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výpiSy Z uSnESEní raDy a ZaStupitElStva 
měSta KlEcany Za liStOpaD a prOSinEc 2017
Rada 20. listopadu
 – Schválila návrh hodnotící komise k zakázce Sociální byty čp. 971 ve městě 

Klecany z 13. 11. 2017 a pověřila starostu k uzavření smlouvy s prvním v po-
řadí Elektromontážemi s.r.o. nebo s druhým Domistavem CZ a. s., pokud první 
v pořadí neposkytne řádnou součinnost při podpisu smlouvy, nebo s třetím 
Ravionem s.r.o., pokud druhý v pořadí neposkytne řádnou součinnost při pod-
pisu smlouvy.

 – Vzala na vědomí zápis z koordinační schůzky 31. 8. 2017 ve věci námitek účastní-
ka řízení ke změně stavby před dokončením, stavebním úpravám a změně užívání 
objektů čp. 74 a 487 v Klecanech (Rychta).

 – Schválila příkazní smlouvu mezi městem Klecany a INp servisem Kroměříž na za-
jištění realizačního řízení projektu Intenzifikace ČOV Klecany.

 – Vzala na vědomí cenovou a termínovou nabídku společnosti Jiran a partner archi-
tekti s.r.o. Praha 2 na revitalizaci a zvýšení kapacity základní školy v Klecanech 
pro školní rok 2018/2019.

 – Projednala kapacitu ZŠ Klecany pro školní rok 2018/2019 a doporučuje využít 
všechny stávající vhodné prostory k navýšení kapacity učeben.

 – Schválila rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Klecany za rok 2016: převod 
částky 337 158 Kč do rezervního fondu a do fondu odměn částku 112 tis. Kč.

Rada 27. listopadu
 – Vzala na vědomí informaci starosty o jednání o odkupu pozemků pro zpřístupnění 

pozemku 357/1, kde se mají stavět rodinné domky, o pozastavení přípravné fáze 
projektu a o variantách řešení vzniklé situace. Uložila investičnímu technikovi za-
jistit veřejnou prezentaci prací studentů na alternativní řešení lokality Vinice a ná-
slednou přípravu podkladů pro jednání zastupitelstva.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě nákupu pozemků 212, 214/2 
a 215 v k. ú. Klecany za účelem realizace projektu Využití území mokřadu. 
Schválila smlouvu na koupi těchto pozemků od manželů Kuchtových a uložila 
starostovi předložit kupní smlouvu ke schválení zastupitelstvu.

 – Schválila mimořádnou odměnu řediteli ZŠ a MŠ Klecany. Odměna bude vyplacena 
z rozpočtu školy.

 – Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise z 8. 11. 2017 a schválila 
vyplácení dotací seniorům na cestu taxíkem po Klecanech ve výši 30 Kč tam 
a 30 Kč zpět a do Prahy ve výši 100 Kč tam a 100 Kč zpět. Předá ke schválení 
zastupitelstvu.

 – Schválila objednání opravy střech u čp. 963, 964, 965, 966 a 973 v Dolních ka-
sárnách od firmy Bitumizol s.r.o. Hodolany u Olomouce za cenu 359 400 korun 
bez DPH.
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Rada 4. prosince
 – Schválila uzavření mandátní smlouvy s Ing. A. Řadou na zajištění výkonu technic-

kého dozoru investora na stavbě nového sběrného dvora v Dolních kasárnách za 
16 900 korun bez DPH.

 – Schválila odměnu ředitelce ZUŠ Daně Snížkové. Odměna bude vyplacena ze 
mzdových prostředků z rozpočtu školy.

 – Vzala na vědomí vyúčtování kulturních akcí v roce 2017.
 – Schválila dodatky o zvýšení nájmu k nájemním smlouvám na nebytové prostory 

s lékaři a lékárnicí ve zdravotním středisku.

Rada 11. prosince
 – Schválila provedení dodatečných stavebních prací v rámci rekonstrukce místních 

komunikací v Klecanech, II. etapa: Strabag Praha zvýšil cenu díla o vícepráce. Jed-
ná se o sanaci pláně vozovky v prostoru mezi garážemi a ulicí Čs. armády za cenu 
cca 78 159 Kč, vybudování druhého vjezdu do školy za cca 115 782 Kč a opravu 
druhé části chodníku v ul. Čs. armády za 165 428 Kč – vše bez DPH. Celková 
konečná cena díla činí 12 779 748,55 Kč bez DPH.

 – Vzala na vědomí protokoly o odborné prohlídce plynových zařízení (kotlů a boi-
lerů) a schválila objednání jejich výměny u čp. 970, 967, 52, 54, 301 za celkovou 
cenu 218 990 korun u P. Kohouta Praha.

 – Na základě žádosti ředitele školy z 20. 10. souhlasí s navýšením provozního 
rozpočtu ZŠ a MŠ Klecany pro rok 2018 a schválila příspěvek škole 40 000 
korun.

 – Schválila nákup stroje na zimní údržbu včetně příslušenství (fréza, kartáč, radlice) 
od Y – CZ s.r.o. Neplachov za 481 tis. korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí mimořádné navýšení částky, kterou škola obdržela ze státního 
rozpočtu a je určena na odměny pro zaměstnance. Schválila výši odměny pro 
ředitele školy.

 – Projednala dopravní situaci na křižovatce komunikací 0083 Topolová a 24219 
V Honech. Ukládá místostarostovi prověřit možnosti úpravy této křižovatky.

 – Projednala nákup chladících stolů do školní jídelny a schválila jejich nákup od 
OCE Systems za 260 630 Kč bez DPH.

Rada 18. prosince
 – Schválila znění dodatku č. 1, kterým se prodlužuje platnost smlouvy o kontrole, 

údržbě a opravách plynových zařízení a pohotovostní službě z 24. 6. 2015 s fir-
mou P. Kohouta Praha na dobu neurčitou.

 – Projednala žádost MUDr. Ondráčkové o pronájem nebytových prostor ve druhém 
nadzemním podlaží domu čp. 54 a schválila záměr na změnu v užívání stavby na 
zubní ordinaci. Ukládá starostovi dojednat podmínky.

 – Schválila uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Klárou Bláhovou z Klecan na neby-
tový prostor ve zdravotním středisku.
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 – Schválila záměr pronájmu části budovy čp. 957 pro účely truhlářské dílny Janu 
Buschovi z Klecan.

 – Schválila příkazní smlouvu s Ing. I. Šormem na zajištění konzultační činnosti 
a technického dozoru pro investora nad provedením projektových prací při rekon-
strukci ČOV Klecany.

 – Schválila objednání opravy hřídele převoznické lodě za 19 260 korun bez DPH 
u Loděnice Vltava s.r.o. Staré Ouholice – Nová Ves.

 – Schválila poskytnutí dotace Národnímu ústavu duševního zdraví Klecany na rok 
2018 ve výši 40 tis. korun. Dotace bude použita na podporu výzkumu Alzheimero-
vy choroby.

Zasedání zastupitelstva 7. prosince
Schválilo mimo jiné
 – prodeje a koupě pozemků v k. ú. Klecany.
 – Přijetí dotace ve výši 765 700 korun od poskytovatele dotace, Ministerstva vnitra 

na akci Klecany – garáž pro hasičský vůz a poskytnutí podílu způsobilých výdajů 
projektu z rozpočtu města až do výše 2 692 097,59 Kč bez DPH na tuto akci.

 – Navržený vyrovnaný rozpočet města Klecany v paragrafovaném členění na rok 
2018 ve výši 78 121 100 korun s úpravou.

Zvolilo
 – Mgr. Jarmilu Holušovou a Ing. Jitku Homoláčovou přísedícími Okresního soudu 

Praha východ na volební období 2018 – 2022.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

tříKrálOvá SbírKa
Farní charita Neratovice pořádá Tříkrálovou sbírku ve 
dnech 3. – 10. 1 2018.

V Klecanech budou v těchto dnech chodit tříčlenné 
skupinky koledníků v doprovodu plnoleté osoby, která 
se bude prokazovat půkazem.

Výtěžek sbírky bude použit na charitativní účely.
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ZE StatiStiKy KataStru nEmOvitOStí
Ve statistických údajích katastru nemovitostí byly ke dni 17. 12. 2017 vedeny pro 
katastrální území Klecany a Drasty tyto údaje:

druh Klecany
(ha)

Drasty
(ha) druh Klecany

počet
Drasty
počet

orná 464,6148 136,7682 č.p.-bydlení 102 16
zahrada 39,2650 0,7505 bytový dům 31
ovocný sad 18,7322 18,6672 rod. dům 573 1
travní porost 5,9402 1,6369 rekreační 63
les 46,3334 8,8163 garáž 181
vodní nádrž umělá 0,5926 0,8016
vodní tok přirozený 11,3999 0,2782
zastavěná plocha 46,1466 2,1636
dobývací prostor 15,8829
dálnice 4,9887
ost. komunikace
a silnice 34,5154 5,1252

skládka 0,3398
sport. a rekreač. plocha 3,7080
zeleň 3,9599

Celková výměra k.ú. Klecany činí 804,1765 ha; k.ú. Drasty 211,9320 ha. Vlastnic-
tví je vedeno na 2 048 listech vlastnických v k. ú. Klecany a na 23 listech vlastnických 
v k.ú. Drasty.

JH
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nárODní cEna Kvality  
prO Farní cHaritu nEratOvicE
Farní charita Neratovice byla oceněna Národní cenou kvality České re-
publiky v programu START PLUS titulem „úspěšná organizace“. Slavnostní 
předání ceny se uskutečnilo dne 28. listopadu 2017 ve Španělském sále 

Pražského hradu pod záštitou prezidenta repub-
liky Miloše Zemana, předsedy Senátu Parlamentu 
ČR Milana Štěcha a ministra průmyslu a obcho-
du ČR Jiřího Havlíčka.

Cenu převzala ředitelka organizace paní  
Miloslava Machovcová: „Jsem velice potěšena, 
že naše organizace získala toto ocenění, které 
je výsledkem kvalitní, týmové spolupráce všech 
zaměstnanců naší organizace. Tímto bych chtěla 
všem zaměstnancům velice poděkovat.”

Národní cena kvality ČR je prestižní oceně-
ní udělované již od roku 1995. Program START 
PLUS využívají organizace, které chtějí získat 
komplexní popis v jakém stavu se organizace 
nachází a hodnocení tohoto stavu. Výstupem 
hodnocení je zpráva zahrnující silné stránky or-
ganizace, oblasti pro zlepšování a bodové hod-
nocení. Oceněná organizace může získat jeden 
z titulů: perspektivní či úspěšná organizace.
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Dacia DOKKEr prO DpS v KlEcanEcH
Farní Charita Neratovice, která za-
jišťuje zdravotní a sociální služby 
v domě s pečovatelskou službou 
v Klecanech byla vybrána pro re-
alizaci projektu „Sociální automo-
bil“ a v brzké době získá do svého 
užívání nový automobil Dacia 
Dokker. Projekt zajišťuje reklamní 
agentura Kompakt, s.r.o. Poděbra-
dy, která spolupracuje v sociální 
oblasti se značkou Dacia a Re-
nault. Poděkování patří všem, kteří 
do tohoto projektu vstoupí zakou-
pením reklamní plochy na uvede-
ném automobilu. Firmy, které mají 
zájem o tuto netradiční formu pre-
zentace a současně chtějí pomoci 
potřebným, mohou kontaktovat pracovníka agentury p. Jiřího Marka na tel. 724 362 514.

SpOlEčná OSlava vánOc

Auto dobrých skutků – Dacia Dokker získá v brzké 
době do užívaní dům s pečovatelskou službou 
v Klecanech.
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Už tradičně jsme se sešli 
ve dvě hodiny odpoledne 
na Štědrý den na náměstí 
v Klecanech. Společně si 
tam vždycky zazpíváme 
několik vánočních písní 
– koled, skauti nás po-
darují betlémským svět-
lem a u Honzy Holuba 
si odlijeme z olova něco 
tajemného, snad symbo-
lického pro nadcházející 
nový rok. Sejdou se přá-
telé a známí, noví souse-
dé i starousedlíci, a do-
konce si dáváme maličké 
dárky. Já sama jsem zažila nečekanou radost z kalendáře s kočičkami, který mi 
dala kamarádka. Drobné suvenýry nám jménem vedení města rozdávali pánové 
Ivo Kurhajec a Daniel Dvořák, a pak tu byly k ochutnání také perníčky z několika 
domácích dílen.

Zpívání koled bylo letos velmi zdokonalené. Vánoční kapela Jiřího Vacka – di-
rigent Mirek Horáček, trubky Jakub Horáček a Jakub Miškovský, klarinety Jiří Va-
cek a Zdeněk Horáček, klávesy Jan Beneš, kytara Kristina Šučurová, příčná flétna 
Lucie Horáčková, dudy Pavel Kuneš – byla ozvučená, takže všichni přítomní 
dobře slyšeli. V dobré náladě a plni vzájemných vánočních přání jsme se rozešli 
domů na štědrovečerní večeři. Kdo chtěl, vydal se ještě na půlnoční mši do vy-
zdobeného kostela. Tam nás čekal další zážitek: poslouchali jsme několikahlasý 

zpěv koled v podání souboru Kleno-
ta vedeného sbormistryní Marcelou 
Sládkovou. Závěrečnou píseň Narodil 
se Kristus Pán doprovázela na varhany 
Barbora Veselá.

Den předtím, v sobotu 23. prosince 
jsme s nemocničním kaplanem a ně-
kolika přáteli navštívili nemocnici 
v Měšicích a pacientům rozdali malá 
vánoční přání, která vyrobily děti 
z klecanské školy: ze třetí třídy paní 
učitelky Vejražkové a ze čtvrté třídy 
paní učitelky Knorové. Mnohé nemoc-
né jsme tím potěšili a někteří si s námi 
zazpívali při dudách koledy.

Zl

Foto: Martin Lemon

Foto: Martin Lemon
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Dary tří Králů
Kašpar, Melichar a Baltazar. U nás se tato 
křestní jména vyskytují jen ojediněle. Muž 
mající jméno Kašpar má podle svého vý-
znamu jména nosit či hlídat poklad. Jedná 
se o jméno perského původu a u nás je údaj-
ně 23 osob tohoto jména. Jméno Melichar 
pochází z hebrejštiny a znamená „král svět-
la“ nebo také můj král je světlem. V České 

republice je nositelem tohoto jména 20 mužů. Častěji se u nás toto jméno vyskytuje 
jako příjmení. Poslední ze tří králů – Baltazar je původu babylonského a je většinou 
překládáno jako „ochraňuj život krále“. V Čechách je pouze 9 nositelů tohoto jména.

Výše jmenovaní tři králové přinesli dary. Dary tří králů byly ve své době velmi dra-
hé a ceněné, pro svou léčivou sílu. Zlato – vzácný kov, který je od nepaměti symbo-
lem bohatství. Myrha – tmavočervená pryskyřice afrického stromu myrhovníku, která 
se používala smíchaná s vínem jako tišící prostředek nebo k výrobě mastí. Kadidlo 
– vonná pryskyřice, která se pálila při náboženských obřadech, protože svou vůní 
navozovala slavnostní atmosféru. Je složena z pryskyřic, semínek, vonných dřevin, 
kořenů a usušených květů.

JH

ZpravODaJ 1918
V letošních vydáních Klecanského zpravodaje se budeme vracet vždy o několik desítek 
let zpět, abychom si připomněli události minulé doby, které se váží k událostem celore-
publikového nebo i celosvětového významu. Nejprve se vrátíme o 100 roků zpět – do 
času kolem 28. října 1918 a chceme seznamovat naše občany s historií obce (města) 
po tomto datu a to hlavně s činností obecního zastupitelstva. Které události, jak a kdo 
je musel řešit, jsou uvedeny v následujících řádcích. Budeme Vás s nimi seznamovat 
v souhrnu po 10 létech v každém čísle Klecanského zpravodaje až po znovu obnovené 
„MĚSTO KLECANY“. (Ve většině přepisů je zachována tehdejší čeština.)

První obecní zastupitelstvo bylo svoláno na den 12. 12. 1918. Starosta p. Václav 
Hrubý navrhl představenstvu, aby bylo další jednání slavnostní, a za shromáždění 
místních spolků, občanstva a školních dítek v obci svoláno na den 15. prosince. Bylo 
pak ještě jedno jednání OZ 14. 12., kde bylo dohodnuto odměnění zasloužilých 
občanů.

 
15. prosince slavnostní schůze obecního zastupitelstva
Před zahájením schůze přednesl projev člen Národního shromáždění spisovatel 
Dr. Herben, který byl pozván jako čestný host.
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Poté ujal se slova starosta obce pan Václav Hrubý a pronesl slavností projev, ze-
jména:

„Sešli jsme se, abychom důstojně oslavili znovuzřízení našeho samostatného stá-
tu československého a vzpomněli vděčně těch, kteří největších zásluh o naší samo-
statnost si vydobyli. Po třech stech letech utrpení, scházíme se dnes jako svobodní 
občané svobodného státu – zbaveni souce všech okovů bídných vídeňských vlád ….

 
Hovoříme o veliké obětavosti dnes námi vzpomenutých předních mužů našeho 

národa. Vzpomínám s velikou úctou těch obětí, kteří pro naši svobodu v žalářích 
trpěli – ba i své životy na frontách obětovali. Vzpomínám též vděčně největšího de-
mokrata světa prezidenta Wilsona, který zasadil se o to, aby svět zbaven byl hrubého 
násilí a aby nastoupila síla ducha a práce…

 
Na věčnou paměť sázíme dnes před touto obecní budovou, kde i na příště našemu 

obyvatelstvu vládnuto bude – „LÍPU SVOBODY“. Nechť na věčné časy našemu oby-
vatelstvu hlásá, že vydobytá svoboda jest svobodou pro všechny!

 
Konče, prosím, vážení pánové, byste naší samostatnosti – našemu prvnímu prezi-

dentu Masarykovi a našim slavným legionářům provolali třikráte sláva.
 
Poté jednomyslně jmenováni čestnými členy zdejší obce:

T. G. MASARYK – prezident československého státu
Dr. Karel KRAMÁŘ – ministerský předseda
Dr. Edvard BENEŠ – ministr zahraničí
Václav KLOFÁČ – ministr obrany
Gustav HABRMAN – ministr vyučování (školství)
Alois JIRÁSEK – spisovatel
Josef Svatopluk MACHAR – básník.

 
Dále jednomyslně usneseno, aby na místo čestných diplomů učiněny byly obcí 

politickou a osadou Klecanskou tato věnování:

1. Na založení fondu ku podpoře válečných invalidů, vdov a sirotků 12 000,– K
2. Na sbírky pro sirotky po padlých legionářích 1 000,– K
3. Na čestný dar pro legionáře zdejší politické obce 1 500,– K
4. Na ošacení chudých školních dítek a zakoupení školních pomůcek 1 000,– K
5. Pro obecní almužníky 1 000,– K
6. Na ošacení chudých školních dítek klecanských 500,– K
7. Na založení fondu pro zřízení obecní tělocvičny 500,– K
  úhrnem 17 500,– K

 
Poté prohlašuje starosta schůzi za skončenou a žádá přítomné pp., by se zúčastnili 

slavnostního průvodu a sázení „Lípy Svobody“
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Ve zdejší škole byla národní samostatnost oslavena 4. listopadu 1918. a započal 
tehdy školní rok 16. září, řídícím učitelem byl p. Karel Dudek – slavnostní slib ČSR 
složili učitelé dne 7. prosince 1918. Školu navštěvovalo 348 žáků.

 
Daleko složitější plnění svých úkolů v této poválečné době mělo zastupitelstvo 

politické obce i osadní. Pro rok 1919 připravovalo nové volby obecního zastupitel-
stva, řešily se otázky sociální pomoci rodinám padlých vojáků, složité byly otázky 
zásobování potravinami i topivem a ostatními potřebami. Neméně vážné a složité 
byly i otázky bytové.

Některé úkoly tehdejšího OZ
1919
OZ – 24. 2. – obecní zastupitelstvo jedná poprvé za účasti zástupců politických stran 
jako pozorovatel“ Strana soc. demokratická a socialistická.
– Vysloveno poděkování zástupcům velkostatků za pomoc při zásobování obyvatelstva

OZ – 21. 4. – Okresní školní rada sděluje čj. 1091 z 15. 4., že povolila odškolení 
obce Větrušice od zdejší školy
– seznámení se zamýšleným oddělení osady Husinec – Řež od Klecan – Vysloven 
souhlas

OZ – 29. 5. Ministerstvo vnitra: čj. 17571/129 potvrzuje odloučení obce Husinec – 
Řež od Klecan. OZ bere na vědomí a připraví předání po finanční stránce

OZ – mimořádné 16. 7. – okamžité převzetí a odprodej nářadí na obecním přívozu 
v Klecánkách p. J. Fafkovi
Poslední schůze obec. zastupitelstva podle složení voleb z roku 1913 – starosta 
p. Václav Hrubý zápisy končí

OZ – 30. 7. – seznámeno s oficiální návštěvou TGM v Klecanech Proběhlo dlouhé 
jednání, o přijatých závěrech se kterými vás seznámíme v příštím čísle Klecanského 
zpravodaje.

26. 5. – p. Benies daroval obci 10.000 Kč na stavbu nouzových bytů. Usneseno:  
zúčastniti se koupě stavebního pozemku od p. J. Uhra na Hradišti, o nějž obec požá-
dala okres o vyvlastnění
12. 11. – započato dětem ve škole s vařením polévky (pí. A. Procházková)

 
 

S T Ř Í P K Y
Kroniky i zápisy obecního zastupitelstva uvádí pro dnešek tragické, úsměvné i podi-
vuhodné střípky:
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1919
Ojedinělý případ rabování v obchodě pí. A. Felixové. Dlouhé jednání o náhra-

du škody ve výši 20.000.– Kč – požadavek na obec. Důrazný zásah i p. starosty 
i na politické správě okresu i v OZ – rabování zavinili cizí lidé – rada po delším 
jednání požadavek proplacení zamítá.

 
1911
OZ – na jednání OZ žádost, aby ponocný nepískal v noci hodiny, ježto tím 

vyzrazuje, kde se nachází, takže případný zloděj je jist, že nebude překvapen.
 
1919 – 1920
OZ – řešeny velké nedostatky v zásobování, všem žadatelům nelze vyhovět 

jde i o „karbid“. Nutné osobní intervence p. starosty u okresu (svíčky, palivo – 
zajistil místní lesní p. F. Dvořák). Nedostatek uhlí řešen vodní cestou.

 
1920
OZ – 28. 5. řeší morálku: stížnosti na mládež na zúčastňování nedospělé mlá-

deži na zábavách a tanečních, v hostincích.: Vydáno usnesení: vydat zákaz dle 
něhož se dítky obého pohlaví do věku 16tého roku mohou zúčastniti zábavy 
pouze v pozoruhodných případech a sice dívky jež si opatří lékařské vysvědčení, 
že jsou zvlášť vyvinuté tělesné a že taneční zábava pro jejich zdraví škodlivá 
není a u mužských, aby hranice věku 16 let přesně dodržována byla“. Asi nebylo 
v obci dobře přijato a 20. srpna, se jedná znovu – 4 proti 1, ale usnesení zůstává 
v platnosti.

  
14. října – ohlásil Beneš nótou dohodovým státům, že byla ustavena Prozatím-

ní československá vláda v čele s Masarykem, Benešem a Štefánikem – v následu-
jících dnech byla dohodovými státy uznána

14. října – všeobecná generální stávka – rezoluce: „Doba se naplnila. Sho-
dili jsme již okovy poddaných rabů! Povstali jsme k samostatnosti! Z nezlom-
né vůle vlastní a ze sankce všeho demokratického světa prohlašujeme, že tu 
dnes stojíme jako vykonavatelé nové státní svrchovanosti, jako občané svobodné  
Republiky československé....“ stávka byla úplná, v průmyslových závodech stáv-
kovalo 35 tisíc osob, na Václavském nám. 7 tisíc demonstrantů, Staroměstském 
asi 2 000. Další demonstrace v okrajových částech Prahy. Události otřásly stabi-
litou Rakousko-Uherska.

18. října – nóta americké vlády odpovídala na Rakousko-Uherskou nabídku 
na uzavření příměří, která se dovolávala 14 bodů prezidenta Willsona. Tato nóta 
konstatuje, že 14 bodů je překonáno, protože americká vláda již uznala Národní 
radu československou jako vládu de facto a protože uznává i národní požadavky 
Jihoslovanů. Proto tedy musí to být národy samy, kdo rozhodne o dalším osudu 
monarchie
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28. října – večer se připojují slovenští představitelé do NVČ – čítá tak 42 čle-
nů. Do 13. 11. plnil roli nejvyššího zákonodárného a správního orgánu ČSR

28. října – pražský lid zaplnil ulice a strhával výsostné znaky habsburské mo-
narchie. Představitelé Národního výboru převzali do svých rukou místodržitelství 
a další státní úřady. Rakouská státní moc se nebránila.

28. října – Národní výbor přijal a vydal první zákon československého státu

28. října – 31. října proběhl převod moci do rukou národních výborů v celém 
vnitrozemí Čech a Moravy

28. října – Provolání Národního výboru československého o samostatnosti 
československého státu: Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. 
Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, 
kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu českoslo-
venského, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou 
správu svého státu. Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto 
okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných náro-
dů. Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné dějiny Tvoje.“

30. října – přijala Slovenská národní rada v Martině deklaraci ohlašující roz-
chod slovenského národa s uherským státem a sjednocení s Čechy ve společném 
státě československém.

JN

PF 2018
Milí přátelé, velcí i malí, 

v novém roce 2018 Vám přejeme jen štěstí,
úspěchy, zdraví a lásku. 

Děkujeme Vám za zájem a podporu,
které našemu spolku věnujete
a těšíme se na nová setkání.

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová
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mySlivOSt
Adventní čas je časem bilancování uply-
nulého roku, a tak se i my, členové Mysli-
veckého spolku Zdiby – Klecany, ohlížíme 
za rokem 2017 a hodnotíme, co se poved-
lo a co naopak nedopadlo úplně k naší 
spokojenosti.

Tradičně dobré jsou naše vztahy se za-
stupitelstvy okolních měst a obcí, u kte-
rých musíme ocenit velkou podporu, ať 
již ve formě finančních příspěvků nebo 
možnosti naší prezentace v místních ča-
sopisech či na webových stránkách obcí. 
Vzhledem ke stále menšímu loveckému 
vyžití v naší honitbě zaměřujeme se na 
společenské, kulturní či vzdělávací akce. 
Mezi ně patří pořádání již tradičního my-
sliveckého plesu s bohatou zvěřinovou 
tombolou, procházka s myslivci a sokol-
níky pro děti i dospělé, besedy s dětmi 
o myslivosti a ochraně přírody, spolupořá-
dání Svatohubertské mše či patronát nad 
akcí Lví očko, což je monitoring vad zraku 
u dětí předškolního i školního věku.

Jak již bylo řečeno, provozování myslivosti je stále obtížnější, přesto se stále sna-
žíme o udržení původních druhů zvěře i zlepšování jejich životního prostředí. Naku-
pujeme a vypouštíme do revíru dospělou bažantí zvěř, budujeme a udržujeme krmná 
zařízení i pachové ohradníky kolem hlavních silnic. Věříme, že tato činnost má stále 
smysl a že se i v budoucnosti budeme v přírodě setkávat s původní zvěří a ptactvem.

Všem čtenářům přejeme v roce 2018 hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

Ing. Jindřich Trpák

cHOrOby našicH ZaHraD – i.
Americké padlí angreštové
Projevuje se bělošedým houbovým povlakem na svrchní straně listů, větví i na 
plodech angreštů. Silně napadené listy mohou být znetvořeny a většinou hynou. 
Stejně tak mohou uhynout i napadené konce výhonků. Padlí na povrchu plodů 
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šKOlní Kurýr
Prevence v ZŠ Klecany
V měsíci listopadu jsme prevenci v naší škole uskutečnili společně s Městskou policií 
Klecany, Policií ČR spádové oblasti Brandýs nad Labem a projektem E-Bezpečí.

časem zhnědne. Napadené bobule nezrají a sesychají. Obdobně může být napa-
den i černý rybíz. Příčinou je parazitická houba Podosphaera mors-uvae, které 
se daří ve stagnujícím vzduchu uvnitř koruny keře a při přehnojení dusíkatými 
hnojivy. Houba přezimuje na větvích a v pupenech. Během roku se padlí šíří 
konidiemi (spory), které klíčí nejlépe při teplotách kolem 20°C a jsou přenášeny 
větrem. Šíří se především za teplejšího počasí a vyšší vzdušné vlhkosti. Zasaho-
vat proti padlí je potřeba během celé vegetační sezony. Ihned jak je zaznamenán 
výskyt padlí, je třeba odstříhat napadené větve a prosvětlit hustou korunku. Keře 
nebo stromky není vhodné sázet příliš hustě vedle sebe. S houbou je možné 
bojovat i chemickým ošetřením keřů a stromků fungicidními postřiky. Základní 
ošetření se provádí po odkvětu, dvakrát až třikrát v pravidelných intervalech po 
5 až 10 dnech.

Z chemických přípravků lze použít Karathane LC, Beaton nebo Discus. Ošetření je 
možné i biologickými přípravky jako jsou Bioton, Bioan nebo Biool případně zdravot-
ně nezávadné přípravky na bázi řepkového oleje a lecithinu.

Zahradníci se již delší dobu snaží vyšlechtit kultivary rezistentní k této infekci. 
Šlechtěním však mnohdy utrpí původní chuť. Plody bývají kyselejší, s tvrdší slup-
kou, později dozrávající. Možnost ochrany před americkým padlím je opravdu 
široká a je tedy pouze na pěstiteli, jaký způsob boje proti této houbové chorobě 
použije.

JH
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Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, 
výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejí-
cími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunika-
ce Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. 
Projekt je časově neohraničený.

Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jako děti, 
tak i dospělé uživatele internetu. 

Projekt E-Bezpečí se specializu-
je zejména na:

a)  kyberšikanu a sexting (různé 
formy vydírání, vyhrožování, 
poškozování obětí s pomocí 
informačních a komunikač-
ních technologií), 

b)  kybergrooming (komunika-
ce s neznámými uživateli 
internetu vedoucí k osobní 
schůzce),

c)  kyberstalking a stalking  
(nebezpečné pronásledování s použitím ICT),

d)  rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), 

e)  hoax a spam, 

f)  zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

zdroj: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/o-projektu/oprojektu

V rámci sekundární prevence nás opět navštívila policie Brandýs nad Labem Poli-
cie ČR, paní nadprap. Mgr. Eva Hašlová, která tentokrát poučila žáky pátých ročníků, 
jak se bezpečně chovat a internetu. Paní nadpraporčice žákům vysvětlila, že zdánlivé 
maličkosti při používání sociálních sítí mohou již být za hranou a může docházet 
k porušování zákonů.

Hana Kuželková
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Školou chodí Mikuláš
Je již v naší škole tradicí, že žáci 9. ročníků pořádají Mikuláše pro své mladší spo-
lužáky z mateřské školy a prvního stupně. Vzhledem k tomu, že náš první stupeň se 
každý rok rozrůstá, neměli letošní deváťáci lehký úkol. Museli během dopoledne 
stihnout navštívit patnáct tříd na prvním stupni a sedm tříd v mateřské škole. Svůj 
úkol bezvadně zvládli a tímto jim chci moc poděkovat. Děti ve svých třídách měli 
krásně nacvičené písníčky, které nám zazpívaly a Mikuláš jim za to nadělil patřičnou 
odměnu. Letošní školní Mikuláš se nám moc vydařil.

Hana Kuželková

Koledy v NÚDZ 
v Klecanech
Vybrali jsme ty nejznámější 
koledy, a tak si někteří starouš-
ci ze stacionáře rádi zazpívali 
s námi. Zpěv jsme doplnili ješ-
tě hrou na Orffovy hudební ná-
stroje. Náš orchestr vytvořil bá-
ječnou předvánoční atmosféru. 
3.B vyrobila dokonce vánoční 
přání, která jsme předali a zá-
roveň dostali sladkou odměnu. 
Jsme zvaní i na Velikonoce.



26 / 27

Hálkovo pírko – setkání recitátorů
Jaké vlastnosti potřebuje úspěšný 
recitátor? Píli – vstávat na přípra-
vu, která začíná v 7.00 h ráno, to 
chce zapálenost. Odvahu – po-
stavit se na stupínek před nezná-
mé lidi a promluvit není vůbec 
snadné. Otužilost a vytrvalost 
– při půlhodinové čekací době 
na autobus může přijít deštivá 
přeháňka, tak raději půjdeme 
pěšky na další zastávku. A mls-
nost – „Co kdybychom si zašli do 
cukrárny?“

A to jsme nevěděli, že nám v lesoparku v Odolena Vodě připravili výcvikové stře-
disko podobné tomu v NASA. Tam jsme před soutěží získali zpět ztracenou rovno-
váhu.

Děkujeme paním učitelkám z Odolena Vody za pozvání na toto příjemné adventní 
setkání recitátorů.

Poděkování také patří našim dětem Adéle Kolářové, Stanislavovi Děmjaněnkovi, 
Tereze Šoltysové a Karolíně Vichové za přípravu a za reprezentaci naší školy.

ZprávičKy Z matEřSKé šKOličKy
Prosinec se nesl v duchu příprav na Vánoce. Každá třída se svými učitelkami si pro 
rodiče připravovala vánoční besídku.

Děti ze třídy Žabka zahrály Čertovskou pohádku. Třída Ryba svými tanečky a pís-
ničkami oživila les. Kobylka zahrála Vánoční příběh o tom, co se přihodilo ve městě 
Betlémě. Děti ze tříd Myška a Liška si pro rodiče připravily pásmo písniček a taneč-
ních vystoupení na známé melodie. Děti z Berušky si pro letošní rok připravily pro 
rodiče vánoční vystoupení s koledami, vánočními hádankami a básničkami prolože-
né pohybem a tancem na vánoční melodie.

Dětem se všechna vystoupení podařila a i přes malé nedostatky byli všichni diváci 
dojatí.

Děkujeme rodičům a přátelům za vytvoření krásné vánoční atmosféry a za dobro-
ty, kterými nás zahrnuli.

Mikuláš
5. 12. navštívil mateřskou školu Mikuláš s čerty a anděly. Děti zazpívaly písničky, za 
které byly od Mikuláše odměněny balíčkem.
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Vánoční balet
7. 12. se předškoláci zúčastnili baletního představení o narození Ježíška, které pro-
běhlo v aule mateřské školy a pro děti ho zprostředkoval spolek Pravý Hradec. Před-
stavení bylo moc krásné, plné hudby a zpěvu.

Muzeum másla
13. 12. se vypravily Berušky na malý předvánoční výlet do Máslovického muzea 
másla. Paní starostka Sýkorová děti provedla muzeem a hezky a srozumitelně jim 
popsala celý příběh výroby másla. Děti se dozvěděly z čeho se máslo vyrábí, co je 
odstředivka, jak se stloukalo máslo v máselnici a další cenné informace. Jako třešnič-
ku na dortu se děti mohly pokochat pohledem na čerstvý Betlém z másla, ve kterém 
nechyběl kromě tradičních postav např. i přívoz. V muzeu byla také výstava – Špa-
nělské Vánoce, takže se děti dozvěděly, jak se slaví Vánoce ve Španělsku, vyslechly 
si španělskou koledu a prohlédly si vystavené exponáty. Děkujeme paní Sýkorové 
z Máslovic za hezký zážitek.

Návštěva Čokoládovny Rodas
19. 12. třídy Liška a Žabka vyjely do Šestajovic do Čokoládovny Rodas. Děti měly 
možnost si odlít a ozdobit čokoládu oříšky, sušeným ovocem a kokosem. Bílé čoko-
ládové srdce barvily barevnou čokoládovou polevou.

Kouzelnické představení
20. 12. za námi do školky zavítal kouzelník se svými báječnými kouzly. Ke svým kou-
zelnickým trikům si přizval na pomoc i některé z dětí, čímž vyvolal velké pozdvižení, 
protože na pódium chtěli úplně všichni. Rozhodně nás svým skvělým představením 
rozesmál, pobavil, překvapil a zkrátil chvíle čekání na Ježíška. Děkujeme Vítkovi.

Vánoční zpívání
21. 12. si Berušky, Myšky a Žabky zazpívaly koledy a vyslechly si krásný příběh, který 
jim vyprávěl a na hudební nástroje doprovázel pan Ivo Vrba.

Přejeme Všem čtenářům Klecanského zpravodaje dobrý rok 2018!
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lOutKOvé DivaDlO KlEcánEK

hraje v lednu už tradičně pohádku
„O perníkové chaloupce“

Představení uvádíme s Mařenkou, Jeníčkem, a především s Ježibabou, která dostala 
od dědy nové motorizované koště. Může tak lépe hlídat svoje perníčky.

Ale jak to dopadlo, uvidíte
v sobotu 27. ledna od 15 hodin

v Městské knihovně Klecany. Těšíme se na vás, děti!

SKautSKé StřEDiSKO Havran KlEcany
Střediskové Vánoce
Vánoce jsou vedle tábora a oslavy svátku sv. Jiří jedny z největších lákadel, ze-
jména pro vlčata a světlušky. Před střediskovými Vánocemi si každý oddíl užil 
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svůj vlastní vánoční večer. Zatímco 3. oddíl slavil Vánoce v Klecanech, 1. a 13. 
oddíl se vydal na vánoční výpravu. Společně se pak všichni členové střediska 
sešli ve čvrtek 21. prosince na skautském srubu. Všichni měli za úkol nejprve 
napsat na papírek své jméno. Poté si každý vylosoval papírek se jménem někoho 
jiného z prvního, třetího nebo třináctého oddílu. Tomu pak měl vlastnoručně 
nazdobit vánoční perníček a připravit si vánoční přání. Než však došlo k předání 
a přání, dorazil na schůzku pan farář a vyprávěl dětem o Vánocích. Nebál se vl-
čata a světlušky vyzkoušet ze znalostí zeměpisu a dějin, co se Blízkého východu 
týče. Na závěr schůzky jsme se i s početným zástupem rodičů vydali k ohništi, 
kde jsme si nejprve zazpívali koledy a poté již konečně došlo k výměně vánoč-
ních perníčků. Naposledy jsme si navzájem popřáli krásné Vánoce a šťasný Nový 
rok a rozešli se do tepla domovů. Děkuji všem vedoucím a rangers, kteří se na 
přípravě střediskových Vánoc podíleli.

První oddíl světlušek, třetí oddíl vlčat, třináctý oddíl skautů a skautek, roverský 
kmen a další příslušníci našeho střediska Havran přeji všem obyvatelům Klecan 
a nejen jim vše nelepší do roku 2018!

Na závěr vánoční citát:

„Zapomeňte na to, že Vánoce jsou svátky klidu a pohody.“

(Peacefullův zákon ze sbírky Murphyho zákony)
Mamut
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anEta nOvOtná vyšpErKOvala báJEčnOu 
SEZOnu brOnZEm na miStrOvStví čr 
v cyKlOKrOSu!
Aneta Novotná z týmu 
ADASTRA Sokol Veltěž 
završila výjimečnou 
sezónu ziskem bronzo-
vé medaile na Mistrov-
ství ČR v cyklokrosu. 
Toto je totiž její letošní 
čtvrtá medaile ze čtyř 
důležitých vrcholů 
v roce 2017.

Letní olympiáda  
mládeže – stříbro

Mistrovství ČR  
v Cross Country – zlato

Mistrovství Evropy v Cross Country – bronz

Mistrovství ČR v cyklokrosu – bronz

Další čtyři závodníci ve stejném dresu jako Aneta se dokázali probojovat do první 
desítky v závěrečném závodu roku 2017.

Zuzana Kadlecová – 7. místo Filip Jech – 7. místo
Veronika Mišoňová – 8. místo Kryštof Král – 9. místo

Že se jedná o úctyhodný 
úspěch, svědčí počet star-
tujících závodníků – v kate-
gorii kadetek 33 startujících 
a v žácích dokonce 71 star-
tujících.

V soutěži týmů pak ka-
detky obhájily své loňské 
první místo a kluci obsadili 
vynikající 4. místo

(pm)
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Z FOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KlEcany

Weber cup 2018 A mužstvo dospělí
Místo konání: stadion SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, Praha 6 – Vokovice

13. 01. 15.30 Kunratice – TJ Sokol Klecany

20. 01. 15.30 Nebušice – TJ Sokol Klecany

27. 01. 13.30 TJ Sokol Klecany – Meteor

03. 02. 14.00 TJ Sokol Klecany – Klíčany

10. 02. 19.00 TJ Sokol Klecany – Velká Dobrá

17. 02. 13.30 TJ Sokol Klecany – Střešovice

24. 02. 18.00 1999 Praha – TJ Sokol Klecany

Mělnická zimní liga 2018 – starší dorost U19
Místo konání: stadion FC Mělník, Řípská 3378, Mělník

13. 01. 17.00 TJ Sokol Klecany – SK Union Vršovice

20. 01. 17.00 FK Pšovka Mělník – TJ Sokol Klecany

28. 01. 16.00 TJ Sokol Klecany – FC Mělník

11. 02. 14.30 SK Union Čelákovice – TJ Sokol Klecany

18. 02. 16.40 TJ Sokol Klecany – FC Přední Kopanina

Všem členům, hráčům, fanouškům,
sponzorům fotbalového klubu

TJ Sokol Klecany a občanům města Klecany přejeme
v roce 2018 pevné zdraví a úspěchy v osobním,

pracovním i sportovním životě.

PF 2018
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