antonín Matějka, informoval je o činnosti mys-
livců a seznámil se zvěří žijící v naší honitbě, kterou 
pro názornost přiblížil na obrázcích.

Po úvodní části se všichni přesunuli na „Velký 
vrch“ ve větrušických zahradách. Tam na ně již če-
kali sokolníci se svými svěřenci. Sokolníci pan Se-
mický s manželkou a pan Tuček představili návštěv-
níkům orla mořského, orla bělohlavého, tři káňata 
Harrisovy, káně lesní, výra velkého, severskou i stře-
doevropskou variantu sovy pálené, puštíka obecné-
ho a sokola stěhovavého. Sokolnice paní Tučková 

pak představila vý-
rečka bělolícího. 
Dravci byli k vidění 
jak na stojanech, 
tak někteří při leto-
vých ukázkách. Při-
stání dravce na so-
kolnickou rukavici 
si mohli vyzkoušet 
i účastníci setkání, 
což byla asi největší 
atrakce hlavně pro 
děti. Ty se dozvědě-
ly mnoho zajíma-
vostí o historii i sou-
časnosti sokolnictví, 
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které je zařazeno mezi světové 
nehmotné dědictví Unesco. 
Počítáme s uspořádáním této 
akce i v příštím roce, jen 
možná změníme lokalitu, aby 
i obyvatelé jiných obcí měli 
možnost prožít setkání s lovec-
kými dravci.

Další uskutečněnou akcí 
byly cvičné střelby Mys-
liveckého spolku Zdiby – 
Klecany na asfaltové terče 
na střelnici v Bašti. V sobo-
tu 15. 9. 2018 měli členové 
MS možnost procvičit si za-
cházení se zbraní, ověřit si 
střeleckou dovednost a zá-
roveň si zasoutěžit o ceny 
pro nejlepší střelce.

Ing. Antonín Trpák

ZKO Klecany
Na konec “sezony“, 24. června, uspořádala naše organizace pro své členy a kurzisty 
opět závod, tentokráte pod názvem “O nejrychlejšího psa a jeho páníčka”. Připravili 
jsme parkur přes celou plochu cvičiště s využitím všech překážek a pomůcek, které 
naše organizace má – běželo se mezi kužely, přes kladinu, áčko a další překážky, plus 
slalom a další prvky agility, jako byl tunel a zónová překážka – šikmá stěna, nakonec 
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se naši psi museli vy-
pořádat i s proskoče-
ním kruhu „vyzdobe-
ného“ stuhami. Běh 
přes překážky byl na 
čas a záleželo nejen 
na rychlosti psa, ale 
– a možná hlavně 
– na šikovnosti pso-
voda. Po skončení 
závodu následovalo 
občerstvení – koláče 
a zákusky, o které se 
jako vždy postaraly 
šikovné členky ZKO. 
Nechyběly ani po-
choutky pro psy, také 
pečené doma a ze 
zdravých surovin. Vyvrcholením bylo vyhlášení vítězů a předání cen. Po celou dobu 
zde panovala soutěžní a přátelská nálada. Všichni, a hlavně psi, si to užili.

V létě, i když bylo velmi parné, probíhal na cvičišti také výcvik, ale hlavní sezonu 
jsme začali opět v září – znovu otevíráme Kurz pro začátečníky – pro majitele ště-
ňátek, ve kterém se učí hlavně páníčci, jak si poradit s novým přírůstkem do rodiny. 
Každou neděli ráno v 9 hodin se scházíme ke společnému cvičení, které je nakonec 
zakončeno společnou hrou, jejímž cílem je socializace mladých pejsků.

Na cvičiště proto zveme všechny majitele mladých pejsků, kteří si chtějí vyzkoušet 
poslušnost svých svěřenců, a zároveň se chtějí postarat o to, aby se jejich psi nenudili. 
Více informací najdete na stránkách www.zkoklecany.wbs.cz

Školní jídelna Základní školy Klecany
Rádi bychom chtěli touto krátkou zprávou vyslovit velký DÍK vedení města za zafinan-
cování úprav prostor školní jídelny v naší základní škole. Během prázdnin proběhly 
opravy suterénních místností, kde vznikly nové šatny personálu jídelny, vybudována 
byla nová bramborárna, byly zakoupeny nové velkokapacitní chladicí boxy a mrazicí 
box. K úpravám došlo i v kuchyni a jídelně samotné. Vydávání jídel dnes probíhá ve 
zvětšeném výdejním oknu, paní kuchařky mají k dispozici nerezové výdejní boxy. 
V jídelně byl postaven nerezový pult, jehož součástí je nápojový bar, salátový bar, 
prostor na ovoce či moučníky a teplé boxy na polévku. Škola pak dokoupila chybějící 

šKOlnÍ Kurýr
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jídelní stoly a barevné židle. Sami posuďte, jak to nyní máme v naší školní jídelně 
pěkné a jak nám tu chutná. Děkujeme, městu Klecany!

Prevence v ZŠ Klecany
V přípravném týdnu proběhlo školení všech pedagogických pracovníků ZŠ Kleca-
ny s projektem E-bezpečí. Školení zahrnovalo například témata jako hoax, sexting, 
kybergrooming, kyberšikana, webcam trolling a zabezpečení profilů na sociálních 
sítích obecně.   

HK
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Hrajeme si na archeology
Abychom mohli dobře porozumět práci archeo-
loga, museli jsme si to vyzkoušet na vlastní kůži. 
Dobře nám k tomu posloužilo naše pískoviště, 
které obyčejně slouží jako doskočiště pro skok 
daleký. Vyzkoušeli jsme si, jak se na takovém 
místě nálezu chovat a jak se dají kosterní ná-
lezy očistit. Dozvěděli jsme se něco o tom, jak 
se dříve lidé pohřbívali, co všechno se dalo na 
takovém pohřebišti nalézt a co všechno nám 
mohou tyto nálezy o životě v dávných dobách 
vypovědět.   

HK

Ze šKOlnÍ družiny
Po prázdninách nám začal nový školní rok 
a s ním se nám obnovil i provoz školní družiny. 
Nastoupili k nám jak starší a zkušení žáci, tak 
i noví prvňáčci. Jen co jsme se trochu rozkoukaly, 
už tu byl první výlet. Tentokrát jsme si jely zahrát 
pod horu Říp na „Malé archeology“. Zde jsme se 
seznámily s nářadím, které archeologové použí-
vali a odkryly si část vlastního nálezu.

Přejeme všem sluníčkový podzim.

Děti z družky
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ZprávičKy Z mateŘSKé šKOličKy
Během září probíhala, kromě běžného poprázdninového programu, zejména adap-
tace nově přijatých dětí. Nejtěžší to mají samozřejmě ti nejmladší, ale ze zkušeností 
víme, že většina z nich se zanedlouho stane zkušenými „mazáky“.

Výlet do Roztok
13. 9. se třída Myška jako prv-
ní vydala v novém školním 
roce na výlet. Myšáci jsou již 
předškoláci a v rámci svého 
třídního vzdělávacího plánu 
cestují po hradech a zám-
cích, a tak se nabízelo navští-
vit sousedy na protějším bře-
hu Vltavy. Děti si udělaly pěší 
túru do Klecánek a přívozem 
přejely přes řeku a došly na 
zámek v Roztokách u Prahy, 
kde si prošly jak interiéry 
zámku, tak zámecké zahrady.

Farmapark Soběhrdy
20. 9. využily třídy Beruška a Kobylka krásného slunečného počasí a vyjely po vzoru 
Myšek na svůj první letošní velký výlet. Cílem byl Farmapark Soběhrdy. Výlet byl plný 
zábavy a všichni si ho moc užili.
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Sportování v Klíčanech
21. 9. V rámci měsíce náborů, který pořádá Fotbalová asociace České republiky ve 
spolupráci s fotbalovými kluby byla naše školka pozvána na sportovní dopoledne 
na fotbalové hřiště do Klíčan. Sportovního dopoledne se zúčastnili předškoláci ze 
tříd Myška a Beruška. Děti soutěžily v deseti sportovních disciplínách a za odměnu 
dostaly malou pozornost.

Divadlo
26. 9. zahrálo v Aule MŠ divadlo Kůzle pohádku „Cukrové tintilimintili“.

Kolektiv MŠ
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KlecanštÍ SOptÍci pŘeválcOvali SOupeŘe
Sbor dobrovolných hasičů Zdiby pořádal v sobotu 22. září 2018 3. ročník Hasičského 
SRANDAMAČE, kterého se zúčastnily Jednotky sboru dobrovolných hasičů ze Zdib, 
Klecan, Jenštejna, Bohnic, Husince, Úžic a Řeže.

Klecany reprezentovala dvě družstva Soptíků, mladých hasičů Jednotky SDH Kle-
cany pod vedením dospělých členů jednotky a instruktorek. Odpoledne se neslo ve 
sportovním duchu, povzbuzování a zábavy. Dobrovolné hasiče, malé i velké přišli 
povzbudit rodiny, přátelé a kamarádi. Za mladší žáky soutěžily čtyři týmy.

Našim Soptíkům z Klecan se podaři-
lo vybojovat vítězství v čase 0:43 min. 
a druhé místo v čase 0:44 min., což byl 
úžasný výsledek, ke kterému gratuluje-
me! Vítězný tým závodil ve složení Filip 
Zeiner, Jaroslav Žemlička, Ondřej Bláha 
a Lukáš Vach. Tým, který se umístil na 
druhém místě, tvořili Jan Relich, Jakub 
Dušek, Karolína Kubizňáková a Adria-
na Čapková. Oba týmy Soptíků závodily 
v hasičském útoku poprvé, a o to víc si 
užívaly oslavu vítězství společně s ostat-
ními členy hasičského kroužku.

Pak povzbuzovali své starší kolegy, 
kteří se soutěže zúčastnili ve slože-
ní Miroslav Budil, Martin Hora, David 
Kolmer, Lubomír Martiník, Vladimír Pacovský, Tomáš Spejchal, Jiří Srb a Pavel 
Srstka. Členové Jednotky SDH Klecany se umístili na čtvrtém místě. Po vyhlášení 
cen pro dospělé následovaly oslavy a koncert skupiny Kabát Revival – Banditi di 
Spups. A pokud se zúčastníte příštího Srandamače, dozvíte se, zda za Jednotku 
SDH Klecany budou soutěžit i ženy. 

SKautSKé StŘediSKO Havran Klecany
Závod do vrchu
Tradiční kulturní akce pořádaná naším skautským střediskem. A také 
jedna z organizačně nejnáročnější, protože rok co rok se řady závodníků zvětšují. 
Když se k tomu ještě přidá rušná doprava, způsobená Slavnostmi pravého a levého 
břehu, a téměř profesionální vnímání závodu ze strany účastníků, zalekl by se neje-
den zkušený organizační tým.
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Hlavou přípravného týmu a duší celé operace byla opět Mišpule, která do-
vedně organizovala průběh závodu. Ten se letos konal v sobotu 15. září. Od 
půl desáté probíhala registrace těch závodníků, kteří tak neučinili dopředu přes 
internetové stránky závodu. Prvním velkým překvapením pro nás bylo, že na 
závod přijelo o poznání méně zájemců než tomu bylo loni (což je celkem pa-
radox ve vztahu k počasí, které vloni panovalo). Po registraci přišla první na 
řadu, jako vždy, kategorie prťat. Ta startovala od spodního retardéru u náměstí. 
Následovali benjamínci, startující ze zatáčky pod náměstím. Zbytek musel vy-
šlapat celý kopec až od řeky. Panovala však velmi příjemná atmosféra a každý 
závodník byl u cíle povzbuzován nadšeným davem. Po projetí cílem se mohl 
osvěžit vodou či limonádou. Jakmile dojela poslední skupina závodících, za-
čaly se vyhlašovat výsledky. Tři nejlepší závodníci z každé kategorie byli de-
korováni na stupni vítězů, obdrželi diplomy a pochutnali si na již tradičních 
vítězných koláčích.

Celkový nejrychlejší čas zajel Tomáš Holkup s časem 2:39:34. Druhý 2:41:56 
a třetí 02:42:96 nejlepší čas patří cyklistickému klanu Lážů (kontrétně Janovi 
a Jakubovi). V ženách dominovala Marie Kunstátová s časem 5:01:01. Celkový 
přehled pořadí a časů můžete najít na webových stránkách závodu: http://zavod-
dovrchu.skauting.cz/
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Ještě jednou bych chtěl poblahopřát vítězům a poděkovat celému organizátorské-
mu týmu za odvedenou práci. Velkou radost nám udělali mladí roveři a rangers, kteří 
pomáhali u registrace závodníků, na startu a vlastně všude, kde bylo třeba. Poděková-
ní patří i příslušníkům policie, kteří nám pomáhali při uzávěrce silnice. Samozřejmě 
velké poděkování patří městu Klecany. Největší dík ovšem patří závodníkům za účast 
a jejich blízkým, kteří je během závodu podporovali.

Doufám, že se všem tato akce líbila, a že se za rok opět při závodu do vrchu uvidíme.

Na závěr skautský kvíz:
1) Kterou ruku si skauti a skautky mezi sebou podají při setkání?
 a) Žádnou, b) Pravou, c) Levou
2) Jak se obvykle nazývají malé skautky ve věku od 8 do 11 let?
 a) Včeličky, b) Rosničky, c) Světlušky
3) U kterého města se konal první český skautský tábor vedený A. B. Svojsíkem?
 a) Rokytnice nad Jizerou, b) Lipnice nad Sázavou, c) Kamýk nad Vltavou
4)  Jak se nazývá jedno z nejznámějších celostátních setkání skautů a skautek star-

ších patnácti let?
 a) Prorok, b) Otrok, c) Obrok
5)  Kolik skautů a skautek položilo své životy za Československo během druhé svě-

tové války?
 a) Přibližně 7 skautů a skautek, b) Přibližně 70 skautů a skautek,
 c) Přibližně 700 skautů a skautek

Správné odpovědi: 1c, 2c, 3b, 4c, 5c
Pavel Hurt – Mamut
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na zápasy

A mužstvo

06. 10. 2018 16.00 TJ Sokol Klecany Mníšek p. Brdy

14. 10. 2018 10.30 Podlesí TJ Sokol Klecany

20. 10. 2018 15.30 TJ Sokol Klecany Velká Dobrá

27. 10. 2018 15.30 Jíloviště TJ Sokol Klecany

03. 11. 2018 16.00 TJ Sokol Klecany Kosoř

B mužstvo

07. 10. 2018 16.00 Radonice TJ Sokol Klecany

14. 10. 2018 15.30 Klíčany TJ Sokol Klecany

21. 10. 2018 15.30 TJ Sokol Klecany Veleň

28. 10. 2018 14.30 Nehvizdy TJ Sokol Klecany

04. 11. 2018 14.00 TJ Sokol Klecany Nová Ves

Dorost

06. 10. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Mníšek pod Brdy

13. 10. 2018 10.15 Slovan Kladno TJ Sokol Klecany

20. 10. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Pavlíkov

28. 10. 2018 10.15 Kročehlavy TJ Sokol Klecany

03. 11. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Zíchovec

Starší žáci

06. 10. 2018 10.00 Klíčany TJ Sokol Klecany

14. 10. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Vyžlovka

20. 10. 2018 10.15 Louňovice TJ Sokol Klecany

28. 10. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Kostelec n. Č. l. 
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Mladší žáci

07. 10. 2018 13.30 TJ Sokol Klecany Měšice

13. 10. 2018 10.15 Dobřejovice TJ Sokol Klecany

21. 10. 2018 13.00 TJ Sokol Klecany Úvaly

27. 10. 2018 10.15 Struhařov TJ Sokol Klecany

04. 11. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Bášť

Starší přípravka turnaj

06. 10. 2018 09.00 Turnaj Hovorčovice

13. 10. 2018 09.00 Turnaj Brandýs–Boleslav

20. 10. 2018 12.30 Turnaj Nehvizdy

Mladší přípravka turnaj

07. 10. 2018 10.00 Domácí turnaj TJ Sokol Klecany

14. 10. 2018 10.00 Turnaj Bášť

21. 10. 2018 09.00 Turnaj Odolena Voda

Mladší přípravka se dočkala
Ve 3. kole mistrovských turnajů OFS Praha východ v Měšicích se dočkala naše mladší 
přípravka vytouženého vítězství. Gratulujeme!
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