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SlOvO StaROSty
Vážení občané,

v první řadě bych Vám chtěl poděkovat za podporu 
ve volbách, které se našim kandidátům dostalo. Šest 
zastupitelských mandátů pro kandidáty za Občanskou 
demokratickou stranu a 700 hlasů pro mou osobu je 
velmi zavazující. Díky Vašim hlasům jsem byl 1. 11. 
2018 na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva 
zvolen starostou města. Budeme ze všech sil pracovat 
tak, abychom Vaši důvěru nezklamali. Přesto, že letos 
v Klecanech kandidovalo pět (!) volebních uskupení, 
koalice, která vedla město v minulém volebním obdo-
bí, dohromady získala ještě o jeden mandát více než 
tomu bylo před čtyřmi roky. Počet zastupitelů zvole-
ných za ODS a SNK-STAN se zvýšil z 10 na 11 čle-
nů zastupitelstva, absolutně nejvíce hlasů ve volbách 
obdrželi dosavadní místostarosta a starosta. Tuto sku-
tečnost považuji za signál od voličů, že jsme město 
v uplynulém volebním období vedli správným smě-
rem a jako dobří hospodáři. Občané byli s vedením 
města ve většině spokojeni a přejí si pouze drobné 
změny, které bychom jim v novém volebním období 
rádi nabídli. Za této povolební situace je logické a přirozené, že ve vedení města bude 
i nadále pokračovat koalice, která se po celé volební období ukázala jako funkční a spolu-
práce mezi ODS a SNK-STAN probíhala bez větších problémů. Tímto bych chtěl za práci 
v uplynulých čtyřech letech poděkovat zastupitelům, členům rady a odstupujícímu staros-
tovi panu Ivo Kurhajcovi, který byl na ustavujícím zasedání zvolen místostarostou města.

Mým cílem je být dobrým starostou všech občanů, prohlubovat důvěru občanů 
v město a městský úřad a pokračovat ve zlepšování komunikace mezi vedením města, 
zastupiteli a občany všemi dostupnými prostředky. I nadále budu naslouchat obča-
nům, jejich přáním a připomínkám, důležitá rozhodnutí budu konzultovat s kolegy 
zastupiteli napříč celým zastupitelstvem, bez ohledu na jejich politickou příslušnost.

Před volbami byla často zmiňována otázka zlepšení komunikace mezi vedením 
města a občany. V minulém volebním období se nám podařilo zavést mnoho novi-
nek, které slouží ke komunikaci a informovanosti občanů a v tomto trendu bych chtěl 
pokračovat. Podařilo se nám zavést veřejné dotazy a odpovědi na webu města, kde 
jsem odpovídal občanům na jejich dotazy a připomínky, založit facebookovou sku-
pinu Klecany, která má v současnosti více než 700 členů a jedná se o velmi efektivní 
a rychlý prostředek komunikace. Své webové stránky i facebook má městská policie, 
hasiči i městská knihovna. Podpořili jsme zřízení vymezeného času pro připomínky 
a náměty občanů k zastupitelům a vedení města na začátku každého zasedání za-
stupitelstva. Město začalo na svém webu zveřejňovat veškeré podklady, které mají 
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při jednáních k dispozici zastupitelé, na webu města jsme též občanům zpřístupnili 
audiozáznam ze zasedání zastupitelstva. Samozřejmostí je zveřejňování ze zákona 
neveřejných zápisů z rady města, na webu je zveřejněn přehledný „klikací“ rozpočet, 
kde si mohou občané prověřit aktuální stav hospodaření města. Během volebního 
období byli občané pozváni k několika veřejným diskusím nad aktuálními tématy, 
např. k situaci ve škole, dopravní situaci na sídlišti a Boleslavce, k záměru rekultivace 
mokřadu, plánu Povodí Vltavy k výstavbě malé vodní elektrárny a dalším. Vždy jsem 
vyhledával přímou diskuzi s občany, neboť ta je nejlepším způsobem k zjištění jejich 
přání a požadavků. V tomto se rozhodně nezměním a budu tak činit i nadále.

Jako starosta města bych chtěl pokračovat zejména v započatých projektech – v nej-
bližší době nás čekají tři velké investiční akce. Jedná se o rekonstrukci čistírny odpad-
ních vod, rekonstrukci a rozšíření kapacity základní školy a dostavbu objektu Rychty. 
Odhadovaná hodnota těchto tří investic, které svým objemem a současným načasová-
ním nemají v historii města obdoby, se blíží k 200 miliónům korun. Dále nás čeká ně-
kolik relativně menších, ale neméně důležitých akcí – zklidnění dopravy v Boleslavce 
a Povltavské ulici v Klecánkách, vybudování parku v Průhonu a rekonstrukce přilehlého 
chodníku podle ulice Do Klecánek, je rozpracován návrh na rekultivaci mokřadu s vyu-
žitím dotace na zadržování vody v krajině. Udělám vše pro to, abychom převážnou část 
těchto projektů v průběhu volebního období dokončili. Souběžně s těmito investičními 
projekty je samozřejmě stejně důležité věnovat se běžnému vedení a údržbě města – 
aby na úřadě pracovali usměvaví a vstřícní úředníci, abychom měli čisté a bezpečné 
ulice, v zimě byl včas odklizen sníh, jezdil dostatek autobusů, dobře fungovalo veřejné 
osvětlení. Je naší povinností činit vše pro to, aby škola, které jsme zřizovateli, měla 
odpovídající úroveň a aby se spolkům, které se starají o kulturní a sportovní život ve 
městě, dostávalo dostatečné podpory, jak materiální, tak finanční.

Učiním všechny možné kroky pro to, aby v našem městě nenastala nekontrolova-
telná a nevhodná výstavba. Jedná se zejména o megalomanské projekty průmyslo-
vých hal a vysokopodlažních bytových domů. Rozvoj města je třeba zachovat v udr-
žitelné podobě, s ohledem na životní prostředí a infrastrukturu, zejména dopravní. 
Klecany jsou žádanou lokalitou – mají výhodu blízkosti hlavního města Prahy, tedy 
pracovních, nákupních i volnočasových aktivit, přitom se nacházejí v krásné krajině. 
V okolí máme údolí řeky Vltavy, lesy, sady, louky nebo úrodná pole. Je úkolem nás 
zastupitelů, abychom toto bohatství chránili a zachovali je i pro příští generace.

Nadále, stejně jako tomu bylo v uplynulých čtyřech letech, kdy jsem zastával funk-
ci místostarosty, se na mě mohou všichni občané i zastupitelé kdykoli obracet se svý-
mi požadavky, přáními a problémy, vždy udělám, co bude v mých silách, abychom je 
společně vyřešili. Učiním vše pro to, abyste za čtyři roky, při bilancování volebního 
období, mohli konstatovat, že Vaše volba byla správná. Zastupitelům bych chtěl po-
děkovat za podporu a těším se na naši budoucí spolupráci.

Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok.

Daniel Dvořák, starosta města
E-mail: daniel.dvorak@mu-klecany.cz

Tel.: 739 032 165
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výPiSy Z uSneSení Rady a ZaStuPitelStva 
měSta KleCany Za říJen a liStOPad 2018
Rada 22. října
 – Schválila žádost spolku Pravý Hradec z. s. o povolení užívat prostor kolem budo-

vy čp. 960 v Dolních kasárnách pro využití laser game. Za bezpečnost účastníků 
v průběhu hry odpovídá Pravý Hradec.

 – Vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Klecany za 
školní rok 2017/18.

 – Projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ Klecany Mgr. Jaroslavy Barešové o příspěvek na 
zřízení nové učebny v souvislosti s navýšením počtu žáků ve školním roce 2018/19 
ve výši 137 938 korun, podle přiloženého rozpisu. Rada souhlasí s poskytnutím pří-
spěvku v plné výši a předá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtového opatření.

 – Vzala na vědomí minimální preventivní program pro školní rok 2018/19 vypracovaný 
Mgr. Hanou Kuželkovou, školní metodičkou primární prevence pro ZŠ a MŠ Klecany.

 – Vzala na vědomí zprávu o činnosti školy vypracovanou ředitelkou ZŠ a MŠ Mgr. 
J. Barešovou. Zpráva bude uveřejněna na webu města.

Rada 29. října
 – Schválila provedení dodatečných stavebních prací v rámci přístavby garáže hasič-

ské zbrojnice a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z 2. 5. 2017 se společnos-
tí  Domistav CZ a. s. Hradec Králové za cca 78 283 korun bez DPH. Celková cena 
díla činí cca 2 525 482 Kč bez DPH.

 – Schválila objednání likvidace nebezpečného odpadu v čp. 972 v areálu Dolních 
kasáren u Ecoservisu Liberec za 187 100 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí žádost p. Martina Ševčíka k projednání a podpoře výstavby cyk-
listické dráhy – pumptracku v Klecanech. Pozve žadatele na zasedání rady a bude 
hledat vhodnou lokalitu pro pumptrack.

 – Vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti ZUŠ Klecany a také účetní uzávěrku 
této školy. Oba dokumenty předá finančnímu výboru.

Ustavující zasedání zastupitelstva města Klecany 1. listopadu
Na svém ustavujícím zasedání zastupitelé zvolili
 – starostou města Bc. Daniela Dvořáka
 – uvolněným místostarostou Ivo Kurhajce
 – neuvolněným místostarostou Mgr. Pavla Kotrbu
 – dalšími členy rady Ing. Jiřího Bendla a Mgr. Romana Bindera
 – předsedkyní finančního výboru Ing. Kristýnu Holubovou
 – členy finančního výboru Ing. Jiřího Bendla, Ing. Tomáše Černého, Ing. Miroslava 

Filingera, Václava Kuchtu, Petra Mervarta, Ing. Jitku Holoubkovou
 – předsedou kontrolního výboru MgA. Dušana Šoltyse
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 – členy kontrolního výboru Miroslava Kříže, Jiřího Medka, Mgr. Romana Bindera, 
Mgr. Lenku Pavelkovou

 – pověřili Martina Horu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 4 územního 
plánu Klecan jako pověřený zastupitel.

Rada 5. listopadu
 – Pověřila starostu uzavřením smlouvy s uchazečem o zakázku Revitalizace a zvýše-

ní kapacity Základní školy v Klecanech II firmou Europrojekt s.r.o. Praha 5, s cenou 
5 412 160 korun bez DPH.

 – Uložila starostovi sjednat schůzku s předsedkyní spolku Pravý Hradec paní To-
mášovou a projednat podmínky spojené s výpůjčkou objektů a pozemků, o které 
spolek žádá v areálu Dolních kasáren.

 – Pověřila paní Duškovou z oddělení správy majetku, aby poptala vhodného doda-
vatele kamerového systému, o který žádá základní škola.

Rada 12. listopadu
 – Schválila žádost PN – stavební společnost s.r.o. Klecany o souhlas, aby mohla 

umístit a užívat svoji mobilní halu na pozemku p.č. 463/7 v Dolních kasárnách.
 – Schválila podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 4. 10. 2018 na akci Naučná 

stezka Klecany II. etapa, aby se zajistil soulad smlouvy s podmínkami dotace. Cel-
ková cena díla se nemění.

 – Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise 8. 11. 2018.
 – Projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ Klecany Mgr. Barešové na pořízení interaktiv-

ní tabule. Věc předá věc technikovi správy majetku.

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
MĚSTO KLECANY NABÍZÍ PRONÁJEM ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
PRO DĚTI A DOROST.
NÁSTUP DOHODOU.
KONTAKT: muklecany@mu-klecany.cz, tel.: 284 890 064

MĚSTO KLECANY NABÍZÍ 2 VOLNÉ POKOJE V DOMĚ S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU. VýMĚRA JEDNOHO BYTU JE 18 M2.
PODROBNĚJŠÍ INfORMACE: PANÍ KUDLÁČKOVÁ
TEL.: 284 890 064
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PROJeKt RevitaliZaCe mOKřadu
Během roku 2016 vznikl projekt revitalizace mokřadu, na který lze čerpat dotaci až 
do výše 90 % uznatelných nákladů z programu podpory zadržování vody v krajině. 
V roce 2016 se městu podařilo získat zdarma od Ministerstva obrany pozemky bý-
valého vojenského vodního zdroje – klecanský mokřad. Část navazujícího lesního 
pozemku byla ve vlastnictví města již dříve, zbývající část byla odkoupena od soukro-
mého vlastníka. Mělo by dojít k vybudování několika tůní napájených blízkým vod-
ním zdrojem a k vyčištění a zpřístupnění nyní zcela neprostupného lesíku. Neméně 
důležitým kladným dopadem projektu by bylo zvýšení schopnosti zadržovat vodu 
a s tím spojené zachycení přívalových srážek. V souladu s úpravou výpusti se zamezí 
případným bleskovým povodním, které páchají škody na nemovitostech v okolí poto-
ka, který z mokřadu odtéká. K poslednímu rozvodnění potoka došlo letos v létě, kdy 
bylo po vydatném dešti zaplaveno několik domů v Mírové ulici.

Současný stav mokřadu a přilehlého lesíku
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Po prvním veřejném pro-
jednání doznal návrh znač-
ných změn. Přáním přítom-
ných občanů, zejména z řad 
místních ekologů, bylo pře-
pracování projektu do podoby 
co nejbližší přírodě. Z prvot-
ního návrhu byly tedy vypuš-
těny cvičící prvky, vyhlídko-
vá terasa, mostky přes tůně, 
ohniště, nebo pláž u největší 
z tůní. Poslední návrh zredu-
koval počet tůní z 11 na 3, 
počítá s cestami z přírodního 
materiálu okolo tůní, podél 
silnice i v přilehlém lesíku. 
Mělo by tak vzniknout úze-
mí, které budou moci obča-
né z celých Klecan využívat 
podobně jako klecanský háj 
k relaxaci a odpočinku. I přes 
tyto změny, vedoucí k čistě 
přírodnímu rázu celého úze-
mí, má projekt stále odpůrce 
mezi některými místními eko-
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logy. Samozřejmě není v zájmu nikoho z vedení města ničit životní prostředí, 
ale území, které někteří ekologové považují za „nedotčený kus přírody“, naopak 
považuji za zanedbanou a neudržovanou část města. Úsměvná mi přišla i věta 
odpůrce projektu: „co příroda tisíce let tvořila, člověk zničí“ – příroda zde tisíce 
let nic netvořila, ještě před několika desetiletími bylo v těchto místech podle do-
chovaných fotografií fotbalové hřiště, na kterém naši dědové hráli své zápasy… 
V následujících letech se o území nikdo nestaral a vznikla zde na mnoha místech 
neprostupná džungle. Po uvažované výstavbě 12 rodinných domků na poli mezi 
současným fotbalovým hřištěm a školkou, bude toto neudržované místo ze tří 
stran obklopeno zástavbou.

V minulosti bylo na území dnešního mokřadu fotbalové hřiště

Město nechalo vypracovat hydrologické, dendrologické, geologické a biolo-
gické posudky, při kterých proběhl průzkum druhů rostlin i živočichů žijících 
v této lokalitě. Celý projekt je konzultován s odborníky a příslušnými orgány, 
přičemž se jeho podoba přizpůsobuje výsledkům posudků. Bude zachován pří-
stup k vodním zdrojům, jejich kvalita by neměla nijak utrpět. Celá lokalita je 
dnes těžko přístupná, nacházejí se v ní dva zdevastované bývalé vodárenské 
objekty, je zarostlá keři černého bezu, kopřivami, jsou zde zbytky starého oplo-
cení s betonovými sloupky, popadané uschlé akáty. Samozřejmě se zde nachází 
i hodnotné zdravé stromy, které je třeba zachovat a ochránit, včetně vybraných 
nezdravých, které jsou ovšem využívány pro hnízdění ptáků či bezobratlých ži-
vočichů. Výhodou je, že tento lesní pozemek je ve vlastnictví města, nehrozí 
v něm tedy v budoucnu žádné kácení od Lesů ČR, jako je tomu v klecanském 
háji. Naopak zde může po odstranění náletových a invazivních dřevin proběh-
nout výsadba stromů, které zde budou růst i pro příští generace. Celý projekt, jak 
vznikal a postupem času se měnil, najdete na webu města www.mu-klecany.cz 
v sekci Dotace a projekty.

Původní návrh, který byl na základě připomínek upraven, byla zrušena např. pláž 
a dřevěná vyhlídka:
(autor: spol. Stockwerk)
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Daniel Dvořák, starosta

adventní a vánOční PROgRam 
v KleCanSKém KOStele
Neděle 1. 12. 16.00 Vánoční hra se zpěvy (Lakomé Barky)
Neděle 16. 12. 16.00  Koncert souboru Klenota
Štědrý den 24. 12. 24.00 půlnoční mše s koledami
Boží hod 25. 12.  9.30 mše s koledami, Betlém v kostele přístupný 14.30 – 17.00
Pátek 28. 12. 16.00 Česká mše vánoční J. J. Ryby (koncert) 
Neděle 30. 12.  9.30 mše s koledami
Nový rok 1. 1. 2019  9.30 mše s koledami

ZPívání KOled u vánOčníHO 
StROmečKu
Přijďte na každoroční zpívání k vánočnímu stromečku! Zazpíváme si 
české vánoční koledy a o Vánocích bude vyprávět Pavel Kuneš.

Těšíme se na vás na náměstí Václava Beneše Třebízského na Štědrý den ve 14 hodin.
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vánOCe JSOu naROZeniny
Když jsem byl malý, narozeniny bývaly rodinnou slavností. Dneska, jak čas běží 
a mění se, děti slavívají narozeninové párty. Najdou vhodný den, pozvou kamarády, 
a rodiče připraví pohoštění.

Vánoce jsou také narozeninové setkání. S tím rozdílem, že se nemusí hledat vhod-
ný termín. Volný den se kvůli těmto narozeninám už dávno vytvořil. Pro oslavu naro-
zenin Ježíše z Nazareta se skoro na celém světě udělalo volno, dokonce jsou prázd-
niny od školy i od zaměstnání. To jsou Vánoce. Ježíš byl vzácný muž, zaslouží si to.

Narodil se v Betlémě, v zapomenutém konci světa, kterým Římané pohrdali, ale 
zasáhl do světové historie tak, že i po 2 000 letech by se nám vyplatilo brát ho vážně. 
Například říkal, že člověk je schopen přemýšlet a samostatně uvažovat. To ovšem vy-
padá, jako bychom jednali bezmyšlenkovitě. Vždyť umíme víc než celé generace před 
námi. A nejsmělejší myšlenky dovedeme přeměňovat také ve skutek. A v tom je ten há-
ček. I když mám sílu rozbít sousedovi okno, poznávám a chápu, že to udělat nesmím.

Patřím do světa a jsem živ jenom díky hmyzu a ptákům, díky trávě i stromům 
a vodě. Bez nich by život nebyl možný. Dneska to vypadá, jako by na nich nezále-
želo, jako bychom za život vděčili například autům. Pro auta děláme, co můžeme, 
jejich zdokonalováním dokazujeme svou šikovnost a měříme produktivitu práce. Sil-
nice vyžadují větší zatáčky, aby auta nemusela přibrzďovat. Radujeme se nad každou 
novou dálnicí.

Když Ježíš mluvil o užívání rozumu, myslel tím poznávání a úctu k Božímu řádu, 
který ve světě existuje. I když se někdo prohlašuje za ateistu, nemůže popřít, že tento 
řád cítíme i v sobě. Pokud jsme ovšem ochotni se zastavit a odmítnout hloupé rady 
jako Nevaž se, odvaž se nebo Vypůjč si, abys to, po čem toužíš, měl hned.

Ježíš řekl: Zastav se a přemýšlej, oč ti vlastně běží?
Že jeho výzva je trvale platná, o tom svědčí rostoucí počet nových chorob. Nazý-

vají se civilizační, protože jsou prokazatelným důsledkem našeho neuctivého způso-
bu života. Podle Ježíše Krista by naším cílem měl být pokojný život uprostřed přátel-
ských vztahů s lidmi i přírodou.

Ježíšovy narozeniny nejsou kvůli dárkům, jak tvrdí obchodníci, ale kvůli přemýšlení.
pk
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V prvních lednových dnech proběhne

19. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka.

Skupinky koledníků budou procházet městy, 
městysi a obcemi celé ČR.

Naši koledníci se zúčastní sbírky ve dnech
od 3. ledna do 11. ledna 2019.

farní charita tímto předem děkuje všem, kdo vlídně
přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.

Miloslava Machovcová
ředitelka FCH Neratovice
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taJemnO Patří Ke KOuZlu vánOC
Krájení jablek a louskání ořechů – tato tradice sahá údajně až 
do období Keltů. Hvězdička ve středu rozkrojeného jablka zvěs-
tuje vše dobré, ale křížek přináší nepříjemnosti. Zdravá duži-
na ořechů a bílé jádro znamenají štěstí, jádro černé pak smůlu 
a neštěstí. Smůlu bude mít především prodejce zčernalých oře-
chů, na kterého si posvítí Česká potravinářská inspekce.

Třesení stromem – „Svatý Ondřeju, já stromem chvěju, abys 
mi ukázal, koho se naděju.“ Když dívka zatřásla stromem 
a v dáli se rozštěkal pes, hned věděla, že ze směru psího ště-
kotu může očekávat příchod ženicha. Nedoporučuje se třást 
vánočním stromkem, protože existuje reálné nebezpečí, že 
místo štěkotu psa, vdavek chtivá dívka uslyší pouze praskání 
skleněných vánočních ozdob.

Šupiny z kapra – chcete-li si pojistit do dalšího roku dostatek 
financí, pak nezapomeňte dát před štědrovečerní večeří pod 
talíře a poté i do peněženky pár šupin z kapra. Hlavně však 
nezapomeňte šupiny řádně vyprat a usušit nebo na místo 
avizovaného bohatství budou z peněženky před rybím zápa-
chem i peníze raději vyskakovat samy.

Házení střevícem – střevíčkem házejí svobodné dívky na 
Štědrý den přes rameno, za záda směrem ke dveřím. Když 
střevíček dopadne tak, že špička směřuje směrem ze světni-
ce, dívka se vdá a odejde z domu. Při uplatňování této tradice 
je vždy třeba volit k nekontrolovanému hodu přes rameno 
vhodnou obuv. Hod trekingovou obuví není z bezpečnost-
ních důvodů doporučován.

Svíčky ve skořápkách – pověst praví, že je nejlépe pouštět svíčky 
ve štoudvi v síni, komu svíčka svítí nejlépe, bude se těšit z dlou-
hého života. Komu svíčka pluje do středu štoudve, vydá se na 
cesty. O nedostatkovou štoudev je možné napsat Ježíškovi, ale 
stále zůstává otázkou, kam v panelovém domě v 1+KK, síň ne-
maje, štoudev umístit. A věřte, že na to je i Ježíšek krátký.

Lití olova – věští se z tvarů, které vzniknou po nalití rozžha-
veného olova do vody. Ovál značí lásku, trojúhelník štěstí, 
vlnka neklid, půlkruh zradu a rozchod a na základě nejas-
ného tvaru dával Jiří Kodet ve filmu Pelíšky „bolševikovi rok, 
maximálně dva“.

JH



16 / 17



Klecanský zpravodaj • prosinec 2018

SPOlečenStví KřeSťanů KleCany
 Říkáme si Společenství křesťanů Klecany, ač ne všichni jsme z Klecan, a také se 
na našich bohoslužbách často objevují kamarádi, známí či návštěvníci, kteří se za 
křesťany nepovažují. Scházíme se většinou jednou za 14 dní v neděli od 10.00 na 
Městském úřadě Klecany. Naše bohoslužby jsou jednoduché, prosté, s důrazem na 
kázání – tedy promluvu na téma nějakého biblického textu. Součástí bohoslužby jsou 
také písně nebo modlitby. Vzhledem k tomu, že počet našich dětí se téměř rovná 
počtu dospělých, máme vždy pro děti během bohoslužby zvláštní program, aby jak 
děti, tak dospělí z té neděle něco měli.

Věříme, že nejsme na této zemi náhodou. Věříme, že je nad námi nejenom „něco“, 
jak se s oblibou v naší zemi říká, ale dokonce „někdo“. Někdo, s kým je možné ho-
vořit, komu na nás záleží, a kdo nás zná daleko víc, než my sami sebe. A ten někdo 
je ještě docela konkrétní – Bůh.

Nemáme odpovědi na všechny životní otázky, ale přesto si myslíme, že je potřeba se 
ptát. A také věříme, že kdo hledá, ten nalézá. A tak hledáme společně. Na bohoslužbě, 
s kávou v ruce, na výletě – nebo prostě jen tak. Můžete to zkusit také, a někdy se zasta-
vit. Nemůžeme vám garantovat hluboký duchovní zážitek (samozřejmě ho nemůžeme 
ani vyloučit ), ale i kdyby nic, tak to kafe a zákusek si s námi můžete dát vždycky.

Více informací najdete na našem webu: www.sborklecany.cz
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KaPle Svaté anny v PanenSKýCH břežaneCH
Na vršku v Panenských Břežanech se k nebi tyčí kaple svaté Anny z let 1705 – 1707. 
Postavit ji nechala Helena Pieroni da Galiano abatyše kláštera u svatého Jiří na Praž-
ském hradě. Tato vzdělaná žena architektuře rozuměla. Pocházela totiž ze starého 
italského rodu stavitelů a architektů, kteří mimo jiné působili na dvoře Medicejských. 
Pro projekt stavby si vybrala mladého Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Nikdo netušil, 
jaké úrovně jeho díla později dosáhnou a že se stane zakladatelem zcela nového 
slohu, kombinujícího gotiku s barokem – barokní gotiky nebo gotizujícího baroka, 
chcete-li. Každý dnes zná kostel na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, Santiniho 
vrcholné dílo a památku UNESCO. Málokdo však ví, že základy byly položeny v Pa-
nenských Břežanech. Již na počátku 18. století si v Panenských Břežanech Santini hrál 
se světlem, prostorem a s půdorysem slavné paprsčité centrály.

Kaple sv. Anny byla před nedávnem opravena a restaurována. Může se nám tak 
představit v plné své kráse. V kapli 
se konají různé kulturní akce, křty 
knih, divadelní představení, svat-
by, přednášky či vánoční koncerty. 
Od středy do neděle je též v běžné 
otevírací době přístupná veřejnos-
ti. Její správci, tedy Památník ná-
rodního útlaku a odboje (PNÚO) 
Panenské Břežany, jsou nakloněni 
jakékoli spolupráci a rádi přijmou 
podněty od obyvatel našeho regio-
nu i návštěvníků kaple. Více infor-
mací získáte na https://panenske-
-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/
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živOt v ZaHRadě u dOmu  
S PečOvatelSKOu SlužbOu
V letošním roce jsme získali 
od Nadace Partnerství dotaci 
na rozšíření zahrady, kterou 
budujeme již několik let. Vy-
střídalo se v ní několik dobro-
volných „zahradnic“, většinou 
maminek na mateřské dovole-
né. Přicházely i s dětmi a oko-
pávaly, plely a sklízely rajčata, 
papriky, fazolky, okurky. Větši-
nu úrody rozdělily mezi oby-
vatele DPS.

Abychom pomocnicím v zahradě mohli nabídnout kus vlastního „políčka“, pořídi-
li jsme jim z dotace na projekt Kouzelná babiččina zahrádka čtyři vysoké záhony. Za 
pomoc v zahradě si na nich mohou pěstovat zeleninu pro svoji potřebu.

Dotace stačila i na vyvýšený bylinkový záhon a také na okrasné i ovocné keře, kte-
ré zakryjí oprýskanou zeď poblíž pergoly s lavičkami, kde senioři tráví většinu svého 
času. Zakoupili jsme také houpačku a pískoviště pro děti nejen maminek, které na 
zahradě pracují, ale i pro děti z nedaleké školky. Zahrada i dvorek se slepicemi jsou 
často cílem jejich vycházky.

Díky dotaci Nadace Partnerství a pomoci technických služeb města se nám poda-
řilo oživit okolí Domu s pečovatelskou službou. Přicházejí sem mladí lidé s dětmi, 
zahrada je příjemným místem k posezení s přáteli a muzikou a čerstvá zelenina také 
potěší.

Děkujeme všem za pomoc a podporu a těšíme se na příští sezónu.

Zdeňka Tomášová, Pravý Hradec
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mySlivOSt – SvatOHubeRtSKá mŠe
Každoročně se počátkem listopadu, 
kolem svátku svatého Huberta, konají 
slavnosti k poctě tohoto patrona mys-
livců. Jednou z nejvýznačnějších akcí 
bývá hubertská mše, což je mše svatá 
provázená sborovým zpěvem a hrou 
na lovecké hudební nástroje. Známe tři 
česká provedení, z nichž nejznámější 
je Hubertská mše B dur od autorů Pet-
ra Vacka a Josefa Selementa. Uvedené 
hudební zpracování jsme mohli slyšet 
předloni v originální verzi pro tři lesni-
ce a loni v úpravě pro čtyři lesnice a borlici. Další mší je Hubertská mše Es dur od 
stejných autorů, která byla věnována Řádu svatého Huberta. Třetí českou mší je Hra-
nická hubertská mše B dur od Petra Vacka a Vladimíra Vyhlídala. Byla zkomponována 
v roce 2009 a věnována trubačům Střední lesnické školy v Hranicích a odtud plyne 
její název.

Právě tuto mši předneslo Lovecké trio Praha 
se svými hosty při letošní svatohubertské mši 
v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v sobotu 10. listopadu. Umělecký dojem z před-
nesu mše, upravené pro čtyři lesnice a borlici, byl 
umocněn tím, že mezi účinkujícími vynikajícími 
hudebníky byli i autor hudby pan Vacek a člen 
České filharmonie pan Duda.

Před zahájením mše uspořádali hudebníci na 
prostranství před kostelem malý uvítací koncert, 
na němž přednesli loveckou hudbu typickou 
pro parforsní hony (štvanice). Skladby však byly 
od soudobých autorů jako např. fanfáry od prof. 

Dyka. Zaznělo též Konopišťské Halali, árie Bon Repos apod. Součástí koncertu byl 
i výklad o tom, jak se z lesního rohu vyvinula lesnice či borlice, význam slova halali 
a další zajímavosti.

V 11 hodin vyšel průvod v jehož čele šli tři členové Řádu sv. Huberta ve slavnostních 
pláštích následovaní klecanským farářem Pavlem Kunešem. Myslivci v uniformách, 
někteří provázeni loveckými psy či loveckým dravcem, nesli na nosítkách obětiny, 
což byli bažanti, divoké kachny a sele divočáka. Průvod vešel do chvojím vyzdobe-
ného a zcela zaplněného kostela, kde před oltářem spočívaly krásné jelení parohy. 
Pak byla odsloužena mše, kterou celebroval P. Pavel Kuneš. O zpěv se postaral jako 
vždy skvělý ženský soubor Klenota a o hudbu již zmínění hudebníci z Loveckého tria 
Praha s hosty. Součástí mše bylo čtení z Bible, přímluvy k Bohu a kázání pana faráře, 
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ve kterém se zmínil o svatohubertské legendě, přínosu hraběte Šporka k mysliveckým 
tradicím, významu myslivosti v historii i současnosti a zcela aktuálně též o přírodním 

prostředí a zhoršují-
cích se podmínkách 
pro život jak lidí, tak 
zvěře.

Po skončení mše 
zahráli hudebníci 
před kostelem na 
rozloučenou několik 
fanfár a troubených 
signálů používaných 
při honech.

Letošní hubertská 
mše byla zážitkem 
jak pro věřící, tak 
pro ty, kteří si přišli 
poslechnout pěknou 
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hudbu a zpěv. Poděkování patří všem těm, kteří se na zajištění důstojného průběhu 
mše podíleli.

MYSLIVECKÝ PLES V ROCE 2019
Musíme veřejnosti s politováním oznámit, že tradiční myslivecký ples MS Zdiby – 
Klecany se v roce 2019 neuskuteční. Důvodem je probíhající rekonstrukce sokolovny 
ve Veltěži. Vázat na splnění předpokládaného termínu dokončení prací nákup zvěřiny 
do tomboly, nájem mrazáku a smlouvu s kapelou jsme si netroufli. Zjišťovali jsme 
možnost náhrady, ale sál s odpovídající kapacitou, restauračním zázemím, dopravní 
dostupností a přijatelnou výší nájemného jsme nenašli. Omlouváme se všem příz-
nivcům našich plesů a doufáme, že se v lednu roku 2020 zase sejdeme v opravené 
veltěžské sokolovně na tradičním mysliveckém plese.

Ing. Jindřich Trpák

vánOční Ryba – KaPR ObeCný
Fauna Klecan 27.
Blízké vánoční svátky mají naši občané nerozlučně spojeny s kaprem na svátečním 
stole. Je to zvykem přibližně od třináctého století, kdy se začal kapr obecný (Cyprinus 
carpio) chovat v klášterních rybnících, jako jídlo postní pro mnichy, a tedy přípustné 
v předvánočním čase. Od století patnáctého se kaprové hospodaření rozšířilo po celé 
zemi poté, co lidé zjistili, že jeho chov je snazší než zemědělství a maso je celkem 
chutné. Je však třeba podotknout, že maso mnoha dalších našich druhů ryb je pod-
statně lepší.

Šlechtění a dobře živení kapři 
dosahují často velkých rozměrů 
a hmotnosti, a jsou to spíše tako-
ví vodní vepříci, vysocí až 40 cm 
a dlouzí až 120 cm, s váhou přes 
20 kg. Ale uloveni byli i jedinci 
s váhou až 32 kg. Kapr obecný 
ve své původní podobě vypadá 
však poněkud jinak, než nadu-
caný šupináč z Třeboně. Mnozí 
ctitelé vánočních kaprů by ho 
možná ani nepoznali. Je torpé-
dovitého tvaru, rychlý a mršt-
ný, o výšce do 25 cm a délce 
do 70 cm. Původní domovinou Kapr obecný «squamatus“, foto J. Bratka, 7. X. 2009
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kapra jsou vody Dunaje a jeho přítoků a další tři poddruhy kapra žijí v řekách, tekou-
cích do Černého a Kaspického moře a v povodí Amuru v severní Číně. Kapr je rybou 
oddělených a vedlejších říčních ramen a vnitrozemských nížinných jezer s bahnitým 
dnem jaká u nás ovšem již neznáme. Taková jsou ještě k vidění podél dunajského 
toku a zejména v jeho deltě v Rumunsku. U nás žije především jako chovné zvíře 
v rybnících a v přehradních nádržích. Pokud ho ovšem sebere povodeň, dostane se 
i do docela proudných řek. Jedinec na přiložené fotografii byl uloven (a zase vypuš-
těn) ve Vltavě pod Mělníkem, před soutokem s Labem, a kdo to tam zná, tak ví, že je 
tam řeka hodně bystrá. U nás v Klecanech byste kapra při troše štěstí mohli ulovit nad 
klecanským jezem. Žije ale i dále po proudu, pod lomem a pod Větrušicemi, přičemž 
vyhledává málo proudné úseky řeky. Dá se předpokládat, že vltavští kapři pocházejí 
většinou z různých rybníků, které při povodních přetekly nebo se protrhly. Mnozí 
kapři neměli to štěstí, aby se dostali do řeky, a tak při povodni v roce 2002 bylo mož-
né kapry pohodlně lovit například na náměstí v Českých Budějovicích.

Náš chovaný kapr je znám ve čtyřech formách, a to jako squamatus – tedy kapr se 
všemi šupinami, jako nudus – také jako lysec, hladký kapr bez šupin (nebo nejvýše 
s několika šupinami u hřbetu), dispersus – s nepravidelnými skupinami šupin roze-
setými po celém těle, a konečně jako lineatus – kapr s několika souběžnými řadami 
velkých šupin. Vedle šupin se kapři liší i původem a vyšlechtěnými formami, kterých 
je za několik století značné množství. Vyznačují se různým tvarem i počtem ploutví, 
barvou, poměrem jednotlivých tělních částí i jinými znaky. Typicky vybarvení jedinci 
jsou na hřbetě tmavozelení, na bocích žlutozelení až zlataví, na spodní části žlutobí-
lí. Kapři chovaní v tropech a subtropech však dosahují mnohem větší barevnosti, jako 
tzv. hi-goi nebo koi-koi kapři. Mohou být zlatí, červení, černí, skvrnití, bílí, modří, 
hnědí i jiní. Barevní kapři jsou chováni spíše v okrasných jezírkách a bazénech.

Jako všechny ryby se i kapři množí při tzv. tření, které ale není časově příliš vy-
hraněné a probíhá 
mezi květnem až 
červencem. Třou se 
ryby, které dosáh-
ly tří až pěti roků, 
v chovech však lépe 
až ve stáří 5 – 9 let. 
Jikry se zachycují na 
kamenech a vodní 
vegetaci, kde se dále 
vyvíjejí. Málo je 
známo to, že za ur-
čitých podmínek se 
kapři mohou křížit 
s jinými druhy ryb, 
například s karasem, 
línem či amurem. 
A ještě jedna kapří 
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zajímavost z Rumunska. Dunaj vrhá do moře takové množství vody, že tam i kilome-
try daleko můžete ve volném moři lovit sladkovodní ryby, a nejen kapra, ale i lína, 
cejna, štiku a mnoho jiných. Voda tam téměř není slaná.

Kapr se živí drobným hmyzem (larvami pakomárů, jepic apod.) i částmi rostlin, 
když však je těch kapříků v rybníku příliš mnoho (a to je dnes běžným jevem), seže-
rou úplně cokoliv. Pak nepřežijí ani vajíčka a pulci žab. Takzvané produkční rybníky 
jsou v současnosti natolik „překapřené“, že se zcela nepochybně jedná o týrání zví-
řat, což však nikdo nepostihuje, neboť pod hladinu vidět není. Za parného léta však 
můžete často pozorovat, jak s klesající hladinou ubývá i kyslíku ve vodě, a pak je 
najednou v rybníce slyšet podivné bublání. Způsobeno je tím, že kapří osazenstvo 
vystrkuje čumáčky z vody a lapá kyslík atmosférický.

Někteří občané v dobrém úmyslu zachraňují vánočního kapra tím, že ho živého 
koupí na trhu, a pak ho s dětmi slavnostně vypustí do řeky. Není to dobrý nápad! 
Kapr nesnáší náhlé změny teploty vody. Pokud je zimní teplota vody v řece výrazně 
nižší, než v původním rybníku, kapr hyne a svobody si neužije. Osud kapra je tedy 
dosti jednoznačný – pokud ho nesníte na Štědrý večer, pak musíte mít vlastní bahnitý 
rybník, ve kterém se dle doložených rybářských údajů může dožít až 47(!) let. Veselé 
Vánoce!

Jaromír Bratka

CHOROby naŠiCH ZaHRad – Xii
Václavka smrková

Václavku (Armillaria) je možné s klidným svědo-
mím označit za houbu dvou tváří. Na jedné stra-
ně je to houba parazitující na stromech (přede-
vším na smrku), která způsobuje vážné problémy 
ve smrkových porostech tím, že rozkládá dřevní 
hmotu, a to jak živou, tak i mrtvou. Na straně 
druhé je václavka, přesněji řečeno její mladé klo-
boučky, naložené v octovém nálevu, kulinářskou 
delikatesou.

Z hlediska poškození dřevin je nejvážnějším 
patogenem václavka smrková vyskytující se na 
kořenech a bázi smrku. Václavka patří mezi dlou-
hověké organismy a zaujímanou plochou je nej-

rozměrnější na světě. Její podhoubí se může rozrůstat do více než 7 km2. Je rozšířena 
v Evropě, Severní i Jižní Americe, Japonsku i v Austrálii. Různé druhy rodu václavka 
poškozují obvykle specifické druhy dřevin. V České republice je nejvýznamnějším 
patogenem václavka smrková. Hlavní příznaky, kterými se václavka projevuje jsou 
bílá hniloba, praskání kůry, mycelium rostoucí pod kůrou, černé myceliální provazce 
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Oslava výročí vzniku republiky na naší škole
Ve středu 24. 10. proběhly v areálu naší školy oslavy výročí vzniku republiky. Celé 
akci předcházely několikatýdenní přípravy. Každá třída si zvolila téma, související 
s obdobím první republiky, se kterým následně pracovala formou přednášek, návštěv 
kulturních zařízení, výrobou plakátů, prezentací, nácvikem zpěvu, divadelních scé-
nek apod. Témata byla velmi pestrá – od školství, přes literaturu, hudbu, malířství, 
módu, významné osobnosti, po prvorepublikovou kuchyni. Program oslav začal již 
v dopoledních hodinách zasazením lípy žáky naší školy, za účasti paní ředitelky. 
V odpoledních hodinách se brány školy otevřely veřejnosti. Ve dvou blocích byl pro-
gram předveden obecenstvu. Nechybělo ani pohoštění v podobě oblíbených zákusků 
pana prezidenta T. G. Masaryka. V závěru akce byla vztyčena národní a klecanská 
vlajka za doprovodu české hymny. Po ukončení školního programu se vydal lampio-
nový průvod na náměstí, kde navazoval další program pod záštitou města a místních 
spolků.

ŠKOlní KuRýR

po obvodu kůry nebo v okolní půdě a žloutnutí jehlic. Kloboukaté plodnice vyrůstají 
v září a říjnu v okolí kořenů, typická je rozšířená báze kmene. Stromy napadené vác-
lavkou jsou náchylné k vývratům, protože kromě destrukce dřevní hmoty způsobuje 
kořenovou hnilobu. Klobouk má v průměru 2 – 15 cm, v mládí je vyklenutý, později 
se zplošťuje a v konečné fázi svého růstu může být i prohnutý. Barva medově žlutá 
až tmavě hnědá. Třeň měří 5 – 15 cm. Prstenec je vždy zřetelný. Lupeny jsou v mládí 
bílé, později hnědnou. Dužnina je bílá s typickou nasládlou vůní. Jedinou ochranou 
před šířením václavky je výsadba dřevin na vhodném stanovišti, kde mají dostateč-
nou výživu a kde je zajištěno proudění vzduchu. Pokud jsou už dřeviny napadeny je 
nezbytné je odstranit včetně pařezů a zajistit výměnu velkého objemu půdy.

JH
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Halloweenské učení
Tradiční český svátek Dušičky, při kterém vzpomínáme na naše zesnulé, jsme se roz-
hodli zpestřit starým keltským svátkem Halloween, pro zábavu jako stvořeným. Ně-
které třídy pojaly oslavu jako strašidelnou výuku. Namísto žáků tak do školních lavic 
zasedla nejrůznější strašidla. A nebyla to jen tak ledajaká strašidla, měla pěkně pod 
čepicí. Počítání a hláskování jim šlo skvěle. Stejně tak pexeso a závěrečný tanec.  
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Jiné třídy využily pěkného počasí a vyrazily do klecanského háje. Tam si procvičily 
nejen těla při sportovních hrách, ale také hlavičky při strašidelném počítání a tvorbě 
děsivých příběhů. Cestou se dozvěděly spoustu zajímavého z přírody a klecanského 
okolí, na které se podívaly pěkně z výšky nad řekou Vltavou.

Čtvrťáci básníky
Třída 4.C si v rámci výuky českého jazyka vyzkoušela, jaké to je být básníkem. A pro-
tože je podzim a spousta dětí pouští venku draka, byl drak společným tématem jejich 
básní. Jak se jim to povedlo, můžete sami posoudit.

Drak Drak
Antonín Holub Němcová
Máme doma draka na špagátu, Papírový drak 
ve větru to divně zní. létá do oblak. 
Když má hlad, tak kousne tátu, Nevadí mu vichřice, 
místo pravé princezny. když létají čepice. 
 Všechny děti má moc rád, 
 je to jejich kamarád.

Hýčkejme si své učitele
Žijeme v době, kdy je samozřejmostí umět číst, psát a počítat. Veškeré informace, kte-
ré kolem nás projdou, jsme schopni určitým způsobem zaznamenat a později v nich 
hledat souvislosti. Ten, kdo stál u zrodu tohoto našeho „umění“ a tím velice ovlivnil 
naši životní cestu, se nyní bohužel netěší úctě a jeho společenská prestiž není na 
vrcholu, jak by si zasloužil. Ano, mluvím o učitelích, na jejichž bedra je nakládáno 
stále více povinností. Nejenže musí uhlídat 25 různě vychovaných dětí, dohlédnout, 
aby si vzájemně neublížily, také je musí na-učit, současně dodržet osnovy stanovené 
MŠMT, držet krok s novými trendy ve výuce, naučit se pracovat s novými technologi-
emi, v rámci inkluze se stát speciálním pedagogem, konstruktivně jednat s rodiči a to 
vše není v našem státě ohodnoceno ani průměrným platem. Je s podivem, kolik lidí se 
vyjadřuje k tomuto povolání, aniž by si je někdy vyzkoušeli na vlastní kůži.

Klecanská škola dosáhla v posledních letech velkého rozkvětu, což je patrné díky 
mohutnému přílivu dětí. Místní učitelé jsou kvalitními odborníky. Každý z nich přiná-
ší do výuky své know-how, dále se vzdělává a rozšiřuje své odborné znalosti. Přesto-
že se pedagogický sbor neustále rozrůstá, velice dobře se v něm pracuje. Učitelé jsou 
zde tolerantní, navzájem empatičtí i kreativní, mají zájem se stále učit a posouvat 
kvalitu výuky výš. Jsem velice ráda, že s nimi mohu spolupracovat.

Hýčkejme si tedy své učitele, neboť až se jednou opět změní jejich postavení ve 
společnosti, až zase pocítí důvěru rodičů svých žáků, až nebudou muset řešit reakce 
lidí neznalých školních procesů, pak se budou moci plně soustředit na výkon svého 
povolání. Pak teprve bude v naší škole ta správná atmosféra.

Mgr. Věra Vejražková



Z dRužiny
Ahoj všem,
utíká to jako voda a už tu máme prosinec. Když 
se ohlédneme do měsíce listopadu, přišly s ním 
družinové novinky a překvapení.

Začátek měsíce patřil Halloweenu. Všich-
ni jsme se převlékli do strašidelných kostýmů 
a celé odpoledne patřilo hrám, tanci a také ha-
lloweenskému občerstvení s odměnami. Moc 
jsme si to užili a pěkně se vyřádili. 

Další jedno odpoledne patřilo tradičnímu 
setkání s drakem Mrakem. Jen účast byla letos 
bohužel malá. 

A pak už nás čekalo 
první překvapení – Cesta 
za Neználkem na zámek 
Ctěnice. Tam nás provedli 
po zámku, zámecké za-
hradě a zavedli nás do 
loutkařské dílny, kde nás 
formou hry a zajímavé-
ho vyprávění seznámili 
s historií výroby loutek 
Neználka a jeho kamará-

dů. Na závěr jsme zhlédli 
černobílou pohádku “Jak se 
narodil brouček.“ Nechy-
běla ani odpolední svači-
na v přilehlém zámeckém 
parku.

A jaký bude prosinec? 
Nejen vánoční, ale také na 
nás čekají další překvapení. 
A jaká byla, to už si nechá-
me na příště 

Zdraví všichni z družky!
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ZPRávičKy Z mateřSKé ŠKOličKy
Lucerničkový průvod
8. 11. 2018 se konal tradiční Svatomartinský lucerničko-
vý průvod. Děti si společně s paními učitelkami vyrobily 
pro tuto příležitost svoji lucerničku ze zavařovací skle-
nice. Třídy se navzájem předhání, která lucernička bude 
mít nejzajímavější design. Průvod vyšel od spodní brány 
mateřské školy, prošel sídlištěm a Boleslavkou a byl ukon-
čen na zadním parkovišti MŠ, kde bylo pro děti připravené 
překvapení – krásně osvětlená cesta ke školce a dýňové 
zátiší. Děti přišel pozdravit sv. Martin, kterému zazpívaly 
písničky a on je na oplátku odměnil sladkým perníkem 
a svítícím náramkem.

Hudební pořad Ivo Vrby
12. 11. 2018 přijel za třídami Ryba a Liška pan Ivo Vrba se svým hudebním pořadem. Děti 
zpívaly, tančily a měly možnost si zahrát na nevšední hudební nástroje.

Fotografování
14. 11. 2018 se proměnila aula MŠ ve fotografický ateliér, kde probíhalo fotografování jed-
notlivců s vánoční tématikou. fotky jistě potěší pod stromečkem nejednu babičku či dědečka.

Kurz první pomoci
22. 11. 2018 se před-
školáci ze tříd Beruš-
ka, Myška a Kobylka 
zúčastnili kurzu první 
pomoci od firmy Vita-
lus. Šikovná lektorka 
Daniela si poradila se 
všelijakými všetečný-
mi otázkami dětí i za-
jímavými odpověďmi 
na své otázky, ale pře-

devším velmi hravou formou seznámila děti se základy poskytování první pomoci.

Čertovské divadlo
28. 11. 2018 na konci měsíce nás navštívilo Divadlo Koloběžka s divadelním představe-
ním „Jak se v pekle kujou pikle.“

A v prosinci? To bude čas besídek, adventního a vánočního tvoření a také nás čekají vá-
noční prázdniny.
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Přejeme všem občanům příjemné a provoněné Vánoce,
hodně zdraví a dobrý následující rok.

Kolektiv MŠ

SKautSKé StřediSKO HavRan KleCany
Vzdělávací a teambuildingový víkend pro vedoucí a rovery
Je pravda, že činnost Junáka se zaměřuje především na děti a mládež, nicmé-
ně by se nemělo zapomínat na ty, kteří tuto činnost vykonávají dobrovolně. Proto se vedení 
našeho skautského střediska rozhodlo, že uspořádá pro zájemce víkendovou akci se zamě-
řením na podporu týmové spolupráce a skautské vzdělávání.

Akce měla dvě části. První probíhala již v pátek, kdy se na srubu sešli členové středis-
kové rady a rokovali nad důležitými tématy. Zároveň proběhlo několik teambuldingových 
aktivit. V sobotu dopoledne se po krátké hře řešilo další důležité téma – roverský kmen. 
Konkrétními tématy byla současná situace kmene, jeho budoucnost, problémy a příležitosti. 
Odpoledne se k vedoucím přidali zájemci z roverského kmene. Pod vedením Kapiho se 
následně řešila skautská metoda a její využití v jednotlivých oddílech. Dalším tématem byl 
seberozvoj, kdy si každý účastník vypracoval slavný Myers–Briggs Type Indicator – psycho-
logický test pro určení osobnostního typu. Poslední program, zaměřený na priority, měla na 
starosti Anča. Během něho se vytvořily tří a čtyřčlenné skupinky, které si stanovily svých 10 
největších životních priorit. Během jednotlivých kol bylo nutné odstraňovat méně důležité 
hodnoty, dokud každé skupině nezůstala jen a pouze ta jedna nejdůležitější. Jelikož byla 
celá akce emocionálně a psychicky náročnější, zakončili jsme ji pro odlehčení společným 
zpíváním a hraním na kytary.

Přestože se jednalo o první střediskový vzdělávací víkend po několika letech, většina 
účastníků ho hodnotilo velmi kladně. Proto doufáme, že se nám podaří z této akce vytvořit 
pravidelné setkávání, kde se zájemcům dostane cenné intelektuální a duševní potravy.

Okénko roverského kmene – Houbička
Jak dlouho už jsi členem klecanského skautského střediska?
„Členem skautského střediska jsem už asi 7 let. Moc si to nepamatuji. Letí to hrozně 
rychle.“

Proč jsi skautem?
„Skautem jsem proto, že jsem mezi nimi našel spoustu kamarádů. Je to úžasná komunita. 
A když se někomu představím a řeknu, že jsem skaut, hned se na mě dívá jinak.“

V čem si myslíš, že je smysl skautingu?
„Smysl skautingu je podle mě hlavně v předávání zkušeností a dovedností dalším genera-
cím. Mezi skauty se člověk naučí spoustu nového. A pak ho hrozně těší, když může předat 
svoje zkušenosti dál.“
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Na jakou skautskou akci 
nejčastěji vzpomínáš?
„Nejčastěji vzpomínám 
na to, když jsme se na 
táborové výpravě ješ-
tě s pár dalšími ztratili 
a museli jsme najít zby-
tek skupiny.“

Patříš do tzv. Rover-
ského kmene. Můžeš 
vysvětlit, kdo to jsou 
roveři a rangers a co to 
znamená být roverem?
„Býti roverem… to po-
dle mě znamená pro ka-
ždého něco trochu jiné-
ho. Jsou to kluci a holky, 
kterým už bylo 15 
a před tím byli skauty. 
Pro mě osobně je rover 
někdo, kdo mi pomůže, 
když je to potřeba. Kdo 
se hodně snaží být pro ostatní a nejen pro sebe. Tak si i vysvětluji roverské heslo: Sloužím. 
Rover se podle mě má snažit být dobrým příkladem pro mladší a pomáhat.“

Na závěr skautský kvíz:
1) Který ze zákonů nepatří do skautského desatera?
 a) Skaut je věrný a oddaný, b) Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských,
 c) Skaut je vždy připraven
2) Ve kterém roce proběhl první skautský tábor na českém území?
 a) 1912, b) 1922, c) 1932
3) V kolika zemích světa můžeme najít členy skautského hnutí?
 a) 72, b) 144, c) 216
4) Jak se nazývá nejslavnější velké mezinárodní setkání skautů a skautek z celého světa?
 a) Scoutmeet, b) Jamboree, c) Bramboree
5) Od jakého roku se datuje počátek skautingu v Klecanech?
 a) 1926, b) 1936, c) 1946

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3c, 4b, 5b

Pavel Hurt – Mamut

PS: První oddíl světlušek, třetí oddíl vlčat, třináctý oddíl skautů a skautek, roverský kmen 
a další příslušníci našeho střediska Havran přejí všem obyvatelům Klecan a nejen jim krásné 
prožití vánočních svátků, chvíle plné pohody a lásky. Budeme se na Vás těšit v roce 2019!
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KleCany
Podzimní část fotbalové sezony 2018/2019 je za námi a přišel čas na bilancování.
Průběžné výsledky po podzimních kolech:

Kategorie mládeže
I.A třída dorostu skupina A 
1. místo

Okresní přebor starší žáci
1. místo

Okresní přebor mladší žáci
11. místo – jako nováčci přecházeli do 
vyšší kategorie ze st. přípravky. Kluci 
vydržet!

Okresní přebor starší přípravka
5. místo ve skupině – B – sever

Okresní přebor mladší přípravka
3. místo ve  skupině – E

Minipřípravka
Úspěchy na jednotlivých turnajích.

Kategorie dospělých
A mužstvo – SPORT INVEST I.A třída 
skupina A
4. místo

B mužstvo – IV. třída skupina A
11. místo

Citát: „Jen ten zápas je ztracen, který je ztracen v naší mysli.“ 
Ota Pavel

Děláme radost
Stejně jako v loňském roce uděláme radost dětem z dětského domova, 
kterým pošleme pod stromeček sportovní vybavení dle jejich přání.

Děkujeme
Děkujeme zastupitelům a vedení města Klecany za finanční podporu a zaměstnan-
cům města Klecany za technickou podporu. Děkujeme našim sponzorům. Děkujeme 
rodičům našich hráčů za celoroční spolupráci. Děkujeme panu správci fandovi Ku-
báskovi za péči o fotbalový areál, kabiny a o „fotbalový textil“.

Děkujeme všem hráčům za reprezentaci našeho fotbalového klubu a města Klecany. 
Našim hráčům děkujeme za to, že dodržují pravidla fair play, za přátelskou atmosféru 
a nasazení, bez nevraživosti a přehnané rivality, se kterými naši hráči nastupují proti 
svým soupeřům.

V neposlední řadě patří největší poděkování našim skvělým trenérům, kteří několikrát 
v týdnu věnují svůj volný čas, víkendy i dovolené, aby připravili svoje svěřence na 
fotbalové soutěže. A jak je vidět z výsledků, svoji práci dělají opravdu dobře. Kluci, 
všem vám moc děkujeme za to, co pro naše fotbalisty a fotbalistky děláte.
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Trenéři mládeže: Michal Benda, Miloš Vrba, Daniel Perout a nové posily v ml. pří-
pravce z řad rodičů, Tomáš Bažant, Pavel Srstka, Vít Rabiňák, Tomáš Sýkora, Daniel 
Dvořák, Pavel Kubeš.
Trenéři dospělých: Petr Svoboda, Antonín Michal, Antonín Novák.

Zimní příprava
Než začne jarní část fotbalové sezony, čeká nás zimní příprava v tělocvičně ZŠ, v mul-
tifunkční hale při ZŠ a čekají nás zimní turnaje. A mužstvo se bude účastnit zimní ligy. 
Mládežnické týmy se zúčastní zimních halových turnajů a odehrají přípravná utkání.

Všem čtenářům Klecanského zpravodaje
přejeme klidné a ve zdraví prožité Vánoce.

Dáša Horová a Jiří Kruťa

Fotbalisti z kategorie U7 si přivezli 1. místo z turnaje ve Zbuzanech.
Nejlepším střelcem turnaje byl Lukáš Vrba z Klecan. Gratulujeme!

V silné konkurenci pražských týmů obsadili klecanští fotbalisté v kategorii U8 sedmé místo.
Díky kluci a bojujeme dál!
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