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víte že…
25. 11. slavíme Světový den pozdravů

Poprvé se Světový den pozdravů 
(World Hello Day) slavil v roce 1973
Světový den pozdravů má připomenout, 
že komunikace by měla mít přednost před 
válečným řešením sporů a právě pozdrav je prvním symbolem 
komunikace. Tento den se slaví a zdraví po celém světě 
ve 180 zemích. 
Ahoj, čau a dobrý den už dnes není dost cool. Ve slovníku 
teenagerů existuje spousta nových pozdravů. Aloha, čaj, čus bus, 
džus, páčko, haribol, hepů, zduř…
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výPiSy Z uSneSení raDy a ZaStuPitelStva 
měSta Klecany Za Září a říJen 2018
Rada 17. září
 – Rada revokovala bod č. 9 svého usnesení z 3. 9. 2018, kde byla chybně uvedena cena 

za provedení dodatečných stavebních prací v rámci stavby Přístavba garáže hasičské 
zbrojnice v městě Klecany, a schválila provedení těchto prací za opravenou cenu, 
tj. cca 52 484 korun bez DPH. Celková cena díla činí cca 2 437 199 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí informaci o nutnosti změn projektu akce Sociální byty v čp. 971 
ve městě Klecany.

 – Schválila dopracování návrhu řešení křižovatky u hřbitova (Policie ČR nesouhlasila 
s původním řešením) s napojením pozemků p. č. 134/2 a 133/2 v souladu s územ-
ním plánem. Uložila technikovi správy majetku objednat změnu zadání u projek-
tanta do 30. 10. 2018.

 – Vzala na vědomí text směnné smlouvy na směnu pozemků s Římskokatolickou farností 
Odolena Voda a návrh smlouvy o spolupráci. Doporučí zastupitelstvu směnu schválit.

 – Schválila uzavření provozovatelské smlouvy na čistírnu odpadních vod s VaK Zápy.

Rada 24. září
 – Schválila smlouvu o vypořádání technického zhodnocení se základní uměleckou 

školou: škola na vlastní náklady technicky zhodnotila školní budovu čp. 375. ZUŠ 
touto smlouvou převede městu bezplatně technické zhodnocení budovy ve výši 
140 334 korun včetně DPH.

 – Schválila nájemní smlouvu s firmou Autodoprava Ing. P. Horký Mohelno na pro-
nájem části pozemku p. č. 666/1 v areálu Dolní kasárna pro parkování dvou kusů 
nákladních souprav.

 – Vzala na vědomí smlouvu s Film Makers Praha 6 o dočasném užívání: společnost 
uhradila 10 000 korun za poskytnutí prostor v Mateřské škole Klecany. Rada schvá-
lila převedení této částky na ZŠ a MŠ Klecany.

 – Schválila objednání opravy chodníku a stavební úpravy u nového místa pro pře-
cházení mezi ulicemi Dolní kasárna – Topolová u firmy PN Stavební společnost 
Klecany za cenu 320 517 korun bez DPH.

Zasedání zastupitelstva města Klecany 24. září
Posledního řádného zasedání (před volbami) se zúčastnilo čtrnáct zastupitelů.
Schválili mimo jiné:
 – zadání regulačního plánu BR 4 Klecany – U Bílé zdi
 – prodej pozemku p. č. 463/85 o výměře 891 m2 společnosti Avaps s.r.o. Klecany
 – přesunutí rozhodnutí o znění a podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 

prodej části pozemku p. č. 343/4 a 343/6 Povodí Vltavy s. p. Praha 5 na některé 
z příštích zasedání



2 / 3

 – směnu pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Odolena Voda (podle vý-
čtu) za pozemky ve vlastnictví města Klecany.

Uložili starostovi města mimo jiné:
 – vstoupit do jednání se zástupci Národního ústavu duševního zdraví o možnostech 

spolupráce s denním stacionářem.

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o postupu realizace projektu rekonstrukce a roz-
šíření čistírny odpadních vod Klecany. Byla dokončena projektová dokumentace pro pro-
vedení stavby, která byla konzultována s poskytovatelem dotace. V současné době probíhá 
příprava dvoukolového výběrového řízení na generálního dodavatele stavby. Do kolauda-
ce bude tento městský majetek spravovat ve smyslu veřejné služby VaK Zápy. Z ročního 
vyúčtování této služby získalo město víc než 2,8 milionu korun. Takto získané peníze 
budou uloženy na zvláštním účtu pro potřeby oprav a rekonstrukci kanalizačního řadu.

Dále zastupitelé vzali na vědomí informaci o činnosti vedení města s cílem zajistit 
pro občany umístění bankomatu, a nabídku pronájmu bankomatu od společnosti Euro-
net services. Touto nabídkou se bude zastupitelstvo zabývat po vyčerpání všech mož-
ností umístit ve městě bankomat od některé z bank, a to bez finanční spoluúčasti města.

Usnesení schválilo všech čtrnáct přítomných zastupitelů.

Rada 1. října
 – Vzala na vědomí odstoupení společnosti Ateliér 99 s.r.o. ze zadávacího řízení – Projek-

tová dokumentace a inženýrská činnost akce Revitalizace a zvýšení kapacity Základní 
školy Klecany. Rada vyzve druhého v pořadí Europrojekt s.r.o. k doložení kvalifikace.

 – Vzala na vědomí zápis č. 2/2018 z 19. 9. z jednání sociální komise.

Rada 2. října
 – Schválila znění a podpis smlouvy o dílo Zatraktivnění naučné stezky II. etapa s A. 

Koutem z Března za cenu 1 320 000 korun bez DPH.

Rada 8. října
 – Schválila plánovací smlouvu upravující spolupráci při realizaci developerského 

záměru Bílá zeď na pozemcích č. p. 171/3, 171/4 a 173 v k. ú. Klecany mezi měs-
tem Klecany a společností V Invest CZ a. s. z Prahy 5.

 – Schválila dodatky ke smlouvám o údržbě veřejného osvětlení s p. E. Hurychem 
a p. K. Tintěrou z Klecan.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová
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Vážení spoluobčané,

za volební uskupení č. 2 SNK a hnutí Starostové a nezávislí bychom Vám chtěli po-
děkovat za projevenou důvěru a Vaše hlasy, kterými jste nás podpořili v letošních ko-
munálních volbách. Díky Vaší důvěře jsme získali 5 mandátů v zastupitelstvu města, 
což nás do budoucna zavazuje, abychom pokračovali v započaté práci a prosadili 
a zrealizovali co nejvíce bodů z našeho volebního programu.

Ivo Kurhajec

ODS Klecany děkuje za podporu, kterou jste nám 
vyjádřili v komunálních volbách. Všech šest našich 
zvolených zastupitelů bude dělat vše pro to, abychom 
Vaši důvěru nezklamali. Těšíme se na další práci pro 
město a jeho občany.

Daniel Dvořák

Vážení sousedé, 

jak jistě mnozí z Vás zaznamenali, před volbami se v Klecanech objevily anonymní 
letáky, které obviňovaly starostu Ivo Kurhajce a bývalého místostarostu Ladislava Ně-
mečka z různých činů a nabádaly občany, aby je nevolili.

Tento způsob předvolebního boje považujeme za nečestný, zbabělý a podlý. O to 
více nás překvapilo, když jsme zjistili, že pánové Ivo Kurhajec a Ladislav Němeček 
z tohoto jednání obvinili na policii dva naše kandidáty. Bez sebemenších důkazů 
a neoprávněně, jen proto, že usoudili, že snad naše hnutí takto usiluje o nějaký pro-
spěch.

Jednání pánů Ivo Kurhajce a Ladislava Němečka nás velmi překvapilo a lidsky se 
nás dotklo. Oba obvinění – Zdeňka Tomášová a Jaromír Bratka – vždy své výhrady 
oběma pánům říkali do očí a přímo, nikdy se nesnížili k pomlouvání či anonymním 
pamfletům.

Obvinění našich členů považujeme za velmi nešťastné. Přišlo v situaci, kdy je v zá-
jmu Klecan, aby lidé na radnici (kam byla Zdeňka Tomášová po zásluze zvolena) 
spolupracovali a táhli za jeden provaz.

Důrazně se distancujeme od onoho pomlouvačného pamfletu a věříme, že věc 
bude  řádně prošetřena a nalezen skutečný pachatel.

SNK  Žijeme v Klecanech

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



6 / 7

OHlaS KlecanSKýcH vOleb 2018
Tak a máme po volbách. Zde by se slušelo popsat, jak volby proběhly, a jak bylo 
vše dle regulí. Bohužel to tak úplně nebylo, a rozvíjí se nám nepříliš hezký pří-
běh. V době vrcholící kampaně se na několika místech v Klecanech objevil leták 
neoznačený původem (tedy, které volební seskupení je autorem), který hovořil 
o dvou představitelích naší lokální politické scény. Autor letáku použil fotografie 
z jiných volebních letáků, a lze říci, že ty dva představitele příliš nechválil. No – 
ve volbách se takové věci dějí běžně, někde i mnohem horší.

Jenže – co se nestalo? Pánové, kterých se leták měl týkat, usoudili, že pacha-
tel je jasný, a že to tedy budou řešit razantně. Aniž by se třeba poptali či něco 
podobného, sebrali se a šli na Policii ČR a podali na mne a další osobu trestní 
oznámení pro pomluvu, narušování občanského soužití, narušení osobní inte-
grity a četné další přečiny. Policie to tedy vyšetřuje, a byli jsme již předvoláni 
a vyslechnuti. Já jsem ten leták viděl až na té policii, a mám i názor, kdo by 
jeho neznámým autorem mohl být. Věci se tedy dále řeší, ale souběžně již běží 
po Klecanech zvěsti, že je někdo vyšetřován Policií ČR pro „nějaké podvody“. 
A tady již volební legrace končí, takové pověsti nelze nechat bez odezvy.

Vzhledem k tomu, že věc je teprve v šetření policie, neuvádím zde žádné 
bližší údaje a detaily. S těmi bych si dovolil seznámit občany později, až policie 
šetření ukončí a dozvím se, jestli bylo vše předáno státnímu zástupci. Ať již ano 
či nikoliv, okolnosti bude rozhodně třeba vyjasnit.

Jaromír Bratka

OSlava 100. výrOčí ZalOžení 
čeSKOSlOvenSKé rePubliKy v KlecanecH 
ObraZem
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ZPravODaJ 1991 – 2000
1991

1. leden –  starosta: Ing. B. Šimšík, rada: A. Slavíková, M. Fiala, Ing. J. Řebíček, Ing. 
J. Sedláček.

 –  přívoz: Okresní správa silnic převádí přívoz bezplatně na OÚ (majetek 
v hodnotě 500 tisíc)

14. leden – rada: projednala smlouvu o pronájmu Rychty a zámku – fa REMOPRAG
4. únor – rada: úprava smlouvy s REMOPRAG: doplňuje „nájemce se zavazuje, že 
nejpozději do konce roku předloží stav. úřadu žádost o vydání stavebního povolení
11. únor – rada: ustavena privatizační komise – J. Velíšek, Ing. J. Sedláček, J. Petříček, 
F. Rudolf, O. Bretová,
3. prosinec – zámek: 31.12. konečné datum pro vypovězení smlouvy o pronájmu 
s firmou REMOPRAG

1992
1. leden – zrušen provoz kina z důvodu malého zájmu diváků
10. březen – otevřeno pekařství „U Koktanů“ na nám. Třebízského
1. srpen – větrná smršť poničila telefonní linky, vyvrátila stromy, poničila střechy
10. srpen – rada zahajuje privatizaci zdravotního střediska – nabídka lékařům: od-
koupení zařízení za 50 %. Zdravotní středisko pečuje o zdraví 3.740 občanů: z Kle-
can 1916, Větrušic 337, Máslovic 248, Vodochod 428, Husince-Řeže 811

31. prosinec – PO 74 LETECH A 65 DNECH EXISTENCE, PRÁVNĚ A FAKTICKY ZA-
NIKÁ ČESKOSLOVENSKO

1993
1. leden – VZNIK ČESKÉ REPUBLIKY

26. leden – podpis smlouvy o prodeji rozestavěného objektu Rychta M. Prášilovi a J. 
Prášilové za kupní cenu 2 mil Kč
30. červen – nastupuje nová ředitelka MŠ Pavla Benešová

1994
1. leden – nová ředitelka MŠ P. Borzová
1. červenec – předseda Poslanecké sněmovny podle zák. č. 367/1990 Sb.
URČUJE DNEM 1. 7. 1994 OBEC KLECANY MĚSTEM.
18. listopad – nově zvolené zastupitelstvo města: starosta Ing. Z. Malík, místosta-
rostka Z. Lomová, členové rady Ing. J. Bendl, Z. Kučerová, Ing. P. Šafus, zastupitelé 
J. Brožová, Mgr. L. Březinová, J. Frančíková, Ing. J. Koktan, V. Kuchta, J. Matějka, 
B. Novotná, M. Pitauer, Z. Šebek, pí. Z. Tomášová
ŠKOLY: ředitel ZŠ J. Hejduk, Zvl.Š: ředitelka L. Mašátová, ZUŠ ředitel. B. Kameník
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1995
16. březen – plenární zasedání MěZ: znovu se jedná o postavení lávky přes Vltavu
březen – založen „Klub vojenských důchodců v Klecanech“ – u zrodu p. Simulík, 
později p. M. Buchar

1996
22. duben – rada souhlasí se zhotovením praporu města a jeho propůjčením útvaru 
AČR – 4. spoj. brigádě
14. květen – p. M. Benies daroval městu dům čp. 59 včetně pozemků
1. červenec – nastupuje nová ředitelka ZŠ Jana Pocová

1997
předseda Poslanecké sněmovny udělil městu ZNAK a PRAPOR

10. listopad – rada: zamítá záměr Magistrátu Praha vybudovat ústřední čistírnu od-
padních vod v lomu
údaje matriky: 1940 obyvatel – narodilo se 11 dětí – zemřelo 20 občanů

1998
16. únor – OkÚ upozorňuje, že „oblast Vlasině“ patří do přírodního parku „Dolní 
Povltaví“ nelze zde stavět
listopad – volby do městského zastupitelstva: starosta: Ing. Z. Malík, zástupce Z. Še-
bek, rada Ing. J. Bendl, Ing. J. Šafus, Š. Hoos

1999
4. leden – do funkce ředitelky ZUŠ nastupuje D. Snížková
9. únor – pan Antonín BASSY – bývalý mlynář v Klecánkách se dožívá 100 let
20. červen – slavnostní vysvěcení nového zvonu „Václav“ a jeho umístění na věži kostela

2000
15. březen – MěZ: slavnostní jmenování čestných občanů města: p. Ing. J. Bret, 
p. P. Kuneš a p. A. Majer
1. listopad – novou ředitelkou ZŠ se stává Mgr. Gabriela Janovská
matrika: 1951 obyvatel

JN

mOHlO by Se HODit
Jak postupovat po doručení usnesení o projednaném dědictví
  Soudní komisař, tj. notář, doručí všem dědicům nebo osobám, které za dědi-

ce na základě plné moci jednají, do vlastních rukou usnesení o projednání 
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dědictví. Po doručení má každý z dědiců lhůtu 15 dnů na podání odvolání. 
Po uplynutí této lhůty nabývá usnesení právní moci. Doložku o nabytí právní 
moci vyznačuje notář, který dědictví projednával.

  Jsou-li předmětem dědictví nemovitosti, soudní komisař sám pošle jedno jeho 
vyhotovení na příslušný katastrální úřad, který provede zápis změny vlastnic-
kých vztahů.

  Pokud byly předmětem dědictví nemovitosti, které byly někomu pronajaty, je 
třeba uzavřít s nájemcem novou nájemní nebo pachtovní smlouvu.

  Dědicové jsou pak povinni do tří měsíců od právní moci usnesení o dědictví 
nahlásit na místně příslušný finanční úřad změnu vlastníka, neboť tím dochází 
i ke změně daňového poplatníka.

  Pokud byl předmětem dědictví družstevní byt, je potřeba usnesení o dědictví 
předložit příslušnému stavebnímu bytovému družstvu.

  Bylo-li předmětem dědictví stavební spoření, může dědic, který nabyl práva 
a povinnosti ze smlouvy o stavebním spoření ve spoření pokračovat, a to po 
dohodě s příslušnou stavební spořitelnou, kde je třeba opět předložit usnesení 
o dědictví a nechat přepsat smlouvu na své jméno.

  Jestliže byly předmětem dědictví účet v bance a vkladní knížky, pak se dědic 
musí s usnesením o dědictví dostavit do banky, u níž je účet veden, a požádat 
o převod účtu na své jméno. V případě dědictví vkladní knížky je potřeba se-
bou tuto vkladní knížku vzít.

  Bylo-li předmětem dědění penzijní připojištění nebo jiné pojistné plnění, pak 
je potřeba navštívit příslušnou instituci, u které bylo pojištění sjednáno. Na 
základě předloženého usnesení o dědictví má dědic nárok na výplatu odbyt-
ného podle smlouvy.

  Předmětem dědictví může být i pohledávka (např. přeplatek energií, nedopla-
tek důchodu, nájem za pozemky, přeplatek na pojistném za veřejné zdravot-
ní pojištění), pak je potřeba navštívit příslušnou instituci, předložit usnesení 
o dědictví a dojednat způsob výplaty dané částky.

  Jestliže jste zdědili podílové listy, pak se dědic s usnesením o dědictví musí 
dostavit na pobočku banky, u které jsou podílové listy vedeny, a požádat 
o převod podílových listů na své jméno nebo může požádat o výplatu částky 
v příslušné hodnotě.

  Akcie evidované u Centrálního depozitáře cenných papírů (dříve Středisko 
cenných papírů) budou na základě předložení pravomocného usnesení o dě-
dictví na příslušné pobočce přepsány na dědice.
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  Dědic, který nabyl automobil nebo jiný dopravní prostředek, se dostaví s usne-
sením o dědictví na odbor dopravně – správních agend, kde bude proveden 
zápis změny majitele do technického průkazu.

  Jestliže byly předmětem dědictví zbraně, je třeba je na příslušném odděle-
ní Policie ČR vyzvednout z úschovy, ale pouze za předpokladu, že je dědic 
držitelem zbrojního průkazu. Pokud zbrojní průkaz nemá, může zbraně za 
pomoci policie prodat.

  Pokud byla do dědictví zahrnuta hotovost nebo movité věci v domově pro se-
niory příp. jiném obdobném zařízení, kde zůstavitel tento majetek zanechal, 
je třeba dostavit se s usnesením o dědictví do této instituce a o vydání hoto-
vosti či věcí požádat.

  Někdy bývají předmětem dědictví i dluhy, pak je zapotřebí je co nejdříve 
uhradit. Pozor – smrtí zůstavitele se nepřerušují v tomto případě žádné lhůty 
a úroky stále nabíhají.

K předkládanému usnesení o dědictví je třeba zároveň vždy předložit i platný 
občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, na jehož základě může příslušný 
úřad nebo instituce provést řádnou identifikaci právoplatného dědice.

JH
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Záře Ze SlOvinSKa
V neděli 25. 11.  bude v klecanském kostele při mši v 9.30 zpívat ženský pěvecký 

sbor Záře ze Slovinska. Po mši přidají ještě několik lidových písní.

V současné době vystupují po celém Slovinsku, ale i v zahraničí (např. v roce 2016 
hostovali ve Frankfurtu, v Evropském parlamentu, Makedonii...). Účastní se různých 

slavností, festivalů, spolupracují také s domovy seniorů a základními školami.

12 členek sboru vede sbormistryně Marija Terčelj.

PODěKOvání
Děkujeme vlčatům ze 3. oddílu 
skautského střediska Havran Klecany. 
Ochotně nám pomohli s hrabáním 
a odvozem listí na farní zahradě.

zl
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mySlivOSt – lány
V letošním roce si připomínáme 
100 let od vzniku Českosloven-
ské republiky a také 95 let trvání 
jednotné myslivecké organizace 
u nás. S těmito výročími souvisí 
i historie zámku v Lánech a jeho 
obory.

První zpráva o tvrzi v Lánech je 
z roku 1392 a je pravděpodobné, 
že ta byla součástí stochovského 
panství. Majiteli tvrze byly v prů-
běhu staletí různé šlechtické rody. V roce 1589 Lány koupil od Bořity z Martinic císař 
Rudolf II. a od té doby se staly součástí královského panství křivoklátského. Následně 

byl na místě staré tvrze vystavěn 
zámek v renesančním slohu, kte-
rý sloužil jako letohrádek pro cí-
sařův pobyt v křivoklátských le-
sích. Protože za třicetileté války 
utrpěl zámek značné škody, byl 
celkově přestavěn v raně barok-
ním slohu. V roce 1658 zastavil 
císař Leopold I. Lány a celé kři-

voklátské panství Janu Adolfovi ze Schwarzenbergu. Dalšími majiteli byli pak Vald-
štejnové a Fürstenbergové, kteří pokračovali ve stavebních úpravách. Konečnou po-
dobu získal zámek 
po první světové 
válce zásluhou slo-
vinského architek-
ta Josipa Plečnika, 
známého především 
stavebními úprava-
mi Pražského hradu.

Se vznikem Čes-
koslovenska se ob-
jevil požadavek na 
zřízení letního sídla 
prezidenta, a tak 
byly v roce 1921 od 
rodu Fürstenbergů 
zakoupeny revíry 
Lány, Ploskov, Bě-
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leč a velkostatek Lány. Iniciátorem 
této koupě byl JUDr. Přemysl Šámal, 
tehdejší kancléř prezidenta T. G. Ma-
saryka a také vášnivý myslivec. Kan-
celář prezidenta republiky pověřila 
Lesní správu Lány správou lesnického 
majetku s úkolem dosáhnout finanč-
ní soběstačnosti. Proto byl hospodář-
ský celek Lány rozčleněn na hospo-
dářskou třídu A, která byla zisková 
a měla krýt ztrátu z hospodaření třídy 
B, což byla vlastní obora.

Po převzetí majetku byly stavy zvěře v Lánské oboře velmi nízké. Bylo to způsobe-
no hlavně povinnými dodávkami zvěřiny za první světové války a po válce pak pyt-
láctvím. Proto byly do obory zaváděny nové druhy zvěře jako například muflon, jelen 
sika, tetřev a tetřívek. Od roku 1921 byla ve zvláštní části obory chována zvěř černá, 
protože v hlavní části obory působila značné škody jak na ostatní zvěři, tak na po-
rostech. Nakonec byl chov černé zvěře zrušen. Zvýšená péče byla věnována nejvíce 
zastoupené původní oborní zvěři jelení a dančí a nově též zvěři srnčí. U jelena a daň-

ka bylo často prováděno 
tzv. oživování krve větši-
nou výměnou živé zvěře 
s oborou ve slovenských 
Topolčiankách. O úspěš-
nosti chovu spárkaté zvě-
ře svědčí porovnání sta-
vů v roce 1921 (397 ks) 
a v roce 1938 (1 266 ks).

Loveckých akcí v Lán-
ské oboře se zúčastňo-
vali významní politici, 
průmyslníci, obchodníci, 
vojáci a vyslanci cizích 

zemí. Tato setkání v sobě představovala možnost neformálních diplomatických, po-
litických a obchodních jednání, a to i na mezinárodní úrovni. Mezi nejvýznačnější 
lovecké akce patří návštěva rumunského krále Carola II. s princem Michalem v roce 
1936. V Lánské oboře proběhlo též jednání o Malé dohodě, což byla vojensko – po-
litická aliance mezi ČSR, Jugoslávií a Rumunskem.

Lány byly oblíbeným sídlem T. G. Masaryka, který si sem zval významné či oblíbe-
né hosty např. „pátečníky“ (bratři Čapkové, F. Peroutka, K. Poláček, E. Beneš, E. Bass 
a další) a rád zde jezdil na koni, později kočárem.

Lánská obora pod správou Kanceláře prezidenta republiky slouží svému účelu do-
dnes.

Ing. Jindřich Trpák
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PODZimní raDOvánKy

Když se před deseti lety v Klecánkách 
u Vltavy sázely malé doubky, nikoho ani 
v nejmenším nenapadlo, že tím uděláme 
největší radost divokým prasatům. Uteklo 
pár let, dubům se daří, krásně se rozrodily 
a padající žaludy přilákaly divoká prasata, 
která v poslední době neúnavně ryjí po ce-
lých Klecánkách. Ve stráních, podél silnice, 
u parkovacích stání… Začínáme se dostávat 
do situace, kterou lze komentovat okřídle-
ným sloganem „tak dlouho se nám budou 
přizpůsobovat, až se jim přizpůsobíme“. 
A tak některé své plány časově přizpůso-
bujeme nucenému soužití s divokými pra-
saty, protože se nikdo z nás nechce potkat 
za tmy s bachyní se selaty, nikdo z nás si 
nechce zničit karosérii vozu při střetu s mo-
hutným kancem přebíhajícím ve tmě silnici, 
nikdo z nás si nechce nechat potrhat psa 
při nečekaném setkání s černou zvěří… 
Myslivci v blízkosti lidských sídel nemohou 
žádným razantním způsobem zasáhnout. 
Dokud budeme zvěř našimi lidskými akti-
vitami vyhánět z jejich přirozeného prostře-
dí a podstrojovat jim nepořádkem kolem 
kontejnerů, ať již se směsným nebo biolo-
gickým odpadem, tak nám nezbyde než 
doufat, že se v dohledné době v našem kraji 
objeví dostatečně silná vlčí smečka, která si 
s divočáky, jako jediný u nás žijící predátor, 
dokáže poradit. Jen není zatím jasné, jak 
úspěšní budeme při soužití s vlky.

Abychom nevytvořili dojem, že 
podzim je spojený jen se starostmi, 
jak se ubránit šikaně od černé zvěře, 
podařilo se nám zachytit na jedné 
z klecanských strání všechny barvy 
podzimu poskládané do krásného 
živého impresionistického obrazu.

JH



20 / 21

leSní elegán – Datel černý
Fauna Klecan 26.
Při procházení Klecanským há-
jem často uslyšíte zvonivé -kli-
-kli-kli-kli-, doplněné násled-
ným dlouhým -tíííík-. Jedná 
se o ptáka, který co do zvuků 
dává o sobě vědět velmi hlasi-
tě, ale pozorovat ho na stromě 
již tak snadné není, ač je vel-
ký téměř jako vrána. Je to da-
tel černý (Dryocopus martius). 
Dalším signálem jeho přítom-
nosti pak je intenzivní bušení 
do dřeva, avšak s poněkud po-
malejší frekvenci, než ji mají např. strakapoudi či jiní datlové.

Samec i samice jsou celí krásně černí, přičemž samec má celé temeno hlavy po-
kryté výrazně červeným peřím (čepičkou), samice má toto červené opeření pou-
ze v týle hlavy. Vyskytuje se v listnatých a smíšených lesích s množstvím starých 
stromů, které mu poskytují možnosti hnízdění a potravy. Hnízdo si dokáže sám 
tesat, a to do značných hloubek trouchnivého dřeva. Někdy sídlí v jedné dutině 
i řadu let, jindy si tesá každoročně dutinu novou, nikdy však ve stromech zcela 
zdravých. V dutině pak samice snese 4 až 5 bílých lesklých vajec, na kterých sedí 
střídavě oba partneři 12 až 14 dní. Po vylíhnutí se o mladé dále starají, i když 

již létají, a úplná sa-
mostatnost mladých 
datlů nastává až po 
jednom až dvou 
měsících. Dožívají 
se průměrně sed-
mi let, ale v zajetí 
i mnohem déle, až 
20 roků.

Potravou černých 
datlů jsou přede-
vším larvy a do-
spělci hmyzu, ze-
jména lýkožroutů 
(kůrovců), tesaříků, 
kovaříků a dalších, 
mimoto také dřevo-
kazní mravenci. Vý-

Datlové černí u hnízda, autor snímku Jiří Brázda,  
2. května 2017
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jimečně jsou to i části rostlin, jako borůvky, jeřabiny a semena borovic. Datel 
svým tesáním dokáže mnohem dříve než lesník, rozpoznat tzv. červenou hnilobu 
buků, což je celkem nebezpečná nemoc dřevin. Takto napadené stromy je třeba 
z lesa odstranit.

Černý datel se vyskytuje ve velké části Evropy a v mírném pásu severní Asie. 
Jsou ale v Evropě místa, kde zcela absentuje, jako je třeba Velká Británie, polo-
ostrov Krym a většina vyšších poloh nad 1400 metrů nad mořem. V Klecanech 
pravidelně hnízdí pouze v Klecanském háji, avšak občasně za potravou zaletuje 
i jinam, takže je ho možné zastihnout i na soukromých zahradách a ve svaho-
vých porostech na Vlasini.

Datel černý je stálým ptákem, na zimu se nestěhuje, pouze mladí ptáci mig-
rují, pokud hledají svůj nový stálý domov. Je pak možno vidět je dočasně i na 
místech méně obvyklých, jako jsou např. skládky dřeva a pily.

Pro svou trvalou existenci potřebuje tento krásný pták staré lesy, remízy a stro-
mořadí, tedy místa, kde v současnosti bohužel často probíhají tzv. „rekonstruk-
ce“, spočívající v odstraňování všech starších stromů, které jedině mohou být 
jeho domovem.

Jaromír Bratka

cHOrOby našicH ZaHraD – Xi
Usychání listů zimostrázu

Na listech se na podzim a v zimě tvoří hně-
dočerné skvrny, které mohou postupně pokrýt 
celý list. Na spodní straně listů se objevu-
jí malé skvrny pokryté šedobílým myceliem. 
Houbě se daří i na větvičkách, které při na-
padení vykazují černé žíhání na kůře. U na-
padených částí následuje opad listů a hynutí. 
V dalším vegetačním období takto infikova-
ný keř obrazí pouze z živých částí větví, což 
výrazně znetvoří tvar jeho růstu. Infekce byla 
doposud pozorována na Buxusu sempervirens, 

především kultivaru ‚Suffruticosa‘. Napadení je způsobeno houbou z rodu Cylin-
drocladium, které se daří při vysoké vlhkosti a za deště. Přenašečem, ale mohou 
být i ptáci. Na ochranu před touto houbou nejsou žádné dostupné fungicidy, 
a tak nezbývá než napadený keř důsledně zlikvidovat, a to včetně opadaných 
listů, na kterých může houba dlouho přežívat.

JH
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Psychosociální výchova na naší škole
Dnešní doba klade na děti prostřednictvím médií a sociálních sítí spoustu 
nástrah. Počet duševních onemocnění a sebevražd v dětském věku má stoupající 
tendenci.

ZŠ Klecany se proto zapojila ve spolupráci s  NUDZ do pilotního projektu nazva-
ného Psychosociální výchova. Cílem projektu je doplnit základní vzdělávání o prak-
ticky zaměřenou psychosociální výchovu podporující osobnostní a společenský roz-
voji dětí. Projekt poskytuje studentům praktické vědomosti a cvičení zaměřená na 
posílení duševního zdraví, osobnostní rozvoj, emoční inteligenci a plné využívání 
duševního potenciálu. Konkrétně se jedná o metody zaměřené na všímavosti, sociál-
ní a emocionální učení, jógu, kognitivně behaviorální přístupy, a pozitivní vztah ke 
svému tělu.

Pilotní třídou se stala 6.A, kterou pravidelně, jednou týdně, až do konce prosince 
2018 budou navštěvovat psycholožky z NUDZ, stojící za vytvořením projektu.

100 let republiky očima dětí
V letošním roce čeká naši 
zemi stoleté výročí vzni-
ku republiky. Období, 
kdy byla naše země ješ-
tě v plenkách, nám hezky 
přiblížil mim a moderátor 
Aleš Klačer, zvaný klaun 
Ála, který klecanskou ško-
lu jako žák v minulosti 
navštěvoval. Jeho agentu-
ra Ahojky připravuje před-
stavení pro děti a mládež. 
Také my jsme se rozhodli 
jeho nabídku využít a pro-
střednictvím zábavného 
představení dětem přiblížit 
život jejich prababiček a pradědečků.

Děti se dozvěděly mnoho informací o fungování školství, dokonce i s názor-
nou ukázkou, při které trnuly hrůzou, a byly rády, že se narodily ve 21. století. 
Připomenuta byla osobnost našeho prvního pana prezidenta TGM, děti si zazpívaly 
jeho oblíbenou písničku „Ach synku, synku.“ Vzpomenuti byli hlavní hrdinové dět-
ských knížek, jejich autoři, známí filmoví herci a další významné osobnosti té doby.  
Panu Klačerovi velice děkujeme za společně strávené dopoledne a přiblížení tehdejší 
doby.

šKOlní Kurýr
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Staré pověsti české v klecanské škole
Dne 1. 10. navštívila po 
roce naši školu pardubická 
divadelní agentura Pernštej-
ni. V minulém školním roce 
měly děti možnost seznámit 
se s životem Vikingů, letos se 
pro změnu vypravily do dob 
Praotce Čecha, tedy do Sta-
rých pověstí českých z pera 
Aloise Jiráska. Děti si tak zpří-
jemnily čas strávený ve škole 
a zároveň si procvičily uči-
vo českého jazyka, prvouky 
a vlastivědy.

Pernštejnům děkujeme za spolupráci a těšíme se na další setkání.

Evropský den jazyků
Každý rok dne 26. 9. 
slavíme Evropský den 
jazyků. Cílem svátku je 
přiblížit jazykovou roz-
manitost v zemích Ev-
ropy. Také naše škola se 
rozhodla využít tento 
den k přiblížení nejen ja-
zyků, ale celkové kultury 
vybraných evropských 
zemí. Každá třída první-
ho i druhého stupně si 
vybrala některou ze zemí 
Evropy a tu pak v jednot-
livých třídách, prostřed-
nictvím vybraných žáků 

a nejrůznějšími formami prezentovala. Kreativitě se meze nekladly. Někdo zvolil 
řeč, jiný kroje, písně, významné osobnosti, reálie nebo krátkou scénku. Dodržet 
se muselo jediné pravidlo – v představení nesměl zaznít název země. Ostatní 
spolužáci měli stejně těžkou, ne-li těžší práci – uhodnout název prezentované 
země.

Celá škola si hravou formou zopakovala své znalosti v oblasti evropských států 
a naučila se i spoustu nového. Děti si to velmi užívaly a hned začaly chrlit nápa-
dy pro příští školní rok.
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Z Družiny
Ahoj lidičky, jsou tu opět družinové zprávičky!

Slunečný říjen byl plný vycházek, her, soutěží a zábavy. Také nám přinesl jednu 
novinku. Tou jsou družinové kroužky, které začaly začátkem tohoto měsíce. Zkusily 
jsme si udělat s Klárou první pomazánku a oblíbený „šopák“, naše šikovné ručičky 
za pomoci Katky a Lucky vytvořily první „díla“. S Mirkou jsme navštívily Klecanský 
kostel s výstavou obrazů, kterou doplnil místní pan farář poutavým vyprávěním. Naše 
těla dostala „do těla“ od Irči a Evči na „Sporťáčku“  a naopak s Radkou jsme si od-
počinuly a protáhly při relaxační hudbě.

Některá družinová oddělení se zúčast-
nila malé soutěže „Podzimní tvořílek“, 
soutěže o nejhezčí podzimní dekoraci. 
Bylo opravdu těžké vybrat tu nejhezčí, 
a tak nakonec všichni zúčastnění byli od-
měněni diplomem Podzimního tvořílka 
a sladkým lízátkem.

Závěr měsíce patřil již tradičnímu 
dýňování, které se uskutečnilo opět 
v Máslovicích. A jako vždy nezklama-
lo.

Hezké dny všem přejí děti z družky
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ZPrávičKy Z mateřSKé šKOličKy
Říjnové, stále ještě téměř letní, počasí přímo vybízelo k výletům, a tak zatímco se naši 
nejmenší kamarádi stále ještě seznamovali se školkou, ti starší vyráželi do přírody 
a na různé zajímavé výlety.

Kobylky v Planetáriu
Třída Kobylka se 4. 10. jela podívat do Planetária, kde byl pro ni připraven program 
s názvem Polarit. Dříve než děti zhlédly námětovou pohádku, rozsvítila se jim nad 
hlavami hvězdná obloha a poznávaly různá souhvězdí.

Hudební pořad Ivo Vrby
10. 10. navštívil třídy Kobylka a Beruška pan Ivo 
Vrba se svým zajímavým hudebním programem. 
Děti si zazpívaly, zatančily a mohly si i zahrát na 
netradiční hudební nástroje na téma „Staré pověsti 
české“.

Výlety na Vyšehrad
11. 10. se vydaly děti ze třídy Beruška na Vyše-
hrad a 17. 10. je následovaly Kobylky. Obě třídy 
si výlet v krásném slunečném počasí užily. Děti se 
vyřádily na krásném hřišti, které je vytvořené jako 
starý Vyšehrad s opevněním a se všemi postava-
mi ze Starých pověstí českých. Navštívily Baziliku 
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sv. Petra a Pavla, prošly se po Slavíně, dále viděly rotundu sv. Martina a hlavně jedny 
z nejkrásnějších výhledů na Prahu.

Letecké muzeum Kbely
16. 10. vyrazily třídy Myška a Ryba do Leteckého muzea Kbely. Děti měly možnost 
se podívat do hangárů s letadly, vyfotit se jako piloti a pohrát si na hřišti ve Kbelích.

Výlet na Karlův most
16. 10. pokračovali 
předškoláci v pozná-
vání Prahy a cílem 
byl tentokrát Karlův 
most, o kterém si vy-
právěli v souvislosti 
s panovníkem Karlem 
IV. Výlet byl oprav-
du moc krásný. Děti 
se nejdříve prošly po 
Staroměstském ná-
městí, kde mohly vi-
dět v provozu nově 
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lOutKOvé DivaDlO KlecáneK

Milé děti,
loutkové divadlo Klecánek pro vás hraje

v sobotu 24. listopadu

o tom, jak se Kašpárek potkal se zlým čarodějem, stal se jeho pomocníkem a naučil 
se sám čarovat. Tím také pomohl nešťastné princezně.

Pohádka Kašpárek čarodějem začíná v Městské knihovně Klecany v 15 hodin.

opravený Staroměstský orloj, poté se pražskými uličkami propletly až na Karlův 
most, na Kampu a svůj výlet ukončily na Střeleckém ostrově, kde si zasportovaly 
na lanových atrakcích.

Divadlo
24. 10. za námi přijelo divadlo Vysmáto s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“.

Muzeum hudby
25. 10. Berušky muzicírovaly v Muzeu hudby. Byl pro ně připraven interaktivní 
program s hudbou a pohádkou. Pak ještě následovala procházka po Malé Straně 
s vyhlídkou na Pražský hrad, nezbytná zastávka na oběd a hraní na hřišti pod 
Petřínem.

A co nás čeká v listopadu? Oslavit svátek sv. Martina, podzimní činnosti a de-
korace, a pomalu a jistě příprava na advent a třídní besídky, protože v některých 
třídách už bude besídka na začátku prosince.

Krásný podzim přeje kolektiv MŠ
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štafeta biatlOnu Klecany  
miStrem rePubliKy
Letní závodní sezóna Biatlonu Klecany jela jako rozjetý vlak. Ze stanic radost 
z pohybu, tmelení týmu, vedení dětí k poctivému trénování, fyzička, kvalitní 
střelba, se zmíněný rozjetý vlak letos dostal mnohem dál. Na český pohár se 
nám za přísných žebříčkových kritérií nominovalo jedenáct dětí a na mistrovství 
republiky dokonce čtrnáct. Jako všechny předchozí, i tato sezóna se stala přelo-
mová, dřív jsme pečovali o reprezentanty jednotlivce, letos jsme na mistrovství 
republiky vyrazili s velkým týmem. Vážíme si podpory okolních obcí, děkujeme 
zastupitelstvu města Klecany za stálou spolupráci, bez ní bychom nemohli zajiš-
ťovat materiálové vybavení nutné k našemu sportu.

Mistrovství ČR se konalo 22. – 23. září ve Starém Městě pod Landštejnem. 
Počasí poprvé naznačilo, že už je podzim. Spali jsme v nevytopených chatkách, 
mrholilo, foukalo. V sobotu ráno na nástřelech byla znát nervozita a my, trenéři, 
jsme pochopili, že nemáme pravdu, když uklidňujeme děti, že je to závod jako 
každý jiný pohárový předtím. Předzávodní vyhrocená atmosféra, kdy všem jde 
o co nejlepší výsledky, nechybí nikdo ze špičky a každý se hodlá o umístění rvát 
za hranicemi sil, je hustá pro všechny děti i dospělé. Přeci jen jsme mladý oddíl 
a učíme se za pochodu. Všichni v oddílových dresech, dokonce i doprovázející 
rodiče, oddílová oranžová namalovaná na tvářích, náš párty stan, péče o závod-
níky, jenže to, co se nám zdálo výjimečné, tu mají všichni. Vítejte na vrcholu se-
zóny. Když před startem vyhlašují v reproduktorech, že si diváci mají dát pozor na 
našeho člena, druhého v celostátním žebříčku kategorie desetiletých kluků, naší 
hvězdě se podlomí nohy, otočí žaludek a tíhu nátlaku neunese. Připomíná Gole-
ma bez šému, nohy zaryté v bahně a nemůžeme ho posunout o metr vedle. Ne-
pomůže ani ob-
jetí, podpora, 
snaha odlehčit 
očekávání. Tak 
velké je napětí 
a síla okamžiku, 
že jindy tahoun 
našeho oddílu 
kolabuje a musí-
me ho pět minut 
před startem od-
hlásit. Ostatní se 
ale drží statečně. 
Klára Hanáková 
mezi desetiletý-
mi děvčaty plní 
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funkci černého koně. V nominačních závodech se jí nejprve nedařilo, v květnu 
v Boleslavi však dostala těsně před startem náhradní zbraň vyměněnou za po-
škozenou a od té doby válí. Na mistrovství republiky střílí bez chyby a v cíli je 
čtvrtá. Ohromné! Do první desítky v sobotním dopoledni nahlédne také Dominik 
Houba z osmého místa.

Před lehkým obědem máme k dětem, v našem případě, neobvykle ostrou řeč. 
Ano, jsme tu za odměnu, co jsme všechno za rok dokázali, ale málo se rveme, 
moc koukáme okolo sebe. Odpoledne nás čekají štafetové závody a děti nejsou 
zvyklé startovat v jeden den dvakrát. Jenže štafety, to je něco. Už od pátku handlu-
jeme se svými dětmi s ostatními kluby. Elišku chtějí do své sestavy ostrovští. Ta jen 
mrká, „Mně? Vždyť 
jsou obě holky 
v první desítce!“ 
Ostatní kluby o nás 
z letošních závodů 
moc dobře vědí, 
už pro ně nejsme 
outsideři a počítají 
s námi. Štafety jsou 
po třech závodní-
cích, v desetiletých 
máme pět kluků. 
Líbí se nám proto 
nabídka boleslav-
ského oddílu, že 
by nám dali lídra 
žebříčku a stavíme 
štafetu našich dvou 
a boleslavského. 
Kluci, kteří spo-
lu celý rok bojují, 
jsou najednou na 
jedné lodi. Nejsou 
soupeři, podporují 
se a uznávají. Není 
lehké se přenést 
přes snahy o no-
minaci do štafety 
snů i naše rozhod-
nutí, že mezi kluky 
vpustíme cizáka. 
Nejde jen o vítěz-
ství, ale také o zku-
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šenosti nás a dětí, o spolupráci mezi kluby a přeměny rivality v kolegialitu. Start 
štafetového závodu se mění v hromadnou euforii. Diváci mají vychytaná dvě 
místa, která se dají na trati stíhat, po řevu desítek lidí na prvních metrech závo-
du se celá vlna diváků sprintem přesouvá několik desítek metrů a řev začíná na 
druhé straně. Na střelnici musí být klid a vysílačky hlásí: náš Martin Voves bez 
chyby, náš Vojta Španiel za dvě chyby. Na druhé střelbě chybují oba, Martin 
předává na druhém místě a Vojta na sedmém. Dominik Houba na druhém úseku 
nejprve střílí také čistě, druhou za mizerné tři chyby, ale předává první! Námi 
přijatý boleslavský to bere za stejný konec, po první čisté střelbě to dramati-
zuje a riskuje třemi chybami, jistým během ale udrží Martinem a Dominikem 
vybojované vedení a štafeta Biatlonu Klecany se stává mistrem republiky!!! Ze 
sedmého místa tahá Lukáš Vejvoda hrdinským výkonem štafetu Biatlon Klecany 
II. na čtvrté místo. V prvních čtyřech dvě naše štafety!!! Biatlon Klecany dal jas-
ně najevo, že se o nás nesmí jen vědět, že už patříme na mistrovství republiky 
na čelná místa. Naše úžasná Klárka Hanáková si běží pro druhou bramborovou 
medaili v jednom dni se štafetou boleslavských. O kategorii výš jsou kluci Petr 
Beran, Jirka Červenka a Vojta Kalivoda v tvrdé konkurenci v nenamíchané čistě 
klecanské štafetě výborní šestí a ostrováky přijatá Eliška Drbohlavová získává 
mistrovskou medaili, s holkami jsou třetí. V nejstarší kategorii kluci bojovali, 
ale na nejlepší místa to nestačilo. Jsme nadšení, večerní vyhlašování má náladu 
velké profesionální sportovní události a vychutnáváme si svůj díl slávy. Klárka je 
na pódiu!!! A kluci na prvním místě, Eliška s holkama na bedně!!! Trochu jsme 
nestihli večeřet, takže se jdeme najíst až po deváté hodině, pak ještě koláč vítězů 
a honem do chatek. Ráno totiž začínají zase závody.

Vše se daří líp. Už víme, že příští rok bude mistrovství klidnější, i kdyby nás 
přijelo ještě víc než letos. Hromadné starty strhávají k výjimečným výkonům 
všechny, podporují závodníky v přetěžké kopcovité trati. Z dvaceti devíti závod-
níků v desetileté kategorii jsou Martin Voves pátý, Lukáš Vejvoda sedmý a Voj-
ta Španiel devátý. Takže pozor na Klecany, to není náhoda, tři v první desítce! 
Ostatní se rvou, všichni mají náš obdiv a pochvalu, i když už nikdo desítku 
neohrozí. Za zmínku ale stojí naše Kateřina Nekvasilová z nejstarší kategorie, 
která ve chvíli, kdy na střelnici ve svém stojanu na zbraň našla cizí vzduchovku, 
postupovala přesně podle pravidel a video z jejího řešení situace by mohlo být 
přílohou k biatlonovým pravidlům. Po nervech v této chvíli následně předvedla 
fantastický běžecký výkon .

V neděli o půl sedmé večer přijíždí do klecanských kasáren několik aut plných 
zablácených a celkově „zanedbaných“ lidí a dětí. Někteří vystupují v tričkách 
medailistů a mistrů republiky s medailemi. Všichni se smějí na celé kolo: po 
cestě na mistrovství se při rychlém odskočení uprostřed dopravní zácpy ztratila 
bota jednoho závodníka. A na zpáteční cestě ji tam ve škarpě zase našli. Při 
všech krásných závodních zážitcích a úspěších nás stejně nejvíc baví dobrá parta 
a legrace okolo.

Anna Červenková
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PODZim Je čaS cyKlOKrOSařů
Padající listí a babí léto definitivně odválo veleúspěšnou bajkovou sezonu a na-
stal čas úzkých plášťů na cyklokrosových tratí. Pomalu, ale jistě se blížíme do 
poloviny českého poháru a naši závodníci nám stále dělají velkou radost.

Aneta Novotná zatím neotřesitelně vládne kategorii kadetek – dosud neodešla 
ze závodu poražena. Filip Jech po přestupu do kadetů se lepší závod od závo-
du. V posledním závodě v Jičíně si dojel pro bronz, historické osobní maximum 
v podobě první medaile z cyklokrosu v rámci Českého poháru. Dva mladí no-
váčkové David Svoboda a Denis Vašíček, kteří jezdí jen „občas“ na zkušenou 
a nebojí se postavit na start proti soupeřům o 4 roky starším, dojíždí s přehledem 
v polovině startovního pole. A ostatní nejmenovaní sice nedosahují na medaile, 
ale pohybují se většinou kolem desátého, maximálně dvacátého místa. A to na 
startu bývá 50 – 70 startujících.

A kdyby náhodou – tak 17. 11. 2018 se jede v Táboře Světový pohár v cyklo-
krosu. Na svěťákách se v ženách jezdí jen kategorie Elite. Přesto doufáme, že by 
se na start mohla postavit i juniorka Magdalena Mišoňová. Pro ni to bude velká 
výzva. Držte palce, ať už na místě nebo u přímého přenosu.

JaK JSme vylOuPili 
POlSKO
V září tři naši závoďáci vyrazili vyzkou-
šet trať do Jelení Hory v sousedním Pol-
sku. Jedním z důvodů bylo, si zazávo-
dit na krásné těžké přírodní trati, pak 
si také Fíla chtěl užít mistrovský dres 
a poslední o důvodu se dočtete na kon-
ci článku. Foto: Jaroslav Svoboda
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Nebudeme Vás dlouho napínat, Filip Jech i Veronika a Magdalena Mišoňovy, 
dokázali vystoupat na stupeň nejvyšší.

Nesmíme ale zapomenout také na ostatní úspěšné závodníky, kteří jsou také 
pěkní loupežníci. Naši vyslanci úspěšně zakončili na předních pozicích seriály 
Babybikers Česyk, severočeský Elimon Cup, Bikeranch Cup ve Višňovce, Praž-
ském poháru. Naše barvy byly hodně vidět na závodech do vrchu v Klecanech, 
v Řeži, a třeba i v Humpolci. Pokud Vás zajímají detaily a více informací, můžete 
navštívit oddílové stránky – www.bikeveltez.cz

A závěrem prozradíme něco z kuchyně MTB Cross Country pro sezonu 2019. 
Příznivci horských kol, těšte se! V České republice nebo blízko jejích hranic 
bude k vidění hned několik významných klání v tomto sportu.

Květen – Junior World Series (JWS) 
v Novém Městě na Moravě – mimocho-
dem poprvé v historii ČR u nás 
Květen – Světový pohár (World Cup) 
v Novém Městě na Moravě 
Červen – Junior World Series (JWS) 
v polské Jelení Hoře – kousek za Harra-
chovem. Tak už víte, proč jsme tam jeli? 
Druhý den se jede Český pohár v Peci 
pod Sněžkou, na jedné z nejtěžších tratí 
u nás 
Červenec – Mistrovství ČR – v Novém 
Městě na Moravě 
Červenec – Mistrovství Evropy – v Brně

No a my doufáme a zároveň slibu-
jeme, že se pokusíme připravit se přes 
zimu tak, aby třeba někdo od nás stál na 
startu těchto závodů. Budeme rádi, když 
nám zachováte přízeň a budete fandit!

Foto: Jaroslav Svoboda Foto: Pavel Mison

Foto: Libor Vasicek
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Pozvánka na zápasy

A mužstvo
10. 11. 2018 14:00 hod. Spartak Průhonice TJ Sokol Klecany

17. 11. 2018 13:30 hod. TJ Sokol Klecany SK Tochovice

B mužstvo
11. 11. 2018 14:00 hod. TJ Sokol Vodochody TJ Sokol Klecany

18. 11. 2018 13:30 hod. TJ Sokol Klecany TJ Spartak Čelákovice

Dorost
10. 11. 2018 13:00 hod. AFK Loděnice TJ Sokol Klecany

17. 11. 2018 10:15 hod. TJ Sokol Klecany SK Zíchovec

Mladší žáci
11. 11. 2018 13:30 hod. TJ Svornost Brázdim TJ Sokol Klecany

18. 11. 2018 10:15 hod. TJ Sokol Klecany TJ SK Bašť

Starší žáci, starší přípravka, mladší přípravka – dohráno
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Mladší přípravka jako nováček turnajové soutěže OFS Praha východ vybojovala 
v podzimní části sezony 3. místo. Gratulujeme borci!

Dáša Horová

Zástupci nejmladších a nejstarších mládežnických oddílů na náměstí při oslavách 
100. výročí založení ČR
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