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Partneři  města

Jubilanti v září

Všem zářijovým oslavencům přejeme k jejich životnímu jubileu vše nejlepší, 
pevné zdraví a dostatek životního elánu!
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výpiSy z uSneSení rady měSta Klecany  
za červen, červenec a Srpen 2018
Rada 25. června
 – Vzala na vědomí informaci pana Hřebeckého ze společnosti EDUin ke konkurzu 

na ředitele Základní a mateřské školy Klecany.
 – Schválila realizaci změny v užívání stavby čp. 54 na zubní ordinaci podle projek-

tové dokumentace s finančním podílem nájemce ve výši 29 % a schválila uzavře-
ní nájemní smlouvy s MUDr. Ondráčkovou na pronájem prostor 2. nadzemního 
podlaží v tomto domě na zubní ordinaci na dobu dvaceti let, se sjednanou výší 
nájemného.

 – Schválila odměny pro ředitele ZŠ a MŠ Klecany a pro ředitelku ZUŠ Klecany, které 
budou vyplaceny ze mzdového fondu škol.

 – Schválila znění aktualizovaného strategického plánu města Klecany.
 – Schválila konání kulturně společenské akce FFFK 2018 dne 1. 9. 2018. Pořadate-

lem je Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s TJ Sokol Klecany.
 – Schválila konání závodu motorových lodí na Vltavě Race Camp, kterou pořádá 

KVM OAK Bay o. s. dne 15. 9. 2018.
 – Vzala na vědomí oznámení paní Tomášové o setkání rodin na náměstí Třebízského 

dne 7. 9. 2018. Pořadatel uvede po akci prostor do původního stavu.
 – Schválila umístění kontejneru na textil do kontejnerového stání na pozemku 

č. 202/14 a 202/15 v k. ú. Klecany a smlouvu o spolupráci při zajištění sběru ob-
nošeného šatstva se společností FCC Praha 8.

Rada 2. července
 – Doporučí zastupitelstvu schválit znění a podpis smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

na prodej části pozemků č. 343/4 a 343/6 v k. ú. Klecany Povodí Vltavy.
 – Vzala na vědomí výpověď z nájemní smlouvy od MHM EKO s.r.o. Praha 9 na pro-

story v areálu Dolních kasáren.

Rada 9. července
 – Schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti in-

ženýrských sítí pro stavbu plynových přípojek pro Bydlení sester Drasty v délce cca 
28 m na p. č. 70/3 v k. ú. Drasty se společností Karmel Praha 1 Hradčany

 – Vzala na vědomí žádost společnosti Bydlení-kasárna Uherské Hradiště o uzavření 
plánovací smlouvy upravující součinnost žadatele s městem Klecany při výstavbě 
rodinných domů v Remízkách. Schválila obsah plánovací smlouvy a před schvále-
ním předá k posouzení právnímu zástupci města.

 – Nedoporučila starostovi jako zaměstnavateli schválit žádost Bc. Davida Kristiána 
strážníka Městské policie Klecany o vykonávání funkce přísedícího u Krajského 
soudu v Praze kvůli problematické zastupitelnosti při nepřítomnosti v zaměstnání.
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 – Vzala na vědomí informaci Bc. Michala Bidla o činnosti lukostřeleckého oddílu 
v souvislosti se žádostí o dotaci, a předá zastupitelstvu.

 – Schválila podpis smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory spolku Klecanská 
nota z. s.

 – Schválila žádost o dotaci spolku Eda cz. z. ú. Praha 4 ve výši 7 990 korun. Spolek 
poskytuje již několik let péči klecanskému dítěti se zrakovým postižením.

 – Schválila uzavření smlouvy s Farm Technik s.r.o. Vchynice na dodávku kontejnerů 
pro sběrný dvůr v Klecanech za 454 300 korun.

 – Schválila účetní uzávěrku ZUŠ Klecany za rok 2017.

Rada 16. července
 – Schválila uzavření dohody o stavebních úpravách a nájemní smlouvu s MUDr. Mi-

chaelou Ondráčkovou na zubní ordinaci na náměstí Třebízského čp. 54 Klecany.
 – Neschválila žádost paní Zdeňky Tomášové o povolení nového termínu k využití 

dotace na seminář Prevence šikany a násilí, vzhledem k tomu, že škola má v plánu 
uspořádat na toto téma vlastní akci v rámci svého programu prevence šikany.

 – Jmenovala členy konkurzní komise pro výběr ředitele Základní školy a Mateřské 
školy Klecany.

 – Pověřila přechodným vedením školy od 1. 8. 2018 zástupkyni ředitele Mgr. Jaro-
slavu Barešovou.

Rada 23. července
 – Projednala realizaci akce Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty čp. 74 a 487 

podle dokumentace pro provedení stavby a položkového rozpočtu, vše zpracová-
no ASLB s. r. o. Praha 10 v předpokládané ceně 77 064 533 korun, a uložila vedení 
města projednat financování realizace této akce s finančním výborem.

 – Schválila smlouvu o dílo na revitalizaci kontejnerových stání v lokalitách Kasárna 
DPS, Kasárna Woodcote, Na Hřišti, Bajerovi, Buschovi, Kasárna Alfeza s PN – Sta-
vební společnost s.r.o. Klecany za 740 791,90 Kč bez DPH.

 – Schválila provedení dodatečných stavebních prací v rámci stavby Přístavba hasič-
ské zbrojnice v Klecanech za 60 952,40 Kč bez DPH.

 – Schválila smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro TJ Sokol Klecany 
ve výši 50 tisíc korun, která bude vrácena nejpozději do 31. 10. 2018.

 – Schválila převzetí pronájmu nebytových prostor v areálu Dolní kasárna z MHM 
EKO s.r.o. Praha 8 na Global Recycling a. s. Praha 4.

 – Vzala na vědomí odvolání proti odstranění stavby objektu bývalého pivovaru 
čp. 22 v k. ú. Klecany.

Rada 6. srpna
 – Vzala na vědomí dopis vedení města o zamítnutí slevy na dlužném nájemném a za 

úhradu faktury za el. energii, o kterou požádalo MHM Eko s.r.o.
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 – Vzala na vědomí změnu otvíracích hodin klecanské pošty od 1. 9. 2018.
 – Vzala na vědomí nabídku na výměnu oken a dveří v budově čp. 977 v Dolních 

kasárnách od Window Holding a. s. Lázně Toušeň ve výši 340 270 korun bez DPH 
a od Noano Group s.r.o. Klecany ve výši 315 996 korun bez DPH. Výměna bude 
financována z daru Letiště V. Havla Praha.

 – Schválila zadávací dokumentaci na stavební práce v zubní ordinaci v čp. 54 Kle-
cany v navrženém znění.

Rada 13. srpna
 – Schválila znění a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti in-

ženýrské sítě – přeložka kalovodu (p. č. 343/4, 343/6 a 697/10 v k. ú. Klecany) 
s Povodím Vltavy s. p. Praha 5.

 – Schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v Dolních kasárnách s Global 
Recycling a. s. Praha 4.

 – Vzala na vědomí informaci o dokončení jednání o narovnání vlastnických 
vztahů s Římskokatolickou farností Odolena Voda a o přípravě projektu vý-
stavby Speciální základní školy Don Bosco v Klecanech, podle usnesení rady 
města ze 17. 10. 2016, a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu po-
zemků ve vlastnictví Řk farnosti Odolena Voda v ceně 16 913 360 korun za 
pozemek ve vlastnictví města Klecany v ceně 16 906 050 korun a doplatek 
rozdílu cen ve výši 7 310 korun.

 – Projednala potřebu opravit vozidlo Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Karosa 
CAS 25 L 101 s možností čerpání dotačního titulu na tuto opravu v roce 2019.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

ÚčaSt zaStupitelů
Zastupitelstvo města Klecany, kterému bude končit mandát volbami do zastupitelstev 
obcí 5. – 6. 10. 2018, mělo od svého ustavujícího zasedání dne 30. 10. 2014 na po-
řadu zatím 32 řádných zasedání, na kterých byla průměrná účast zastupitelů 80,01%. 
Účast jednotlivých zastupitelů je uvedena v tabulce:

Zastupitel (zvolen za …) Přítomen Nepřítomen Účast v %

Bc. Daniel Dvořák (ODS, místostarosta) 32 0 100,0

Ing. Jiří Bendl (ODS, člen rady města) 31 1 96,9
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Jiří Medek (SNK-STAN, člen rady města) 31 1 96,9

Martin Hora (SNK-STAN) 29 3 90,6

Ivo Kurhajec (SNK-STAN, starosta) 29 3 90,6

ZdenkaTomášová (Žijeme v Klecanech) 29 3 90,6

Jarmila Brožová (KSČM) 27 5 84,4

Ing. Kristýna Holubová (SNK-STAN) 24 8 75,0

Mgr. Pavel Kotrba (SNK-STAN, člen rady města) 24 8 75,0

Mgr. Alena Václavíková (Žijeme v Klecanech) 24 8 75,0

Mgr. Eva Stanislavová (Žijeme v Klecanech) 23 9 71,9

Dušan Šebek (ODS) 23 9 71,9

Ing. Tomáš Černý (ODS) 20 12 62,5

Mgr. Dana Šoltysová (Žijeme v Klecanech) 20 12 62,5

Ing. Miroslav Filinger (SNK-STAN) 18 14 56,3

Účast zastupitelů na jednáních ZMě podle zvoleného subjektu:

Strana, sdružení Počet mandátů Účast zastupitelů v %

KSČM 1 84,4

ODS 4 82,8

SNK-STAN 6 80,7

Žijeme v Klecanech 4 75,0

SOciální byty
Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že Městský úřad Klecany nabízí mož-
nost pronájmu sociálního bytu.

Vstupní kritéria pro žadatele o pronájem sociálního bytu
 – Žadatel i členové jeho domácnosti nesmí mít uzavřenou jinou nájemní smlouvu, 

nesmí být vlastníky ani spoluvlastníky bytového domu, rodinného domu, bytu, 
domu pro rekreační nebo jiné ubytovací účely.
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 – Žadatel i členové jeho domácnosti nesmí mít žádné nevypořádané finanční závaz-
ky vůči městu Klecany.

 – Pro období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019 musí být celkový příjem na domácnost žada-
tele v rozsahu:

Počet členů
v domácnosti 2 3 4 5 a více

17 658 Kč 19 866 Kč 22 073 Kč 26 488 Kč

Podrobné informace o možnosti pronájmu, případně formulář žádosti Vám poskytne 
p. Kudláčková tel.: 284 890 064, 739 592 775 MěÚ Klecany.

pOděKOvání 
Děkuji vedení města Klecany za blahopřání k životnímu jubileu.

Miroslav Drastil

Pozn. red.: Pan Miroslav Drastil je svými úctyhodnými 90 lety nejstarší klecanský 
rodák.

SbírKa „dvOJčata ze zdib“
Děkujeme spoluobčanům za příspěvek do sbírky „Dvojčata ze Zdib 
– Mirek a Michal Hála“. Velké poděkování patří skautům ze Skaut-
ského střediska Havran Klecany, kteří přispěli nemalou částkou!!!

Účelem sbírky bylo získat dostatek financí na zakoupení speciál-
ního automobilu, který by Mirkovi a Míšovi zajistil možnost přepravy 
k lékaři a do školy, a to se podařilo.

Vozidlo bylo zakoupeno!
Děkujeme rodina Hálova
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letiště praHa OmezuJe negativní HluKOvé 
vlivy SpOJené S narůStaJícím letecKým 
prOvOzem
Praha, 15. srpna 2018

Letiště Praha s ohledem na současný nárůst leteckého provozu v České re-
publice i v Evropě zavede další preventivní opatření k udržení stavu noční 
hlukové zátěže v městských částech Prahy a obcích v bezprostředním okolí 
letiště, které jsou dotčené leteckým provozem. Cílem opatření je snížit cel-
kový počet nočních pohybů nad letištěm mezi 22:00 – 6:00 hodinami a více 
regulovat provoz ve zmíněném časovém pásmu, včetně zpožděných příle-
tů a odletů z pásem navazujících. O přesné podobě konkrétních opatření 
bude Letiště Praha jednat se všemi zúčastněnými subjekty, a to zejména 
s  leteckými společnostmi a příslušnými orgány a institucemi státní správy, 
především s Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České 
republiky a Ministerstvem dopravy. Některá opatření by mohla vejít v plat-
nost ještě v letošním roce, ostatní pak od letní sezóny 2019.

„Letecký provoz nad celou Evropou, včetně pražského letiště, nadále roste 
a naší povinností je na tento růst provozní zátěže adekvátně reagovat. Proto 
jsme se rozhodli postupně přijmout taková opatření, která nám pomohou 
zajistit dlouhodobě efektivní regulaci hlukové zátěže v nočních hodinách. 
Jedná se o soubor konkrétních regulačních kroků, a to jak krátkodobých 
tak střednědobých, které jsme již začali projednávat s klíčovými subjekty 
státní správy a s leteckými společnostmi, a následně tak učiníme se zástupci 
okolních obcí,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. 
Jedním z klíčových opatření bude snížení počtu nočních pohybů a přísnější 
regulace zpožděných letů, které mohou negativně ovlivňovat noční hluko-
vou zátěž.

„Řešení vysoké hlukové zátěže v důsledku silnějšího leteckého provozu 
nad Evropou vnímáme jako jednu ze zásadních priorit. Do budoucna proto 
budeme v součinnosti s Letištěm Praha spolupracovat na provozních a tech-
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nických opatřeních, která zamezí vyšší hlukové zátěži. Jedním z takových 
kroků budou opatření k minimalizaci negativních dopadů z důvodů celoev-
ropské regulace toku letového provozu,“ říká Jan Klas, generální ředitel Říze-
ní letového provozu České republiky.

„Budoucí kroky Letiště Praha v oblasti udržení stavu hlukové zátěže bu-
deme z pozice regulátora podporovat. Jedním z takových kroků může být 
přísnější udělování a vymáhání sankcí za porušování letištních slotů, jakož 
i trvalá podpora pro používání tišších letadel,“ říká Vítězslav Hezký z Úřadu 
pro civilní letectví.

„Vážím si dobrých vztahů s okolními obcemi a cítím závazek naslouchat 
jejich požadavkům. K rozhodnutí přijmout nová opatření proto přistupujeme 
jako odpovědný soused s ohledem na kvalitu života a zdraví obyvatel v okolí 
letiště. Jsme přesvědčeni, že odpovědný postoj vůči okolním obcím je nedíl-
nou součástí našeho současného i budoucího fungování,“ doplňuje Václav 
Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

S přísnější regulací nočního provozu začalo Letiště Praha už na jaře tohoto 
roku, kdy vstoupil v platnost nový ceník hlukových poplatků. Ten výrazně 
zvýšil poplatky za pohyby, tj. vzlety a přistání, prováděné hlučnějšími typy 
letadel v noční době. Opatření tak již nyní motivuje letecké dopravce k na-
sazování tišších letadel zejména v noční době nebo k úplnému přesunu tako-
vých letů do denní doby. Pozitivně letiště motivuje dopravce v oblasti hluku 
například také soutěží Nejtišší dopravce, která funguje již od roku 2006.

Veškeré změny, které se týkají regulace nočního provozu, patří k důleži-
tým krokům vedoucím k naplnění strategie trvale udržitelného podnikání, 
které je součástí dlouhodobého rozvoje Letiště Praha.

Kontakty pro média:
 
Roman Pacvoň
Tiskový mluvčí Letiště Praha
tel.: +420 220 116 179
mobil: +420 724 392 455
e-mail: roman.pacvon@prg.aero 
www.prg.aero
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ZKUŠENOST, 
KTERÉ VĚŘÍME

2 43 5 6
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8 10 117
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Mgr. Pavel Kotrba Jiří Medek
Ing. Kristýna  
Holubová Martin Hora Mgr. Ondřej Knebl

Jiří Frýzek

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

Ing. Miroslav  
Filinger, MBA Jan Suchomel, Dis. 

Kateřina  
Hamouzová Holá

Ing. Marek  
Fikrle, Ph.D. 

1. Ivo Kurhajec – starosta města 
Klecany

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

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

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

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

niká v oblasti obchodu a služeb, 
zástupce starosty SDH Klecany

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

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

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

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

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

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

v oboru logistiky – nyní na ma-
teřské dovolené

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

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

14. Jiří Frýzek – provozuje auto-
servis v Klecanech

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

VOLTE 

2
1Ivo Kurhajec

PŘEDVOLEBNÍ 
DEBATA  

20.9. OD 18:00
MĚSTSKÝ ÚŘAD 

KLECANY
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VOLEBNÍ PROGRAM 
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 
MĚSTA KLECANY 2018

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

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

vování

•	Rozšíření DPS
•	Podpora sociálních služeb – pokračování  

Senior Taxi
•	Startovací byty

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

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

•	Modernizace a navýšení kapacity ČOV a re-
konstrukce kanalizace

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

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

ská, 1. máje, Na Skalkách

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

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

•	Modernizace veřejného osvětlení
•	Digitalizace povodňového plánu s rozšířením 

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

vého systému a fotopastí

BEZPEČNOST  
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

•	Rekonstrukce areálu u fotbalového hřiště  
a Sportklubu

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

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

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

SPORT A KULTURA

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

ROZVOJ MĚSTA

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

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

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

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

MĚSTSKÁ ZELEŇ A OCHRANA  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sdružení nezávislých kandidátů 
a hnutí Starostové a nezávislí

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

facebook.com/snkklecany
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Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva města Klecany

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

ŽIJEME V KLECANECH
Sdružení nezávislých kandidátů

1.
Mgr. Lenka Pavelková, 63 let, právnička – státní zaměstnankyně
žena, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

2.
MgA. Dušan Šoltys, 43 let, malíř a výtvarný pedagog
muž, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

3.
Zdeňka Tomášová, 66 let, důchodkyně
žena, bez politické příslušnosti
obec: Klecany, část obce: Klecany

4.
Jaromír Bratka, 70 let, pracující důchodce
muž, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

5.
Jan Čepelka, 45 let, podnikatel
muž, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

6.
David Ledvinka, 38 let, Senior Client Manager
muž, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

7.
Ing. Tomáš Barczi, 38 let, inženýr
muž, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

8.
Mgr. Michal Brož, 36 let, projektový manažer rozvojových projektů
muž, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

9.
Aleš Krejbich, 45 let, obchodní zástupce
muž, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

10.
Mgr. Filip Franek, 40 let, manažer
muž, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

11.
MgA. Eva Stanislavová, 54 let, technická pracovnice Národního divadla
žena, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

12.
Mgr. Eva Veselá, 55 let, biochemička ve farmaceutickém průmyslu
žena, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

13.
Mgr. Alena Václavíková, 55 let, projektový administrátor
žena, bez politické příslušnosti,
obec: Klecany

14.
Andrea Šimková, 44 let, marketingová pracovnice
žena, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

15.
Hana Bezányiová, 67 let, důchodkyně
žena, bez politické příslušnosti
obec: Klecany

https://zijeme.klecany.net
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Milí sousedé,
po čtyřech letech Vám opět předkládáme náš program na zlepšení života v Kle-
canech. Navazujeme na program, který jsme na radnici prostřednictvím našich 

zastupitelek prosazovali v uplynulém období. Práce zbývá ještě hodně a my v ní 
hodláme pokračovat. Nejde nám o sledování vlastních zájmů, uspokojení politic-

kých ambicí či získání výhod pro své podnikání. Jde nám o Klecany.

Programové priority „Žijeme v Klecanech“
Klecany jsou krásné místo k životu – plné pohody a krásné přírody, kterou si přejeme 
zachovat.

1. Město a jeho orgány – vytvořme komunikativní a přátelskou radnici. Mezi ob-
čany města jsou odborníci z různých oborů – chceme iniciovat otevřenou diskuzi, 
respektovat názory všech občanů, nejen zastupitelů.

2. Otevřená radnice – radnice hospodaří s penězi vás všech, proto máte právo spo-
lurozhodovat o hospodaření obce až do poslední koruny. Zveřejníme podrobný rozpo-
čet, který nebude končit položkou – „na činnost 200 tisíc Kč“, ale např. celými kopiemi 
faktur na nákup konkrétních potřeb – tedy s uvedením od koho, kdy a za kolik byly ty 
potřebné věci zakoupeny. Zveme občany do diskuze o budoucích investicích města!

3. Vzdělání – využijme situace, kdy hledáme nového ředitele základní školy, 
k tomu, abychom změnili současný „šedivý“ zajetý stav! Soustředíme odborníky na 
problematiku, uděláme pozitivní změnu! Učit v Klecanech musí být natolik atraktiv-
ním zaměstnáním, aby zde bydlící učitelé nedojížděli za prací a děti aby nedojížděly 
za vzděláním do Prahy!

4. Zdravé prostředí pro život – ochrana a péče o přírodu ve spolupráci s okolními 
obcemi. Ochrana před hlukem, zápachem a prachem s cílem udržet ekologickou 
rovnováhu a zajistit udržitelný rozvoj zakotvený ve strategickém a územním plánu.

Budujme rezidenční bydlení, a ne nové velkosklady!
5. Architektura a urbanismus – harmonické uspořádání města, kultivace a esteti-

ka veřejného prostředí, využití služeb městského architekta. Zaměříme se na větší 
bezpečnost vnitřního uspořádání města – ať už se jedná o zklidnění dopravy nebo 
o připojení Astraparku k městu tak, aby naše děti mohly do školy a ze školy bezpečně 
chodit samy.

6. Sociální a zdravotní služby – zlepšíme péči o seniory podporou terénní sociální 
služby. Budeme pečovat o neúplné rodiny s dětmi. Obnovíme otevřený nízkoprahový 
klub mládeže jako prevenci rizikového chování. Vytvoříme mezigenerační prostor se 
sociálními a zdravotními službami.

7. Podpora služeb a podnikání - podpoříme drobné a střední podnikání, zjednodu-
šíme podnikání v naší obci, usnadníme situaci drobným řemeslníkům (např. nízkými 
nájmy a podnikatelskými inkubátory v kasárnách)! Na společenské akce města budeme 
zvát klecanské podnikatele, aby formou stánkového prodeje prezentovali svoji činnost.

Nenašli jste v našem programu problém, který vás trápí?

Dejte nám vědět na FB Žijeme v Klecanech nebo www.zijeme.klecany.net



Klecanský zpravodaj • září 2018

zprávy z KniHOvny
Přes prázdniny se v knihovně stalo hodně změn. Návštěvníkům knihovny jistě neunik-
lo, že se od ledna výpůjčky a vrácení knih píší na papír místo do počítače. Způsobil 
to vir, který napadl počítač v knihovně, a z databáze knih se nepodařilo zachránit nic. 
Slibovala jsem nápravu a o prázdninách se podařilo. Místo již zastaralého programu 
Clavius používáme nový program Tritius. Tritius máme z velké části hlavně díky dotač-
nímu programu VISK 3 z Ministerstva kultury, kde se mi podařilo uspět se žádostí o do-
taci na programové vybavení. Nyní se za pomoci brigádnic snažíme zadat do databáze 
co nejrychleji všech 16 000 svazků, které v knihovně máme. Do uzávěrky zpravodaje 
bylo zadáno necelých 6 000 svazků. Nově jsou knihy rozděleny podle žánrů na belet-
rii, detektivky, literaturu pro ženy, lékařské romány, cizojazyčnou literaturu, historické 
romány, čtení pro děti a mládež, naučnou literaturu pro děti a mládež, sci-fi, fantasy, 
poezii, cestopisy, literaturu z válečných období a naučnou literaturu.

Při podrobnějším dělení knih na jednotlivá témata postupně měníme i jejich umís-
tění v regálech tak, aby 
celý žánr byl v jedné 
místnosti. Došlo tak např. 
k přesunutí literatury pro 
ženy z hlavní místnosti 
do místnosti vlevo ode 
dveří, celá beletrie je 
nyní už jen v hlavní míst-
nosti, poezie je ve stu-
dovně (místnost vpravo 
ode dveří).

Zadané knihy barevně 
rozlišujeme. Z beletrie, 
čtení pro ženy, historic-
kých románů a detekti-
vek jsou již v katalogu 
knihovny zadané všech-
ny knihy z polic.

Všem našim čtenářům 
děkuji za trpělivost, kte-
rou mají při půjčování 
knih, které jsme ještě ne-
stihli do katalogu zařadit. 
Musí počkat, než knihu 
do programu zadáme 
a pak jim ji teprve mů-
žeme půjčit. Pilní čtenáři 
tedy čekají déle .
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Všem návštěvníkům knihov-
ny se tímto ještě dodateč-
ně omlouváme za prostředí 
v knihovně, kde jsou knihy na 
různých místech mimo poli-
ce. Stejně jako oni se těším, až 
bude katalog plně funkční a ne-
bude potřeba knihy přemisťovat 
z místa na místo, ale jen z kni-
hovního pultu zpět do police.

Další novinkou pro naše 
čtenáře je možnost výpůjček 
e-knih. Knihovna ve spoluprá-
ci s portálem www.ereading.
cz nabízí k vypůjčení přes 
6 000 e-knih. V rámci ročního 
čtenářského poplatku si z po-
hodlí domova (nebo odkud-
koli s přístupem k internetu) 
můžete jednoduše vypůjčit 
e-knihu přes on-line katalog 
knihovny. Vybraný titul se vám 
obratem zobrazí v knihovničce 
aplikace eReading s viditelně 
označeným termínem vráce-
ní. Výpůjčku můžete uskutečnit v kteroukoli denní či noční hodinu, v pracovní den 
i o víkendu. Nezáleží na tom, zda je knihovna otevřena či nikoli. Záleží jen na vaší 
chuti číst a na nalezení správného titulu. E-výpůjčka je pro čtenáře zdarma.

Výpůjční lhůta je 31 dnů a lze číst až tři tituly najednou bez nutnosti připojení 
k internetu. 32. den se e-kniha sama vymaže z aplikace.

Podrobnější návod k vypůjčení e-knih, příklady čteček a platforem podporujících 
e-výpůjčky eReading najdete na webových stránkách knihovny.

I za možnost výpůjček e-knih z velké části vděčíme dotačnímu titulu VISK 3 z Mi-
nisterstva kultury. Součástí žádosti o dotaci byla i koupě 3 ks čteček pro knihovnu, 
které si budou moci čtenáři půjčit.

Plánované akce v knihovně:
5. 9. a 10. 9. 2018 v době 14 – 16 hod. Obalování učebnic a pracovních sešitů
22. 9. 2018 nové knihy z výměnného fondu Knihovny města Mladá Boleslav (cca 50 knih)
1. 10. 2018 – 22. 10. 2018 Strom knižních přání (každý čtenář si může napsat 1 knihu 
v hodnotě do 400,– Kč; dne 24. 10. 2018 v 17 hod. budou vylosovány knihy do celkové 
výše 6.000,– Kč, které knihovna pořídí do svého fondu a čtenáři si je budou moci půjčovat)
18. 10. 2018 od 18:15 hod. Beseda s Márovými na téma Austrálie
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zpravOdaJ 1961 – 1970
1961

1. ledna – zahajuje činnost „Jednotné zemědělské družstvo 3.pětiletka se sídlem 
v Klecanech“ – předseda František Štěpánek (Klecany, Větrušice, Husinec-Řež, Más-
lovice a Vodochody, celkem = 1 076 ha)
9. listopad – uskutečněno komisionální řízení o schválení výstavby nové školy – ter-
mín zahájení stavby 1962

Škola: ředitel Alois Mathy, celkem 456 žáků – v hlavní budově třídy VI.A – IX., U Vin-
šů: se střídají III. třída
se IV. a V. a družina mládeže, Na Vinici se střídají I.A, I.B a II.B. Od 1. 9. ředitel Alois 
Biel; po smrti p. faráře F. Herolda, byla dána část fary k použití MNV – ten rozhodl 
zřídit zde jídelnu pro školy

1962
21. březen – Státní pojišťovna přispěje částkou 20.000,- Kčs na generální opravu po-
žární nádrže. Podmínka dokončit do září 1962
4. duben – KNV vydává nařízení o zrušení větrolamů v Klecanech – ke Klíčanům 
zrušen, ke Zdibsku zůstane

1963
21. leden – pololetní prázdniny vyhlášeny na 3 týdny – krutá zima a spousty sněhu 
ochromily dopravu i hospodářství
24. únor – zahájená rozsáhlá úprava kinosálu, stávající stav sedadel snížen na 240 – 
potrvá 14 dnů
4. duben – předseda MNV seznamuje s jednáním o výstavbě mostu. Další jednání 
povede Ing. J. Stelzig.
17. říjen – obecní rada: na žádost SSŽ dala svůj souhlas na propůjčení pozemku za 
hájem a současně povolení k postavení zařízení na obalování drtě. Smlouva o proná-
jmu byla na 5 roků (0,49 ha)
10. říjen – obecní rada: komise výstavby žádá dát vyhláškami a rozhlasem občanům 
zákaz vylévání splašků na ulice

1964
8. leden – obecní rada: v květnu bude ukončena výstavba bytů pro n.p. Tesla – není 
dosud vyřešena voda a elektřina
26. únor – zástupce ONV informuje, že výstavba nové školy začne letos – harmono-
gram prací byl schválen
2. července – ustavující zasedání MNV: předseda MNV – Jaroslav Hančl – důstojník 
ČSLA (neuvolněný), tajemník Anna Stanislavová, místopředseda Jan Petříček.
19. září – obecní rada: MUDr.Tincl jedná o využití staré školy na zdravotní středisko. 
V prosinci dojednáno na KNV stavba pavilonového typu nové školy
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1965
13. leden – obecní rada: jed-
nání s Jednotou o obchodní 
síti. Závěr: postavit novou „pa-
nelovou prodejnu“ na rozhra-
ní sídliště, začít již v březnu, 
zajistit pojízdnou prodejnu 
do Drast. Dále jednat: masna, 
mlékárna a další objekty
12. březen – obyvatelé domu 
čp. 345 podávají protest proti 
stavbě panelové prodejny
15. duben – plenární za-
sedání MNV: stavba školy 
4,700.000,– Kčs, letos 700 tisíc, v r. 1966 3 miliony, zbytek v r.1967
19. květen – rada souhlasí s panelovou prodejnou ve III. čtvrtletí – potřeba 2 zedníky 
a 3 pomoc. síly – zajistí MNV
17. červen – v obci ustaven „Svaz zahrádkářů“. Náměstí v obci upraveno

1966
1. leden – ukončena činnost služeb Místního hospodářství – převzal Komunální pod-
nik Čakovice
19. září – kolaudace prvního učebního pavilonu ZDŠ
1. říjen – přemístění 1. – 5. ročníku ZDŠ do nového pavilonu bez data – ve Struhách 
vybudována studna v průměru 3 m, hloubka 6 m. Pokračují práce na dvou nádržích, 
každá s obsahem 150 m3

1967
23. leden – kolaudace panelové prodejny v sídlišti a její slavnostní otevření. Již 
30. ledna byla v nočních hodinách vyloupena – pachatel byl ještě týž den zajištěn
6. duben – kritika na stav životního prostředí – obalovna: smlouva na 5 roků, ale trvá 
dále. Lom – velká prašnost
28. červen – obecní rada: další jednání o přemístění obalovny – jednání trvá téměř 
celý rok
1. září – kolaudace školy a 4. září slavnostní otevření – ředitelem Alois Biel; 18 tříd, 
473 žáků a 29 členů pedagogického sboru

1968
10. leden – obecní rada: za školníka schválen p. Šindelář – nástup dnem 1.3.
24. leden – Výroční schůze Místní jednotky požární ochrany; zvolen velitel MJPO 
p. Štumpfa
7. srpen – obecní rada: členové – předs. Hančl, členové Zavadilová, Poc, Gleich, 
Kodet, Lyer, Tinclová, Zadáková, Ždych
28. říjen – slavnostní akce: u pomníku padlých zasazen „Strom republiky“

ZITKY LETÁKY KATALOGY PU

REZENTAČNÍ DESKY MANUÁLY PLAKÁTY

ÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KALENDÁ

OŠTOVNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍRY KALK
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15. listopad – volba B. Zavadilové za poslance a do funkce tajemnice MNV; pozemek 
školní zahrady na Vinici propůjčen organizaci Junák, která si na něm postaví povrcho-
vou chatu a oplotí celý areál
11. prosinec – ONV vydal povolení na provedení adaptace staré školy na zdravotní 
středisko v akci „Z“

1969
– dokončena adaptace staré školy na zdravotní středisko, architekt F. Novotný z Řeže, 
stavitel J. Srb.
V akci „Z“ občané Klecan odpracovali 12 300 hod., vojáci ČSLA 2 600 hod. ONV po-
skytl finanční pomoc 1,5 mil. Kčs, obce Husinec-Řež, Větrušice, Máslovice a Vodo-
chody přispěly celkem 146 000 Kčs., celková hodnota díla 700 000 Kč
– započata úprava Rychty

1970
1. prosinec – zahájen provoz zdravotního střediska TJ Sokol – A mužstvo po vynikají-
cím výkonu v Louňovicích postupuje do I.B třídy. Zahájená i dívčí kopaná
Matrika: k 31.12. žilo v Kleccanech 2 132 občanů. Obec má 649 bytů (220 ústřední 
topení, 393 koupelny, 584
Vodovod, 562 televizorů, 164 aut, 108 motocyklů
JZD – započato s výsadbou višňových a broskvových sadů. Květy bude využívat zatím 
30 rojů včel – plánuje se zvýšit na 200 rojů. Prodáno 300 q třešní. JZD zřídilo v Praze 
prodejnu ovoce a zeleniny.

JN

ze živOta v dOmě S pečOvatelSKOu SlužbOu
Vzpomínka na pana Josefa Šťastného
10. června zemřel pan Josef Šťastný v nedožitých 90 letech.
Takto na něj vzpomínají přátelé z pražského spolku AkSen – aktivní senior, z.s.

Pana Šťastného jsme znaly od konce roku 2013, kdy jsme začaly spolupracovat 
s Domem s pečovatelskou službou v Klecanech a s jeho obyvateli. Pan Šťastný na nás 
při seznámení působil jako velmi plachý a trochu uzavřený člověk. Ale to jenom ze 
začátku, než jsme se blíže seznámili. Přes toto jeho založení nezadržitelně probles-
koval smysl pro humor a pravá gentlemanská dvornost, kterými nás vždy příjemně 
překvapil. Podobně jako svojí aktivní účasti na zpívání a hraní koled při adventních 
odpoledních, které AkSen pořádá v DPS vždy kolem Vánoc. Nebo ho vidíme u strom-
ku na zahradě, jak dává krmení ptáčkům. Ve své křehkosti působil tehdy jako postava 
z biblického obrazu. Letos se měl 20. července dožít 90 let. S tímto termínem jsme 
v AkSenu počítaly a chystali jsme se osobně ho pozdravit a popřát mu k tomuto 
krásnému věku. Bohužel se ho nedožil. Chybělo jenom pár dní. Věříme, že posezení 



a zavzpomínání při příležitosti nedožitého jubilea s obyvateli DPS slyšel i tam „na-
hoře“, protože se jednalo jenom o vzpomínky hezké a pozitivní. Čest jeho památce, 
ať odpočívá v pokoji.

Emília Wadrop Mamajová, Alena Zagorová a Maja Mamajová 
za AkSen – aktivní senior, z.s.

V neděli 17. června nám přátelé z Ukrajiny a Arménie připravili pravý armén-
ský kebab. Pozvali jsme je na 
posezení s písničkou do za-
hrady u DPS, kterou můžeme 
rozšiřovat díky dotaci od Na-
dace Partnerství a technické 
pomoci města.

Písničky za doprovodu 
harmonikáře pana Jelínka 
si zazpívali obyvatelé DPS 
i hosté z Klecan. Děti z kurzu 
Latin Dance zatančily něko-
lik tanců.

V úterý 14. srpna jsme oslavili svátek Aleny a Hany a 12. září budeme slavit svátek 
Marie, tentokrát s Petrou Rezovou, která bude od 15 hodin hrát a zpívat známé písně.

Pravý Hradec
Zábavné i naučné odpoledne pro děti II. stupně ZŠ
22. 9. od 13 hodin v Dolních kasárnách.
Program:

1. Zvládání mezilidských konfliktů – podle programu A.S.R.T. , který zpracoval 
a vede Ing. J. Kolcun. Tuto metodu si již úspěšně vyzkoušely děti z mateřské školy 
a děti z I. stupně. Tentokrát půjde o verzi pro děti 12+ a dospělé. Doba trvání cca 
2.5 hodiny

2. Zvládání stresových situací – děti si budou moci vyzkoušet, co s nimi udělá in-
tenzivní psychické i fyzické zatížení. Oba lektoři nejprve dětem vysvětlí vliv psychic-
ké a fyzické zátěže na hlavu i tělo. A aby nezůstalo pouze u teorie, děti si následně 
vyzkouší  modifikaci metody, která se běžně využívá například v NASA při výcviku 
kosmonautů, v armádních a policejních speciálních jednotkách, ale i při výcviku 
letových dispečerů, nebo v top managementu mezinárodních firem. Zkrátka všude 
tam, kde je potřeba se rozhodnout pod velkým stresem „tady a teď“. Díky tomu se 
budou moci sami přesvědčit, jak právě na ně intenzivní stres funguje. Ztráta jemné 
motoriky, tunelové vidění a slyšení, neschopnost vzpomenout si naučené znalosti, 
atd. Poté lektoři vysvětlí, jak s touto nově nabytou zkušeností pracovat i do budoucna 
– pokud budou nervózní i v důležitých životních situacích (čtvrtletní písemná práce, 
zkoušení u tabule, první rande, maturita či jednou i pracovní pohovor), pak jejich 
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pracně nabyté znalosti a dovednosti nebudou plně využity a oni tak podají nesrov-
natelně horší výkon. Závěrem lektoři dětem ukáží i několik možností, jak se stresu co 
nejdříve zbavit a děti si tyto metody budou moci plně nazkoušet.

Doba trvání cca 1.5 hodiny

Obě výše zmiňované aktivity jsou zaměřeny na vlastní zážitek. Nepůjde tedy o pa-
sivní přednášku, ale děti se přímo zapojí a budou mít unikátní šanci si vše vyzkoušet na 
vlastní kůži. Budou tak dobře připraveny na nové prostředí i přísné nároky pedagogů.

Lektoři: Ing. Jaroslav Kolcun, Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D, 
Zdeněk Novák.

3. Doprovodný program: svezení na koních, šlapací auta, laserová střelnice, ob-
čerstvení.

Vstupné 200 Kč.
Počet míst je omezený, přihlašujte se proto předem na www.pravy-hradec.cz

Přijďte podpořit českou kreativitu, něco si vyrobit, originálního koupit, výtečně se na-
jíst a skvěle se pobavit s celou rodinou na první roztocký hand-made market v neděli 
23. 9. 2018 od 10:00 do 17:00 na zámek v Roztokách u Prahy. 

DESIGN LOCK je místem setkání kreativních lidí s chutí tvořit, ale i těch, jež ori-
ginalitu vyhledávají a dokáží ji také ocenit. Návštěvníkům nabídne rozsáhlou škálu 
výrobků (hračky, módu pro malé i velké, knížky, bytové doplňky, šperky, kabelky, 
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pamlsky a v neposlední řadě i přírodní kosmetiku pro děti i dospělé), ale vždy s dů-
razem na kvalitu.

Zdroj: https://www.muzeum-roztoky.cz/akce/608-design-lock

Odešla StarOStKa SOKOla  
Jiřina SrbOvá

S paní Jiřinou Srbovou, bývalou starostkou Tě-
locvičné jednoty Sokol Klecany, župa Jungmannova, která 
zemřela 13. července ve věku 89 let, jsme se rozloučili na 
klecanském hřbitově v pátek 20. 7. 2018. Po Václavu Souku-
povi byla druhou starostkou Sokola od jeho obnovení v Kle-
canech na podzim 1991. Jako dlouholetá sokolka se spolu 

s dalšími bývalými členy obnovy zúčastnila.
Narodila se do rodiny řezníka a rolníka a snaživostí v hospodářství chtěla 

nahradit i svou pohybově postiženou starší sestru. Jezdila na koni, pracovala na 
poli i ve stáji, jak bylo potřeba. Provdala se za rolníka, který v roce 1962 v pou-
hých 39 letech zemřel. Bylo to dopoledne po nočním výslechu na StB. Jiřinka 
Srbová zůstala sama s dvěma malými dětmi. Celý život pracovala v živočišné vý-
robě JZD. Pracovala i v důchodu, kdy uklízela kanceláře zemědělského družstva. 
I přes svůj nelehký životní úděl, který ji vedl k pracovitosti a skromnosti, byla 
vždy chápavá a laskavá ke svému okolí.

Ve funkci setrvala sestra starostka dvacet let, od r. 1997 do r. 2017. Za dlouho-
letou a obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí obdržela ke svým osmde-
sátinám Pamětní list České obce sokolské. Velmi dlouho se zúčastňovala cvičení 
pro starší ženy, společných výletů, vycházek a také kulturních a společenských 
akcí, které pořádalo město Klecany. Ještě v pokročilém věku zvládla stoj na hlavě 
a v roce 2010, v 81 (!) letech, tančila se skupinou osmi členek Sokola Českou 
besedu při oslavě konce 2. světové války.

Na sestru starostku Jiřinu Srbovou vděčně vzpomínáme.    
zl

výStava reliéfnícH Obrazů
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech bude ve dnech 9. září až 14. října 
2018 výstava dřevěných reliéfních obrazů světců, vytvořených řezbářkou Jarmilou 
Haldovou ze Sedloňova v Orlických horách. Výstava má název Svatí na dotek, pro-
tože řezbářka vytvořila dřevěné reliéfy, aby se jich mohly dotýkat nevidomé děti. 
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Ale i pro ty, kdo mají to 
štěstí, že vidí, je zají-
mavé poznat hmatem, 
co všechno na obraze 
je.

Výstava je přístup-
ná vždy v neděli od 
10.30 do 12 a od 14 
do 17 hodin, ale po 
domluvě na telefo-
nu 731 625 978 nebo 
731 626 040 i jindy. Na 
výstavu zveme všechny 
zájemce o pěkná vý-
tvarná díla, kterými tyto 
reliéfy jsou.

Záštitu nad výstavou převzal salesiánský biskup Msgr. Karel Herbst, který nás v Kle-
canech navštíví v neděli 14. října při mši svaté v 9.30 hodin.

Zářijový koncert v kostele
Dne 28. 9. 2018 se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech
koncert. Bližší informace o programu naleznete na plakátech během září.

pk

„ni ziSK, ni Slávu“ a „tužme Se“
… to jsou hesla Miroslava Tyrše.

Počátek prázdnin naplnil Prahu skutečný sportovní duch – přijeli cvičenci z celé 
naší republiky, ale i členové Sokola z 20 zemí světa (z Evropy, Ameriky, Kanady i Aus-
trálie), aby po tradičním sletovém průvodu Prahou a po komponovaném sportovním 
programu „Sokol Gala“ v O2 aréně, ve 12 hromadných skladbách, určených pro rodi-
če a děti, mladší i starší žactvo, muže, ženy dorost, předškolní děti i seniory, předvedli 
své dovednosti z oblasti „Sport pro všechny“.

Po více než roční přípravě ve svých tělocvičných a tělovýchovných jednotách, ve 
sportovních klubech či školách a po řadě secvičných a následně místních, župních 
a oblastních sletech, chtěli v Praze po šesti letech na XVI. všesokolském sletu předvést 
krásu zdravého pohybu a prožít nezapomenutelnou atmosféru společného cvičení 
generací.
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Hrdě, zdařile a s radostí navázali na tradice předchozích generací. Organizátoři 
sice opustili velký Strahovský stadion postavený v roce 1926 a celou akci přesunuli 
do Edenu na fotbalový stadion Slavie, kde se počet cvičenců i diváků snížil na stovky. 
I přes tento mírný útlum je pro nás cvičence i mnohé další, zájem o společné gymnas-
tické cvičení s hudbou, značně motivující. Autoři skladeb vše přizpůsobili již nové 
době a změnám v prostředí sportu.

XVI. všesokolský slet 2018, zejména při zahájení, kdy připomněl naši historii i his-
torii Sokola, a v koedukované skladbě „Spolu“ (skladba pro dorost, muže a ženy 
nacvičené Českou obcí sokolskou a Sokolskou unií Slovenska) prokázal svým poje-
tím historii československé vzájemnosti, národní hrdosti a vlastenectví a stal se tak 
součástí oslav 100. výročí založení Československé republiky. S dobrými a nezapo-
menutelnými zážitky z plochy odcházeli nejen cvičenci jednotlivých skladeb, ale 
zřejmě i přítomní diváci a diváci od televizních obrazovek z obou programových dnů 
či průběžných reportáží a vstupů. Stejně radostný a plný zážitků byl i návrat cvičenců 
z Prahy domů.

Chci vám tyto své pocity sdělit i jako přímý účastník akce, vystupující ve skladbě 
České asociace sportu pro všechny „Gymnastický sen“ a jako cvičenec na všech 
pěti předchozích sletech. Připomnělo mi to atmosféru veřejných vystoupení, která 
jsme i v Klecanech v období celostátních spartakiád prožívali. Je na co vzpomínat. 
I v dnešní době stojí za to umožňovat i dalším sportovním nadšencům společné pro-
žívání pohybu s hudbou a pohybovou seberealizaci v různých formách sportovních 
odvětví. Tělovýchova a sport není „projekt neziskovky“, ale trvalá a soustavná činnost 
a veřejně prospěšná činnost, chcete-li „služba“, obohacující člověka. S ní se snoubí 
nezbytné a tradiční dobrovolnictví činovníků (vedoucích, cvičitelů, trenérů), které 
bychom měli umět alespoň morálně ocenit.

Nečekejme tedy dalších 6 let, kdy se bude konat XVII. všesokolský slet – možná 
i s větší účastí klecanských.

Václav Kuchta z Klecan

cHOrOby našicH zaHrad – iX
Hořká pihovitost jablek (křenčení)

Na slupce jablek se při napadení tvoří propadlé hnědé 
skvrny, o průměru nejprve menším než 1 mm. Svět-
lehnědé skvrnky vytvářejí na jablku doslova pihovitý 
povrch. Takto napadená jablka mají nepříjemnou na-
hořklou chuť, při čemž zvlášť náchylné k napadení jsou 
velké plody. Příznaky této choroby jsou zákeřné tím, že 
se na plodech, které jsou na stromě objevují jen zříd-
ka a objeví se až po delším skladování. Příčinou bývá 
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deficit vápníku v plodech, při čemž obsah vápníku v půdě může být v normálu, ale 
sucho způsobí, že strom nedokáže přijmout tolik vápníku kolik by potřeboval. Stromy 
s velkými plody a nadměrnou úrodou jsou k tomu více náchylné z důvodu větších 
požadavků na vláhu bohatou na vápník. Jedinou ochranou je dostatečné zalévání 
jabloní a mulčování pro udržení vláhy. Zároveň je třeba udržovat vyrovnaný růst 
plodů správným hnojením vyváženými hnojivy. Na závadu rovněž může být přebytek 
dusíku.

JH

mySlivOSt – náKazOvá Situace v rOce 2017
Státní veterinární správa vydala „Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví volně 
žijících zvířat v roce 2017“. V ní se uvádí, že po mnoha letech, kdy byla Česká re-
publika prosta nebezpečných nákaz se objevily hned dvě nebezpečné nákazy, a to 
ptačí chřipka a africký mor prasat. Obě tyto nákazy byly široce publikovány jak v od-
borném tisku, tak i ve veřejných médiích.

Po deseti letech se na našem území vyskytla vysoce patogenní ptačí chřipka, za-
vlečená k nám migrujícími ptáky. Vyskytla se hlavně u labutí, dále pak u divokých 
kachen, volavek a hus. Nákaza se bohužel rozšířila i do chovů drůbeže, kde bylo 
vyhlášeno celkem 38 ohnisek nákazy. Následkem byla likvidace těchto napadených 
chovů.

V loňském roce se u nás vůbec poprvé objevil africký mor prasat. Jedná se o vyso-
ce nakažlivé onemocnění domácích i divokých prasat, které se však na člověka ani 
na ostatní živočichy nepřenáší. Tato nákaza si vyžádala koordinaci orgánů státní sprá-

vy, veterinárních, 
zemědělských i zá-
jmových organizací. 
O závažnosti pro-
blému svědčí i to, že 
byly kolem ohniska 
nákazy vybudovány 
pachové i elektric-
ké ohradníky, i na-
sazeni odstřelovači 
z řad Policie ČR. 
Důležitou úlohu při 
likvidaci této nákazy 
sehráli myslivci, kte-
ří se snažili radikál-
ním odstřelem snížit 
stavy černé zvěře, 
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vyhledávali uhynulé kusy a spolupracovali na jejich likvidaci. Tato opatření způso-
bila, že se nákazu podařilo udržet na relativně malém území Zlínského okresu (asi 
70 km2). Do konce roku 2017 bylo zaznamenáno 205 pozitivních nálezů uhynulých 
i ulovených kusů černé zvěře. I když se nákazu podařilo zvládnout, nebezpečí za-
vlečení trvá, protože na Ukrajině, v Polsku a v pobaltských republikách se AMP stále 
vyskytuje.

Již od roku 2004 má ČR statut státu prostého vztekliny. Je to zásluhou plošné orál-
ní vakcinace z let 1989 až 2009, na které se podíleli též myslivci kladením návnad 
s vakcínou v honitbách.

Z ostatních nákaz je třeba se zmínit o Aujeszkyho chorobě, která se z prasete může 
přenést na další volně žijící živočichy i na domácí zvířata. Na člověka se však nepře-
náší. Nebezpečná může být například pro loveckého psa, který by se dostal s naka-
ženým zvířetem do kontaktu.

Svalovčitost je parazitární onemocnění přenosné na člověka, a proto každý ulove-
ný kus divokého prasete je povinně testován na tuto chorobu. Z 230 998 ulovených 
kusů byl v roce 2017 pozitivní pouze jediný.

V poslední době vzbudil pozornost případ onemocnění člověka tasemnicí přená-
šené liškou. Nebezpečí spočívá v tom, že se člověk může nakazit požitím znečiště-
ných lesních plodů a také tím, že se projevy nemoci mohou objevit až po značně 
dlouhé době.

Lze si jen přát, abychom v roce 2018 a dalších letech byli ušetřeni nákaz ohro-
žujících zdraví člověka, zvěře a domácích zvířat. Myslivci tomu budou maximálně 
nápomocni.

Ing. Jindřich Trpák

před Odletem dO afriKy – JiřičKy 
a vlaštOvKy
Fauna Klecan 25.
Blíží se podzim, a s ním přichá-
zí doba, kterou lidé dříve znali 
jako běžnou událost, ale dnes si 
o ní obvykle čtou jen děti v ba-
revných knížkách nebo na inter-
netu. Odlétají vlaštovky a jiřič-
ky! Ptáci, kteří kdysi po stovkách 
a tisících sedávali na drátech 
elektrického vedení, aby se před 
odletem do vzdálené Afriky zfor- Jiřičky a vlaštovky při odběru bahna na stavby hnízd, 

autor snímku Jiří Brázda, 21. května 2018



Klecanský zpravodaj • září 2018

movali do letových útvarů. V Klecanech ale máme trochu štěstí, protože tito veselí 
ptáčci tu žijí a hnízdí, nebo se o to přinejmenším snaží. Tak si o nich něco řekněme.

Relativně hojnější je u nás jiřička obecná (Delichon urbica), ptáček svrchu kovově 
černý, na kostřeci a zespoda mléčně bílý. Jiřičky hnízdí obvykle dvakrát ročně mezi 
dubnem až srpnem. Hnízdo ve tvaru uzavřené čtvrtkoule s malým vstupem budují 
obvykle na budovách z bahenních kuliček, a uvnitř ho vystýlají peřím a rostlinami. 
Tam snáší 4 až 5 bílých vajíček, na kterých pak sedí střídavě samec i samice 13 dnů. 
Po vylíhnutí krmí mladé přibližně 18 až 22 dnů.

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) je o trochu větší než jiřička, a také barevnější. 
Hrdlo a část nad zobáčkem má rezavě hnědé. Ocas je hluboce vystřižen, což vlaš-
tovce umožňuje skvělé letové vlastnosti a manévrování při lovu. Hnízdo ve tvaru 
otevřené mističky staví někdy na budovách, ale často i uvnitř lidských objektů, třeba 
ve stájích a stodolách, a také z bahenních kuliček a peří. Bylo ale pozorováno hníz-
dění i v jednom nedalekém pneuservisu. V hnízdě se pak objeví 4 až 5 červenohnědě 
skvrnitých vajec, na kterých sedí pouze samice asi 14 až 17 dnů. Samec samici krmí, 
a po vylíhnutí mláďat je oba krmí přibližně 20 až 22 dnů. Hnízdění probíhá obvykle 
dvakrát ročně, výjimečně při dostatku potravy i třikrát. Mladí ze třetí snůšky ale často 
nestačí řádně dorůst, a pokoušejí se přezimovat u nás. Hlasové projevy vlaštovek 
spočívají ve štěbetání a cvrlikání.

Vlaštovky a jiřičky osidlují v Evropě téměř stejné areály, žijí v celé Evropě vyjma 
nejsevernějších oblastí, v Přední Asii (Turecko, Libanon, Egypt) a v severní Africe. Vy-
skytují se i v centrální Asii mezi 30 až 65° severní šířky. A vlaštovky na rozdíl od jiři-
ček osidlují i většinu Severní Ameriky. Zimní období tráví oba druhy ve střední a jižní 
Africe. Pro zajímavost – severoamerické vlaštovky se na zimu stěhují do severní části 
Jižní Ameriky. Odlet ptáků se odehrává od poloviny září, někdy až v říjnu. Přílet našich 
vlaštovek probíhá od konce března do začátku dubna, u jiřiček je to o něco pozdě-

ji, od poloviny dub-
na. V Klecanech se 
oba ptáci zdržují 
v prostoru Dolních 
a Horních kasáren, 
kde také hnízdí. Ji-
řičky si oblíbily no-
vostavby v Astrapar-
ku, které jim podle 
všeho připomínají 
nějaké zvláštní skal-
ní útvary. Je vidět, 
že i když se lidem 
konglomerát těchto 
obytných domů pří-
liš nezamlouvá, tak 
jiřičky mají na věc 
jiný názor. Navíc 
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ptáci nalezli vhodné bláto na 
stavbu hnízd hned poblíž, při 
rekonstrukci rozmoklé polní 
cesty. Potravy sice není žádný 
přebytek, ale nějaké mouchy, 
jepice, můrky a komáři se přece 
jen objevují kolem koní a ovcí 
v Dolních kasárnách, nad bazé-
ny a jezírky u domů i jinde.

Na dlouhé cestě do zimovišť 
číhá na ptáky mnoho nástrah. 
Ve Středomoří (Itálie, Španěl-
sko, Řecko) byly kdysi vlaštov-
ky i jiřičky loveny a prodávány 
na trzích jako potrava. Spolu 
s nimi i mnoho jiných tažných 
ptáků. Tento neblahý zvyk se 
podařilo z větší části vymýtit, 
ale další hladové národy čekají 
na ptáky i v Africe. Tam je loví 
a konzumují kudrnatí domo-
rodci, kteří se zřejmě z toho 
důvodu v posledních letech vy-
dávají lovit vlaštovky a jiřičky 
do Evropy.

Je tedy vidět, co tito milí 
ptáčci potřebují k životu. Kro-
mě převýchovy afrických domorodců také trpělivost našich lidí, na jejichž domech si 
staví hnízda, a dále potřebují pěkné bahno a mouchy. Trpělivost ovšem mnoho našich 
spoluobčanů postrádá, no a bahno a mouchy mnozí považují za přežitek minulosti. 
V takovém případě by se ovšem vlaštovky a jiřičky mohly stát minulostí rovněž.

Jaromír Bratka

blíží Se KOnec turiSticKé SezOny
Skončilo období prázdninových radovánek, výletů a letos doufejme, že i přemíry slu-
nečného počasí. Pro zaměstnance technických služeb Městského úřadu v Klecanech 
nastane nové kolo úklidu. Zvláště v místech, kde je zvýšený výskyt turistů a cyklotu-
ristů. Co chvíli láteříme na divoká prasata, jak vše ničí a rozrývají. Na jejich obranu 
je však potřeba říct, že ač jsou to zvířata chytrá, přesto se chovají pouze instinktivně. 
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To takový turista nebo cykloturista, který se přiřítí 
o prázdninách do Klecánek k Vltavě má samo-
zřejmě oproti černé zvěři vyšší inteligenci, jeho 
chování je vedeno rozumem a vším, co se v mno-
ha školách naučil, co pochytil na sociálních sí-
tích a ve sdělovacích prostředcích. Nic z toho mu 
však nebrání, aby se choval, s prominutím, jako 
prase. A to se v tomto případě prasatům hluboce 
omlouvám, protože jsem dosud neviděla žádné-
ho divočáka, řítit se kolem procházejících lidí 
nebo pobíhajících dětí nepřiměřenou rychlostí, 
a ještě při tom nevybíravými slovy komentovat, 
že chodci nemají na cyklostezce co pohledávat. 
Když jsou výletníci rychlostí své jízdy, během kte-
ré jen těžko mohou sledovat krásy okolní krajiny, 
znaveni, usednou na břeh řeky, posvačí, doplní 
tekutiny a odpadky odloží. Bohužel nikoliv do 
odpadkového koše, ale do zeleně na břehu řeky, 
jak je vidět na obrázku. Také jsem nikdy neviděla 
divoké prase odhodit plastovou láhev a papír od 
zmrzliny. Oni si totiž divoká prasata a všechna 
ostatní zvěř, ač to nevědí, podvědomě svého ži-
votního prostředí váží. To jenom pro člověka, který se honosí nejvyšší inteligencí, je 
životní prostředí prázdnou frází, dobrým volebním programem a módním tématem.

JH

Takto krásně ti, kdo sekají trávu na břehu řeky, dokáží zachovat kulturní rostliny 
a nepoškodit je bezhlavým useknutím….. A takto si vylepšuje vyšší inteligence  

„člověk“ své životní prostředí.



32 / 33

Milí žáci,
prázdniny jsou u konce. Byly určitě plné zážitků – poznali jste nová místa, sezná-

mili se s novými kamarády, užili si spoustu legrace při hrách či sportovních aktivitách. 
Počasí přálo – sluníčko svítilo a hřálo možná někdy až moc.

Věříme, že jste si za ty dva měsíce řádně odpočinuli a nyní nám nezbývá nic jiného 
než se opět vrhnout do práce. Nový školní rok začíná! Všichni se na vás moc těšíme.

Během prázdnin proběhly ve škole opravy a úpravy. Některé ani nepoznáte, ale 
vše, co se zde během prázdnin udělalo, pomůže zpříjemnit vaši i naši práci. Važte si 
nově vymalovaných tříd, nového nábytku, hezké výzdoby tříd i chodeb a snažte se, 
abyste nic nezničili. Změny jsou i v jídelně a o nich vás budou informovat vaše paní 
učitelky.

A jak to na začátku toho nového školního roku bude vypadat?
Přivítáme se v pondělí 3.9. v 8 hodin ve třídách. Pro prvňáčky máme připraveno 

slavnostní přivítání 3. 9. v 9 hodin na školním hřišti.
V prvním týdnu se třídy I.B, VI.A a VI.B účastní 

adaptačního kurzu. VI.A a VI.B v termínu 5. – 7. 9.; 
I.B v termínu 7. – 9. 9.

Pro rodiče prvňáčků plánujeme třídní schůzky na 
středu 5. 9., pro všechny ostatní třídy pak na středu 
12. 9. Bližší informace najdete na webových strán-
kách školy – www.zsmsklecany.cz

VYKROČTE SPRÁVNOU NOHOU DO ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019!

šKOlní Kurýr

SKautSKé StřediSKO Havran Klecany
Letní tábor
Po dva roky naše středisko bloudilo po různých tábořištích, aby se letos 
opět vrátilo do Heřmanic v Podještědí. Pravda, z kuchyně toho moc nezbylo a z jídel-
ny už vůbec nic. Navíc bylo třeba znovu přivézt všechen materiál na stavbu tábora, 
nejen pro nás, ale také pro skautskou návštěvu ze Švédska. Celkem vzato, na táboro-
vé vedení a roverský kmen letos čekalo mnoho výzev.

Samotnému táboru předcházely celé dny plánování, organizování, hledání a vyři-
zování. Trochu nadneseně by se dalo říci, že snad ve všem se během příprav objevil 
nějaký háček. I proto bych označil za malý zázrak, že se nám v sobotu 30. června po-
dařilo dopravit všechny děti i materiál na místo. Přestože nás trýznilo hrozné vedro, 
práce nám šla od ruky, takže večer si již všechny děti mohly ustlat na svých postelích. 
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Jelikož nás na tábor letos jelo přes 80, bylo třeba postavit vedle 12 tee-pee ještě celou 
řadu podsadových stanů, dva velké hangárové stany a spoustu dalších táborových 
staveb potřebných pro plnohodnotný tábor. Něco se podařilo postavit a připravit již 
předchozí víkend, kdy probíhala táborová „stavěčka“, přesto zbyla většina práce na 
první dva táborové dny.

Návrat do Heřmanic nebyl jediným důvodem, proč lze označit letošní tábor za 
výjimečný. Oproti loňskému táboru jsme se rozhodli děti více zapojit do chodu a udr-
žování tábora. Došlo k radikální změně v systému služeb, kdy předchozí systém 
celodenní služby nahradily dopolední a odpolední pracovní bloky, během kterých 
každá táborová skupina vykonávala každý den jinou činnost. Celkově se tábor zamě-
řil především na život v přírodě, táboření jako takové a schopnost postarat se nejen 
o sebe, ale také o druhé. Tomu byly přizpůsobeny jak oddílové programy, tak celotá-
borová etapová hra. Zajímavou změnou byla také skutečnost, že ranní rozcvičky byly 
tentokrát povinné pro všechny účastníky tábora, přičemž si každý mohl vždy vybrat 
z nabídky tří programů.

Největší letošní specialitou však byla již zmíněná návštěva 36 švédských skautů. 
Musím se přiznat, že nejen já jsem byl z této zahraniční návštěvy nervózní. Jací bu-
dou? Co si o nás pomyslí? Budou z nás mít dobrý první dojem? Jak se s nimi vlastně 
domluvíme? Jak bude tábor fungovat, když tu budou s námi ty čtyři dny? Všechny 
obavy ale byly zbytečné. Děti z našeho střediska to vše pevně vzaly do rukou a při-
chystaly Švédům velmi přívětivé uvítání s kytarami a písní na rtech. Abychom se 
co nejdříve zbavili atmosféry tíživého neznáma, připravily Anička s Vlaďkou nějaké 
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uvítací hry, během kterých se švédští skauti připojili k našim táborovým skupinkám. 
Velmi je fascinovaly naše slavnostní ohně, především jejich zapalování ze čtyř svě-
tových stran podle lesní moudrosti. Celkem rychle se však zapojili do všech oblastí 
táborového života, rozcvičkami počínaje a zpíváním u ohně konče. Zúčastnili se 
několika oddílových programů, dvou částí etapové hry, služeb, nástupů atd. Také jim 
byl dán prostor, aby nás seznámili se svými programy. Dokonce jsme od nich dostali 
populární severskou společenskou hru Kubb, ve které se dvě soupeřící družstva po-
kouší pomocí dřívek srazit nepřátelské kolíky. Střet dvou z části odlišných a z části 
stejných skautských kultur dopadl z mého pohledu výborně. Pro obě strany to byla 
velká zkušenost, neboť si každý z nás uvědomil, že po celém světě jsou tisíce a tisí-
ce skautů, kteří i přes malé odlišnosti jsou úplně stejní jako my a spojují nás stejné 
ideály. Zároveň se máme na co těšit, neboť nám chtějí naše pozvání oplatit příští rok. 
V roce 2019 se tedy část z nás podívá do Švédska!

Tábor je vždy provázen velkou etapovou hrou. Letos jsme měli zajímavé téma Otců 
poutníků (Pilgrimů) aneb založení první trvalé anglicky mluvící kolonie v Americe. 
Světlušky, vlčata a skauti a skautky z 13. oddílu byli rozděleni do sedmi osad – Fre-
etownu, Marshfieldu, Dartmouthu, Easthamu, Sandwiche, Swansea a Bridgewateru. 
Život v Plymoutské kolonii (původní název první kolonie Pilgrimů) však nebyl žádný 
med. Nehostinná příroda a neznámý terén připravily osadníkům mnoho těžkých zkou-
šek. Cílem každé osady bylo co nejlépe se připravit na zimu a získat co možná nejvíce 
surovin a přírodního bohatství. K těm účelům daroval guvernér Plymoutské kolonie, 
John Carter, každé osadě vlastní sklad, do kterého měly ukládat získané suroviny.
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V zimě je potřeba se především udržet v teple. Hned v první etapě se proto jednot-
livé skupiny vydaly na průzkum po neznámé stezce, na jejímž konci získaly pro svou 
osadu teplé bizoní kůže. Celá tato etapa byl vlastně jeden velký test, během kterého 
měly jednotlivé skupiny za úkol vnímat okolní přírodu všemi pěti smysly. Během 
druhé etapy přišly ohromné hurikány a bouře, které natropily v kolonii velké škody. 
Po vyřešení všech krizových situacích čekala na osady odměna v podobě zásob vody 
na zimu.

Další etapa měla prověřit obratnost prstů našich táborníků, neboť pod vedením 
hlavního stavitele Kulihráška budovali Johnu Carterovi pomník. Háček byl v tom, že 
celou stavbu měla držet lana a uzly z nich spletené. Díky tomu získaly dostatek 
kamene a stavebního materiálu pro případné opravy budov během tuhé zimy. Další 
pohroma na sebe nenechala dlouho čekat. Vypukl ohromný požár, během kterého 
i přes snahu všech osad shořely všechny okolní lesy. Podařilo se však zachránit ně-
kolik sazeniček, které každá skupina zasadila a starala se o ně do té doby, dokud jim 
z nich nevyrostly stromy nové. Díky nim pak skupiny měly dostatek dřeva na dlouhé 
zimní večery.

Po nějaké době začalo osadníkům docházet železo. Naštěstí si jeden z průzkum-
níků vzpomněl, že se v okolí nacházejí bohatá ložiska, která je však nejprve nutno 
zmapovat. Pomocí mapy se dali osadníci do objevování, přičemž kdo objevil nejvíc 
ložisek, měl zároveň nejvíce rudy. Poslední surovinu, kterou osadníci získávali, bylo 
samozřejmě jídlo. Tato etapa byla vlastně kulinářská soutěž, kdo uvaří nejlepší ze-
leninovou polévku a brambory v popelu. V potaz se také bral způsob, jakým u sebe 
jednotlivé osady pohostily pana guvernéra.

V poslední etapě se však stala hrozná věc. Sklady zachvátil hrozný požár a všech-
ny zásoby byly ztraceny. A jelikož zima byla za dveřmi, musely osady rychle nasbírat 
nové. Ve finálním závodě čekala na táborníky stanoviště, ve kterých musely dokázat, 
co se v předchozích etapách naučili. I přes počáteční paniku se všem osadám po-
dařilo získat tolik zásob, že přečkaly zimu bez úhony. Nejvíce se však vedlo osadě 
Swansea.

Celkově musím tábor zhodnotit jako povedený. Ne všechno fungovalo, jak mělo, 
ale vzhledem k tomu, o jak náročnou akci se jednalo (v jednu chvíli nás v táboře 
bylo skoro 120!), tak jsme ji zvládli dobře. V táboře se pořád něco dělo, zavedla se 
celá řada novinek (většina z nich určitě pozitivních), děti se bavily (ať už české či 
švédské) a nejen etapovou hrou jsme naplnili náš hlavní cíl – navrátit se k onomu 
původnímu tradičnímu skautskému táboření. Obrovský dík Kapimu za to, že si vzal 
úlohu hlavního vedoucího na svůj hřbet. Stejně tak Vlaďce, která ho v roli vedoucího 
tábora zastupovala, když bylo potřeba. Tábor by se jednoznačně neuskutečnil bez 
ostatních vedoucích a roverů, kteří ho udržovali celých těch 14 dní pohromadě. Stej-
ně tak se činili kuchaři, kteří obětovali svůj čas a ochotně nám přijeli na tábor vařit. 
A především děkuji dětem, neboť jejich nadšené a spokojené tváře na konci tábora 
jsou pro nás vždy odměnou a ujišťují nás, že to co děláme, děláme dobře a že to celé 
má smysl.

Pavel Hurt
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13 medailOvýcH zaStavení na miStrOvStví 
čr v crOSS cOuntry 2018
Nebývale velkolepým úspěchem završili mladí bikeři z týmu ADASTRA Sokol Vel-
těž letošní sezónu. Na Mistrovství ČR v Peci pod Sněžkou potvrdili svou příslušnost 
k české špičce.

Zastavení první 
Prvním závodem byl prestižní závod elitních 
štafet. Po báječném výkonu obou děvčat nám 
to poprvé cinklo. 
Týmové štafety (9 startujících)
3. místo Magdalena Mišoňová 
4. místo Aneta Novotná

Zastavení druhé až čtvrté 
V sobotu ráno byla na programu nejmladší mis-
trovská disciplína – hromadný závod do vrchu. 
Na 4,2 km převýšení 350 m. Kdo zná výjezd 
na Pražskou boudu přes Poustevníka, jistě oce-
ní náročnost trati. Dva tituly Mistra ČR a jedno 
double je více než slušná vizitka.
1. místo Magdalena Mišoňová
1. místo Aneta Novotná 
2. místo Zuzana Kadlecová 
pro úplnost ještě doplníme 4. místo Kateřina 
Suchá a 6. místo Richard Wohanka.

Zastavení páté 
V tradičním odpoledním programu získal svou první mistrovskou medaili Robik, 
i když tentokrát musel o bronz zabojovat před dotírajícími soupeři. Velkým příslibem 
jsou pak 6. místa Sebíka a Johanky. 
Kluci 5 – 6 let (12 startujících) 
3. místo Robin Vašíček
6. místo Sebastian Švambera 
Holky 5 – 6 let (7 startujících) 
6. místo Johana Čermáková

Zastavení šesté 
Pouhá jedna vteřinka tentokrát dělila Lauru od zlata, v cílové rovince se musela 
sklonit před silnější soupeřkou. V chlapecké soutěži vybojoval ve velké konkurenci 
10. místo Denda. 



38 / 39

Děvčata 7 – 8 let (28 startujících) 
2. místo Laura Svobodová 
Kluci 7 – 8 let (28 startujících) 
10. místo Denis Čermák

Zastavení sedmé a osmé 
V naší parádní disciplíně jsme měli 
na startu dva hladové vlky, v letošní 
sezoně snad nevyhrál závod v této 
kategorii nikdo jiný než Dejv nebo 
Denda. Mistrák je ale o něčem ji-
ném a oba dva se museli sklonit 
před perfektně jedoucím soupeřem. Nicméně dvě medaile do domečku se také počí-
tají. K tomu nejlepší výsledek Lukina v letošní sezoně. 
Kluci 9 – 10 let (37 startujících) 
2. místo Denis Vašíček 
3. místo David Svoboda
32. místo Lukáš Novotný 

Zastavení deváté 
Kýťa šel na start pln odhodlání konečně prolomit prokletí druhých míst. Bohužel 
v první části zaváděcího okruhu nebyl na čele s nejlepšími a výborná stíhací jízda 
stačila na skvělé 2. místo. Adam měl naopak start výborný, ale vybral si slabší chvilku 
v půlce prvního kola, kdy lehce ztratil. Přesto 14. místo je vynikající výsledek. 
Žáci I. (65 startujících) 
2. místo Kryštof Král 
14. místo Adam Hošek

Zastavení desáté 
Na startu v předposlední kategorii dne jsme měli Verču. Parádně zvládla úvodní vý-
jezd, do terénu najížděla na slibném 5. místě. Velmi rychle se dotáhla do skupiny 
bojující o bronz, který nakonec s přehledem vyválčila. Druhá bedna v sezóně. Pre-
miérová medaile z mistráku. 
Žákyně II. (33 startujících) 
3. místo Veronika Mišoňová

Zastavení jedenácté 
Doslova galapředstavení typu One Man Show předvedl na závěr Fíla. V polovině prv-
ního okruhu na nic nečekal a všem soupeřům odjel. Soustředěným výkonem bez 
chyb svůj náskok navyšoval až na 43 vteřin. Fanda ve výborně rozjetém závodě zřej-
mě na nejlepší výsledek sezóny bohužel půl kola před cílem defektil. I to se bohužel 
stává a patří to k závodům… 
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Žáci II. (68 startujících) 
1. místo Filip Jech 
DNF František Arnot

Zastavení dvanácté 
Další galapředstavení na nás čekalo 
v neděli po obědě, kdy způsobem 
start-cíl ovládla svůj závod s mega 
náskokem také Anetka. Zuzka do-
platila výsledkově na nezaviněný 
pád v prvním kole, druhý nejrych-
lejší čas v druhém kole stačil jen na 
nepopulární brambory. A pro životní výsledek v podobě 11. místa si dojela Kačenka. 
Kadetky (27 startujících) 
1. místo Aneta Novotná 
4. místo Zuzana Kadlecová
11. místo Kateřina Suchá

Zastavení třinácté 
Majda na mistráku potvrdila svou pozici české dvojky mezi juniorkami. V těžkém 
dlouhém závodě na 4 kola si dojela pro stříbro. Ríša si v juniorech dojel pro jedno-
značně nejlepší výsledek v sezoně v podobě 16. místa. 
Juniorky (15 startujících) 
2. místo Magdalena Mišoňová 
Junioři (48 startujících)
16. místo Richard Wohanka

Co napsat závěrem?
13 medailí z Mistrovství ČR je prostě NEJ…!!!
Z toho 4 tituly a mistrovské dresy je BOMBA…!!!
a navíc Aneta si bude „tričko“ užívat na všech závodech i v příštím roce až do dal-
šího mistráku.

Shrnutí celkových výsledků Českého poháru přineseme v dalším článku.
Čtyři naši závodníci vybojovali nominace na Mistrovství Evropy. V kategorii ju-

niorek byla nominována Magdalena Mišoňová na závod ME v rakouském Statteggu, 
kde koncem července vybojovala vynikající 14. místo. V kategorii kadetů a starších 
žáků nás reprezentovali na ME v italské horském středisku Pila na konci srpna Aneta 
Novotná, Zuzana Kadlecová a Filip Jech. (o jejich účasti píšeme na jiném místě). 
Velkým úspěchem je také premiérová nominace našeho závodníka na Mistrovství 
světa v Cross Country. Hájit české barvy bude v prvním týdnu v září ve švýcarském 
Lenzerheide Magdalena Mišoňová.  
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brOnz a brambOry prO maJdu a anetu  
na preStižním závOdě štafet!
Báječný výkon předvedla obě děvčata 
v závodě štafet na mistrovství republiky. 
Obsazená startovka zvučnými jmény 
přilákala spoustu diváků, a tak úderem 
17. hodiny mohl padnout první startov-
ní výstřel letošního MČR.  

Neuvěřitelná divácká kulisa popohá-
něla všechny závodníky tak, že závodi-
li jako o život. K báječnému výkonu se 
nadechla obě naše děvčata. Na dívčím 
úseku zajela druhý nejrychlejší čas Aneta 
(věkem pouze ještě prvním rokem kadet-
ka! ) – pouhých 15 s za suverénní Jitkou 
Škarnitzlovou. Jen o 3 vteřiny pomaleji svůj úsek zajela Majda! 

A parťáci ze štafet se také činili, což v konečném pořadí znamenalo třetí místo pro 
Majdu a nepopulární brambory pro Anetku z celkem 9 štafet. 

První medaile z mistráku je doma! 
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aneta nOvOtná Je miStryně evrOpy  
ve štafetácH a vicemiStryně evrOpy v mtb 
crOSS cOuntry! filip JecH brOnzOvý!
Naprosto fenomenálního výsledku na 
Mistrovství Evropy dosáhla bikerka Ane-
ta Novotná z teamu ADASTRA Sokol 
Veltěž.

Hned první závodní den rozjela Ane-
ta parádně týmovou štafetu, kdy na fa-
vorizovanou štafetu Švýcarska najela té-
měř 40 s. V následujících dvou úsecích 
Honzové (Sáska a Zatloukal) pak tento 
náskok skvěle ubránili. Neskutečný 
úspěch, neskutečná radost a neskuteč-
ný pocit, který musíte asi jenom zažít. 
Stupně vítězů a česká hymna na počest 
nejlepších sportovců Evropy.

A aby toho nebylo málo, tak v po-
sledním závodě ME v Cross Country 
v italském horském středisku Pila v nad-
mořské výšce 1 800 m, Aneta po opět 
parádním výkonu vybojovala stříbrnou 
placku v individuálním závodě kadetek. 
Opět stupně vítězů, tentokráte jako prv-
ní poražená. Aneta se tak může také pyšnit titulem vicemistryně Evropy!

V závodě kadetek jsme měli i druhé želízko – Zuzku Kadlecovou. Štafeta se 
Zuzkou obsadila výborné 16. místo v konkurenci 85 týmů. V individuálním závodě 
se Zuzka prodírala zdatně ze startovní pozice 50 až k 15. místu. Bohužel další posun 
vpřed jí byl znemožněn brutálním manévrem soupeřky, který Zuzka odnesla těžkým 
pádem z prudkého svahu. Zuzka není zvyklá závody vzdávat, cílovou pásku proťala 
na 31. místě.

A abychom zakončili tento článek pozitivně, tak Filip Jech veze ze své první účasti 
na Mistrovství Evropy svou první velkou medaili. Filip vybojoval v závodě štafet star-
ších žáků se svým týmem bronzovou medaili!! Na startu se sešlo 73 štafet.

V individuálním závodě Filip obsadil vynikající 21. místo ze 138 závodníků na 
startu. A tento výsledek asi mohl být i lepší, nebýt technických problémů, které bohu-
žel k tomuto sportu patří a je potřeba mít i trochu toho štěstí.

Nicméně závodníci teamu ADASTRA Sokol Veltěž vezou z tohoto mistrovství 
3 medaile! Ten pocit, že jsme byli u 3 medailí z 5, které získala Česká republika jako 
nejúspěšnější země, je nepopsatelný.

-pm-



42 / 43

z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Smutná zpráva
V neděli 5. 8. 2018 zasáhla klecanský fotbal smutná zpráva. 
Opustil nás navždy dlouholetý člen klubu, fotbalista, fanou-
šek TJ Sokol Klecany a pražské Sparty a především dobrý 
kamarád p. František Spejchal.

Fando, děkujeme Ti za to, co jsi pro náš klub během svého života udělal!

„Čas neběží tak rychle, abychom zapomněli.“
Dáša Horová

Pozvánka na zápasy

A mužstvo

08. 09. 2018 17.00 Doksy TJ Sokol Klecany

15. 09. 2018 17.00 TJ Sokol Klecany Cerhovice

22. 09. 2018 10.30 Komárov TJ Sokol Klecany

29. 09. 2018 16.30 Vestec TJ Sokol Klecany

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

B mužstvo

08. 09. 2018 10.15 Lázně Toušeň TJ Sokol Klecany

16. 09. 2018 16.30 TJ Sokol Klecany Čelákovice

23. 09. 2018 16.30 Líbeznice TJ Sokol Klecany

30. 09. 2018 16.00 TJ Sokol Klecany Vyšehořovice

07. 10. 2018 16.00 Radonice TJ Sokol Klecany

Dorost

09. 09. 2018 11.15 Klíčany TJ Sokol Klecany

15. 09. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Kralupy nad Vltavou

23. 09. 2018 10.15 Tuchlovice TJ Sokol Klecany

29. 09. 2018 10.15 Novoměstský Kladno TJ Sokol Klecany

06. 10. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Mníšek pod Brdy
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Starší žáci
08. 09. 2018 13.30 Vyžlovka TJ Sokol Klecany
16. 09. 2018 10.15 TJ Sokol Klecany Louňovice
21. 09. 2018 17.00 Kostelec n. Č.l. TJ Sokol Klecany
06. 10. 2018 10.00 Klíčany TJ Sokol Klecany

Mladší žáci
09. 09. 2018 14.00 Jirny TJ Sokol Klecany
16. 09. 2018 14.00 TJ Sokol Klecany Líbeznice
23. 09. 2018 09.00 Klíčany TJ Sokol Klecany
30. 09. 2018 10.15 Vyžlovka TJ Sokol Klecany
07. 10. 2018 13.30 TJ Sokol Klecany Měšice

Starší přípravka turnaj
09. 09. 2018 14.30 Domácí turnaj TJ Sokol Klecany

Mladší přípravka turnaj
07. 10. 2018 10.00 Domácí turnaj TJ Sokol Klecany

V době uzávěrky zpravodaje nebyly ještě upřesněny termíny ostatních turnajů.

Trenér Daniel Dvořák převzal ocenění za 2. místo mužstva
dorostu v 1. A třídě Středočeského kraje sk. B 

v sezoně 2017/2018
(losovací aktiv Středočeského kraje)
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