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Novoroční slovo starosty
Vážení občané,
Vánoce, na které jsme se jistě všichni velmi těšili, jsou za námi. Dárky jsou rozbaleny, na stolech
leží poslední zbytky cukroví, ozdoby ze stromečků budou zase na rok uloženy. Minulostí jsou
též oslavy příchodu Nového roku. Minimálně do
dalších Vánoc nám však zůstanou v mysli hezké
vzpomínky na tyto výjimečné dny. V Klecanech
jsme si advent zpestřili tradičními akcemi – první
adventní neděli jsme se opět v hojném počtu sešli
u ozdobeného vánočního stromečku na náměstí
Třebízského, abychom ho společně rozsvítili. Doprovodného programu se ujala klecanská základní
škola, pro příchozí bylo připraveno i malé občerstvení. Kulturní komise opět zorganizovala pro děti
i dospělé vánoční dílničky, soubor Lakomé Barky
odehrál v našem kostele vánoční hru se zpěvy. Na
Štědrý den odpoledne bylo počasí spíše aprílové,
než vánoční, přesto společné zpívání koled, lití
olova a možnost odnést si domů betlémské světlo
přilákalo opět více občanů, než tomu bylo v předešlém roce. Stejně jako loni jsme
objednali služby profesionálního zvukaře, aby bylo náměstí dostatečně ozvučeno
a koledy si mohli za doprovodu živé hudby zazpívat i návštěvníci v zadních řadách,
na celé ploše náměstí.
S příchodem nového roku se pojí i rekapitulace roku předchozího a předsevzetí
do roku následujícího. V roce 2018 se toho v Klecanech událo poměrně dost – například přibyly nové přechody pro chodce a byla opravena část chodníku v ulici Do
Klecánek, dokončeny byly projektové dokumentace na stavbu čistírny odpadních
vod a na dostavbu objektu Rychty, u obou projektů byla vypsána výběrová řízení
na zhotovitele stavby. Úspěšně proběhlo výběrové řízení na vypracování projektové
dokumentace k rekonstrukci a rozšíření základní školy, projektanti na pravidelných
schůzkách konzultují postup prací s vedením města i paní ředitelkou základní školy
tak, aby do projektu zahrnuli naše potřeby a požadavky. V listopadu bylo dokončeno pět nových bytů v Dolních kasárnách, které již brzy přivítají nové nájemníky
z řad občanů, kteří dostupné bydlení potřebují nejvíce. U základní školy bylo vybudováno nové parkoviště i nový bezpečnější přístup dětí do školy. Pro cisternový
vůz, který byl s přispěním dotace pořízen našim hasičům, byla rozšířena hasičská
zbrojnice o dostatečně velkou garáž. Občané města, kteří o to požádali, získali
zdarma kompostéry k ekologické likvidaci bioodpadu, byla vybudována nová oplocená stání pro kontejnery na tříděný odpad a navýšena možnost třídění o kovový
odpad a použitý kuchyňský olej. V areálu kasáren byl dokončen nový moderní
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sběrný dvůr, který budou moci občané Klecan využívat zcela zdarma, zprovozněn
bude v nejbližších dnech. Podařilo se dokončit první část nové naučné stezky po
zajímavých místech Klecan. V maximální možné míře jsme využili vypsaných dotací, které městu přinesly desítky miliónů korun a bez kterých by bylo velmi složité,
někdy i nemožné, některé projekty realizovat. Podařilo se opět navýšit počet autobusových spojů mezi naším městem a Prahou. V rámci prohloubení komunikace
mezi městem a občany i občany navzájem byla založena facebooková skupina
Klecany, která k dnešnímu dni čítá cca 830 členů, další jsou zváni a vítáni. Najdete
zde novinky ze života města, občané Klecan spolu diskutují, dotazují se vedení
města, sdělují své podněty a zkušenosti, inzerují, jsou zváni na různé akce. Město
bylo pořadatelem či partnerem několika zajímavých kulturních i sportovních akcí,
největší z nich jsou každoroční již tradiční Slavnosti pravého a levého břeku, kterých se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků.
V letošním roce 2019 nás čeká zejména vyhodnocení výběrových řízení na
zhotovitele staveb čistírny odpadních vod a dostavby Rychty se společenským
sálem. Pokud vše dopadne úspěšně, budou v tomto roce zahájeny i stavby obou
projektů. Během roku bude dokončena projektová dokumentace k rozšíření a rekonstrukci školy. V loňském roce byla akceptována naše žádost o 100% dotaci
z evropských fondů na pokrytí autobusových zastávek a náměstí Wi-fi signálem,
k realizaci by mělo dojít v letošním roce. Budeme nadále jednat o navýšení počtu autobusových spojů s Prahou. Díky podpoře radních i zastupitelů se nám
podařilo vyčlenit prostředky na nákup radaru pro naše strážníky, jeho dodání je
naplánované v průběhu ledna. Díky získanému souhlasu Dopravní policie k měření na několika úsecích ve městě, kde občany velmi trápí bezohledné chování
některých řidičů (zejména v ulicích Boleslavky, ulici Dolní Kasárna a na dalších
úsecích) bude mít naše městská policie účinný nástroj, jak s tímto nešvarem
bojovat. Apeluji na řidiče, aby ve městě dodržovali nejvyšší povolenou rychlost.
V letošním roce začnou probíhat časté kontroly ze strany městské policie se
všemi důsledky, tedy udělováním pokut i předáváním přestupků ke správnímu řízení, kde hrozí udělení trestných bodů a v krajním případě i odebrání řidičského
oprávnění. Jsem přesvědčen, že pouhá změna chování, méně stresu a spěchu,
může přispět k větší bezpečnosti našich občanů, především dětí.
Těším se na další setkání s Vámi na plánovaných akcích města, veřejných zasedáních zastupitelstva města nebo na veřejných projednáních k jednotlivým tématům.
Začátkem roku by měla proběhnout veřejná prezentace a debata k projektové dokumentaci na úpravu mokřadu a také veřejné jednání s občany Klecánek o způsobu
zklidnění dopravy v ulici Povltavská, termíny budou včas sděleny prostřednictvím
všech dostupných informačních prostředků (web města, novinky rozesílané emaily,
facebook, městský rozhlas).
Do roku 2019 přeji všem občanům mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Našemu městu přeji, aby bylo jejich spokojeným domovem. Naslouchejme si, respektujme se navzájem a společnými silami si tvořme prostředí, kde budeme šťastně
žít a vždy se sem budeme rádi vracet.
Daniel Dvořák, starosta
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Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva
města Klecany za listopad a prosinec 2018
Zasedání zastupitelstva 15. listopadu
Zastupitelé na řádném zasedání schválili
–– záměr odkupu pozemků u ČOV Klecany a stavbu mostku na p. č. 262/1, vše v k. ú.
Klecany
–– záměr odkupu pozemků v areálu městského sportoviště, vše v k. ú. Klecany
–– přihlášení města k dotacím vypsaným ministerstvy, fondy EU, nadačními fondy,
Středočeským krajem a jinými subjekty v r. 2019, v souladu se schváleným rozpočtem
–– starostu Daniela Dvořáka jako delegáta města k jednání na řádných i mimořádných valných hromadách VKM, České spořitelny, Sdružení občanů postižených
provozem Letiště Praha – Ruzyně, Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha – Ruzyně, DSO Dolní Povltaví, DSO Údolí Vltavy,
MAS Nad Prahou. Jako náhradníky schválili místostarosty Ivo Kurhajce a Pavla
Kotrbu.
Zastupitelé uložili
–– vedení města pokračovat v jednání s vlastníky o optimální ceně pozemků u ČOV
i pozemků v areálu městského sportoviště a připravit smlouvy na odkup ke schválení zastupitelstvem města.
Zastupitelé vzali na vědomí
–– předložený návrh na změny regulativu územního plánu
–– informaci o zrušení zadávacího řízení na zakázku stavebních prací akce Rekonstrukce a přístavba objektu Rychta č. p. 74 a 487 v městě Klecany, a návrh dalších
možných řešení realizace akce
–– informaci starosty o jednání s ředitelem Dopravního inspektorátu Policie ČR ve
věci dodržování maximální rychlosti vozidel v Klecanech a možnosti měření rychlosti Městskou policií Klecany
–– informaci o ukončení činnosti denního stacionáře v NUDZ k 31. 1. 2019
–– informaci o slavnostním předání sociálních bytů v Dolních kasárnách 28. 11. 2019.

Rada 19. listopadu
–– Schválila znění zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky Intenzifikace
ČOV Klecany a vyhlášení výběrového řízení pro tuto zakázku s předpokládanou
hodnotou 58 759 316,39 Kč bez DPH. Uložila technikovi správy majetku zajistit
vyhlášení výběrového řízení do 23. 11. 2018.
–– Schválila změnu znění Spisového a skartačního řádu města Klecany.
–– Projednala žádost zastupitelky Zdeny Tomášové o vybudování hřiště pro mládež
a pozve ji na jednání rady.
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Rada 26. listopadu
–– Jmenovala členy a náhradníky komise pro otvírání žádostí o účast a jejich posouzení v 1. kole a otvírání nabídek, jejich hodnocení a kontrolu splnění zadávacích
podmínek v 2. kole. Týká se řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky Intenzifikace ČOV Klecany.
–– Vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2018.
Přijala nápravná opatření ke schválení účetních uzávěrek.
–– Vzala na vědomí žádost ZŠ a MŠ Klecany o finanční dotaci na zakoupení interaktivních tabulí do ZŠ. Ukládá ředitelce školy poptat víc dodavatelů.
–– Schválila členy školské rady za město.
–– Schválila objednání likvidace nebezpečného odpadu v čp. 972 v Dolních kasárnách u Ecoservisu Liberec za cenu 227 600 Kč bez DPH.
–– Neschválila odkup pozemku p. č. 287/2 v k.ú. Klecany, jehož součástí je stavba
studna Klecany, od Povodí Vltavy za cenu 206 014,40 Kč bez DPH.
–– Souhlasila s výsledkem jednání s bratry Soukupovými o koupi pozemků pod ČOV.
Rada doporučí zastupitelstvu schválit kupní smlouvu.
–– Schválila mimořádnou pololetní odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Klecany. Odměna
bude vyplacena z finančních prostředků školy.
–– Schválila nákup radarového měřiče s příslušenstvím Trucam II od ATS Telecom Praha za cenu 294 800 korun bez DPH.
–– Schválila zřízení komisí: sociální, kulturní, stavební a územně plánovací, životního
prostředí, likvidační, školskou, přestupkovou, povodňovou.
–– Projednala žádost paní Tomášové o vybudování těchto hřišť: lanové centrum, boulderová stěna, parkurové hřiště, vodní hřiště. Projednala také žádost pana Ševčíka
o vybudování pumptracku (cyklistika).

Rada 3. prosince
–– Schválila znění a podpis smlouvy s MA projektem Praha na zajištění administrace
veřejné zakázky Intenzifikace ČOV v Klecanech za cenu 20 000 Kč bez DPH.
–– Schválila odměnu ředitelce ZUŠ Klecany Bc. Daně Snížkové. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků školy.
–– Vzala na vědomí informace ředitele Povodí Vltava Jiřího Pechara o stavu připravenosti stavby malé vodní elektrárny Klecany II.

Rada 10. prosince
–– Schválila znění a podpis dokumentace II podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce akce Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty čp. 74 a 487 v městě Klecany,
s předpokládanou hodnotou 57 124 451,90 Kč bez DPH, a ukládá investičnímu
technikovi zajistit vyhlášení zadávacího řízení a zveřejnění na profilu zadavatele
do 7. 1. 2019.
–– Projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ Klecany J. Barešové o opravu terasy v mateřské škole: problém s uvolňováním třísek z prken. Rada požádá p. Zahradníka, aby
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navrhl způsob opravy a dal cenovou nabídku. Podle nabídky bude rada hlasovat
o pořízení hracího koberce.
–– Vzala na vědomí žádost o pronájem části travnaté plochy p. č. 463/7 o rozloze 2 404 m2
v Dolních kasárnách: Pan Pešička z firmy Garpen s.r.o. navrhuje, že pronajatou plochu,
s možností připojení na vodu, vyčistí. Projedná se na příštím zasedání rady.
–– Vzala na vědomí informaci členů Jednotky dobrovolných hasičů Klecany o možnosti podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra – Fond zábrany škod – na pořízení zásahového vozidla CAS 20/4000/240. Žádost je třeba podat do 30. 4. 2019.
Důvodem je velmi špatný stav podvozku a elektroinstalace stávajícího vozidla
LIAZ a vysoká cena opravy.

Zasedání zastupitelstva 13. prosince
Zastupitelé na svém řádném zasedání schválili mimo jiné
–– koupi několika pozemků za cenu 5 042 000 korun pro potřeby připravované intenzifikace ČOV Klecany a znění a podpis kupní smlouvy na tyto pozemky
–– koupi několika pozemků za cenu 9 382 850 korun pro potřebu městského sportoviště v Klecanech a znění a podpis kupní smlouvy na tyto pozemky
–– navržený vyrovnaný rozpočet města Klecany v paragrafovaném členění ve výši
118 448 420 korun.
Zastupitelé vzali na vědomí mimo jiné
–– informaci o novém zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce akce Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty čp. 74 a 487 v městě Klecany
–– informaci starosty o jednání s Mysliveckým sdružením o potřeba redukce černé
zvěře v okolí města Klecany
–– informaci starosty o plánovaných změnách a úpravách v silniční dopravě na území
města. Policie ČR povolila měření rychlosti na požadovaných místech a lokalitách
města. Povolila umístění zpomalovacích prvků v Klecánkách. Plánuje se veřejné
projednání s občany.
–– Informaci místostarosty o průběhu přípravných činností pro plánovanou výstavbu
ČOV, informaci o nárůstu hlučnosti letecké dopravy z Ruzyně, informaci o možnostech financování MAS, informaci o úpravách hlášení v místním rozhlase.
Zastupitelé uložili vedení města, aby před pokračováním dalších fází projektu revitalizace území mokřadu předložilo dokumentaci pro územní rozhodnutí, a to na
některém z příštích zasedání zastupitelstva.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz
nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.
Zdena Lomová
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Tisková zpráva
Letiště Praha věnovalo 13,5 milionů korun na projekty z blízkého okolí
Praha, 20. prosince 2018
Předvánoční dárek v podobě finančního příspěvku na činnost či konkrétní projekty získaly od Letiště Praha nejrůznější spolky a sdružení, ale také několik fyzických
osob s náročným zdravotním hendikepem. V letošním roce bylo podpořeno celkem
70 žádostí z blízkého okolí v celkové hodnotě 13,5 milionů korun. Jednalo se například o podporu sportovních klubů, dobrovolných hasičů, základních a mateřských
škol, rodinných klubů a dalších zájmových sdružení.
Letiště Praha ve velké míře podporuje komunitní život v blízkém okolí, které svou
činností ovlivňuje. V případě finanční podpory se jedná o pravidelné grantové programy. Vždy koncem roku jsou rozdělovány finance na veřejně prospěšné aktivity
v rámci grantu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, který funguje bez přestávky již od roku 2007.
Podporovány jsou organizace napříč zájmovým spektrem. Doposud bylo touto formou investováno do okolí letiště přes 107 milionů korun.
„Letiště Praha je nedílnou součástí regionu, ve kterém ostatně bydlí i spousta našich
zaměstnanců a také proto se chceme podílet na jeho rozvoji. Příjemné místo pro život
pomáhá vytvářet i nabídka kulturního vyžití či výběr volnočasových aktivit. Realizace
podobných činností jde samozřejmě snadněji s finanční podporou a stalo se již zvykem, že v této oblasti v nás mají místní spolky silného partnera. Pro letošní rok jsme
s ohledem na dobré finanční výsledky firmy navýšili rozpočet grantového programu
o 3 miliony korun na celkových 13 milionů a mohli jsme tak podpořit vice prospěšných
projektů,“ prohlásil Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.
Radost měli například skauti z Roztok, kteří v loňském roce získali finance na
nákup dřeva na novou terasu, kterou si kluci z lesa dokázali sami postavit. Letos se
na letiště obrátili s prosbou o novou klubovnu, i ta bude ze dřeva, ale s ohledem na
náročnost stavby už půjde o montovaný domek.
Na podporu seniorů se zaměřuje organizace Horizont, která provozuje denní stacionář, ale nabízí i kulturní akce pro seniory z blízkého okolí. Právě osamělost často
trápí starší generaci nejvíce. Společné setkávání u příjemného programu, zajímavých
přednášek, rukodílných dílen i pouze šálku kávy, které dokáží zpříjemnit den, se konají i díky podpoře Letiště Praha.
Dlouhodobě je podporováno i Rehabilitační centrum pro nevidomé Dědina, které
v letošním roce získalo finance na vybavení vzdělávací počítačové učebny pro své
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klienty. Osoby, jež v dospělosti z různých důvodů přišly o zrak, se v rámci pobytu naučí potřebné dovednosti, aby se i se závažným hendikepem mohli vrátit do běžného
života. O tom, že si grant zaslouží, se pravidelně přesvědčují i zaměstnanci letiště,
kteří chodí do Domova pomáhat v rámci firemních dobrovolnických dnů.
Umělci z folklorního souboru Muzička z Prahy 6 si postupně obnovují finančně
náročné vybavení, postupně si tak pořídili nový cimbál, kroje pro celý soubor, kontrabas a letos věnují získané finance na projekt folklorních koncertů a vydání koncertního CD cimbálové muziky.
Letiště Praha podpořilo i několik sportovních klubů a akcí. TJ Sokol Jeneč obdržel
finance na rekonstrukci a vybavení kabin pro mládež, TJ Slavoj Suchdol na pořízení
nových bezpečnostních branek a třeba Kopaninský spolek na akci Běhej s námi určenou nejenom místním ale i široké veřejnosti.
Pravidelným příjemce podpory je i Klokánek Hostivice, který poskytuje dočasný
domov dětem v nouzi. „Malá klokáňata“ se pravidelně účastní i různých akcí přímo
na letišti. Úsměv na tvářích dětí, které si mnohdy zatím moc radost neužily, je tou
největší odměnou.
Více informací o grantových programech Letiště Praha a celkový přehled podpořených projektů je k dispozici na webových stránkách www.prg.aero v sekci Odpovědná firma nebo ve Zprávě o udržitelném podnikání Letiště Praha, která je k dispozici
tamtéž.
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

A mrzlo až praštělo
Léta Páně 1929. Zima v tomto roce je klimatology označovaná za zimu století. Trvala
62 dnů, kdy mrazy nepolevily. Prosinec 1928 byl poměrně teplý, ale na přelomu roku
uhodily tuhé mrazy a celé tehdejší Československo pokryla výška sněhu. Zima trvala
do března 1929. Nejstudenější byl 11. únor, kdy většina meteorologických stanic
hlásila teploty v rozmezí mezi – 27 až – 42 °C. Vltava promrzla do hloubky až 1 m.
Rybníky promrzaly téměř ke dnu. Život ve městech i na vesnicích byl zcela ochromen. Mrzla lesní zvěř, zmrzlí ptáci padali z nebe. Mrzli lidé i stromy. V Klecanech
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v tomto roce pomrzlo 21 680 ovocných stromů. Klecany však nebyly výjimkou. Např.
v okrese Louny pomrzlo toho roku více než 70 tisíc stromů.
Hodně romantických duší touží po zasněžených Vánocích a křupajícím sněhu pod
nohama. Ale ruku na srdce. Není pohodlnější láteřit nad „neschopností“ paní Zimy
a užívat si výhod počasí, které nám nezpůsobuje žádné komplikace ani nepříjemnosti, a ještě při tom ušetřit za náklady na topení?
JH

Zima 1929 na kbelském letišti v Praze

Zima v Klecanech v posledních letech

Advent a Vánoce v Klecanech
V prosinci jsme si u nás v Klecanech užili hodně kultury.
Hned první prosincovou neděli, a současně první adventní neděli 2. prosince, nám
Lakomé Barky předvedly v kostele radostnou Vánoční hru o narození Ježíška, provázenou zpěvem koled. Přesto, že ji uvádějí už od roku 2008, ještě nezestárla. A to pro
chuť děj stále oživovat. Autorkou je Blanka Laurychová, režisérkou je Eva Stanislavová, hrají a zpívají Barky a jejich přátelé.
V sobotu 15. prosince pořádala kulturní komise města vzpomínkovou akci k výročí
udělení čestného občanství obce Klecany prvnímu prezidentu republiky T. G. Masarykovi v r. 1918. Shromáždili jsme se na den přesně u pamětní desky TGM na Černé
skále. Jak připomněli starosta D. Dvořák a místostarosta I. Kurhajec, pan prezident
tato místa v Klecanech také navštívil, a to při vyjížďce na koni v létě r. 1921.
Pěvecký sbor Klenota uspořádal v neděli 16. prosince v kostele adventní koncert
s bohatou nabídkou rorátních písní a koled, ale i písní Voskovce a Wericha, Šlitra
a Suchého, K. Hašlera a jiných. Pořad zakončila známá Modlitba pro Martu upravená pro sborový zpěv. Sbormistryně Marcela Sládková provázela pořad zajímavým
výkladem.
V neděli 23. prosince, na závěr adventu, zazněly v kostele barokní roráty (Radostné zpěvy adventní) v podání hudebníka-varhaníka Michaela Pospíšila, který se při
zpěvu, do něhož se přítomní při mši mohli zapojit, doprovázel hrou na malé varhánky, tzv. pozitiv.
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Na Štědrý den odpoledne jsme se sešli jako sousedé u stromečku na náměstí Třebízského, abychom se společným zpěvem koled připravili na nastávající sváteční večerní chvíle. I tentokrát nás bylo hodně a při zpěvu nás skvěle doprovázela Vánoční kapela Jiřího
Vacka pod taktovkou Miroslava Horáčka ve složení: Jiří Vacek, Zdeněk Horáček klarinet,
Jakub Horáček, Jakub Miškovský trumpeta, Jan Beneš klávesy, Kristina Šučurová kytara,
Klára Kalendová příčná flétna, Pavel Šavrda dudy. „Kapelu jsme založili v r. 2008 a hraje
od Vánoc 2009. Od roku 2003 hrál vánoční koledy jen Pavel Kuneš s dudami, postupně
se přidal Jiří Vacek s klarinetem, a konečně celá kapela,“ říká pan kapelník.
Klenota pod vedením Marcely Sládkové překvapila krásným zpěvem českých koled předneseným z kostelního kůru také při půlnoční štědrovečerní mši.
Celý zimní kulturní program v Klecanech uzavřelo koncertní provedení České mše
vánoční od Jakuba Jana Ryby v pátek 28. prosince v kostele v podání sboru Státní
opery Praha.
zl

Advent a Vánoce v Klecanech obrazem
Vánoční hra o narození Ježíška – Lakomé Barky
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Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Třebízského

Setkání u pamětní desky T. G. Masaryka na Černé skále
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Adventní koncert pěveckého sboru Klenota

Setkání sousedů u vánočního stromečku na náměstí Třebízského
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Společenství křesťanů Klecany
v katolické podobě
V minulém Klecanském zpravodaji napsala kazatelka Hanka Polívková o Společenství křesťanů Klecany. Kvůli úplnosti představím ještě
druhou křesťanskou tradici, která je v Klecanech stále živá, a to tradici
katolickou. Je tady už nejméně od 14. století a za tu dobu prošla mnoha změnami, podobně jako náš kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původně byl gotický, (možná dokonce románský), potom renesanční, až barokní podobu odstranil arch. Jaroslav Vejrych
poslední přestavbou v roce 1892. V této novorenesanční úpravě kostel máme dodnes.
Zvenku nevypadá zrovna vábně, ale scházíme se v něm každou neděli v 9.30 hod.
a snažíme se o totéž, co vypsala Hanka ve svém prosincovém oznámení. Porozumět
trochu svému životu a žít ve světě uctivě. Myslím, že hlavní rozdíl, na který narazíte, je
v teplotě: U nás jsme zvyklí na „studený odchov“. Ostatně, to znáte z různých koncertů
nebo her, které se zde konají u příležitosti státních nebo církevních svátků.
Kromě neděle se scházíváme na faře ke mši s rozšířeným biblickým čtením ještě ve
středu večer. Jsme i z okolních vesnic a říkáme si Přátelé klecanského kostela. Další
informace najdete na: www.kostel-klecany.cz
Když si představíte, že od Ježíšova narození uplynulo cca 2 000 let, nebude nikomu divné, že jeho sympatizanti a žáci dnes tvoří mnoho skupin. Jednotlivé skupiny
nebo církve už mezi sebou nebojují, protože by bylo obtížné obhajovat svou dokonalost, když nás Pán Bůh nekonečně převyšuje. Křesťané, i naše obě tradice, jsou
přesvědčeni, že je lidem nakloněn.
Pavel Kuneš, katolický kněz v Klecanech
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Oblast na sever a východ od Prahy přitahovala ve středověku jako magnet. Své tvrze
si zde stavěli i kupovali drobní šlechtici, církevní instituce, ale také bohatí pražští
měšťané. Síť tvrzí zde byla tak hustá, že bychom v Čechách jen těžko hledali srovnání. Prakticky v každé druhé vesnici nějaká stála (někdy i dvě). Je škoda, že převážná
většina z nich je dnes v rozvalinách či z nich nezbylo vůbec nic. U některých tvrzí
dokonce neznáme ani přesné umístění.
S tématikou vzniku těchto unikátních staveb
a života jejich obyvatel se můžete seznámit
16. ledna 2019 na přednášce historika Martina Hůrky od 18 hodin
v přednáškové síni horního zámku v Panenských Břežanech.

Psal se rok 1989…
V loňském roce na nás z kdejakého plátku, ať již solidního nebo bulvárního,
vyskakovala proroctví vztažená k osmičkám na konci letopočtu. Je pravda,
že historie se v osmičkových letopočtech dovedla vyřádit. Jen namátkou:
1108 (vyvraždění Vršovců); 1278 (bitva na Moravském poli); 1348 (založení Karlovy univerzity); 1618 (začátek třicetileté války); 1848 (Svatodušní
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bouře); 1918 (vznik Československa); 1938 (Mnichovská dohoda); 1948 (komunistický
převrat); 1968 (invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa). Všechny tyto milníky
významně ovlivnily život v naší zemi. Náš současný život však zcela zásadně ovlivnil až
r. 1989. Je zcela neuvěřitelné, že od tohoto „sametově revolučního“ roku letos uplyne už
třicet let. Vraťme se však ještě na okamžik do r. 1988 a připomeňme si některé náznaky
událostí budoucích:
21. srpna se v Praze na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace několika tisíc lidí,
kteří se domáhali odchodu sovětských vojsk, zrušení cenzury, svobodných voleb apod.
Více než 100 účastníků této demonstrace bylo zadrženo tehdejší veřejnou bezpečností
a se 13 z nich bylo zahájeno trestní stíhání.
28. říjen byl u příležitosti 70. výročí vzniku samostatného Československa, po dlouhé
době, opět vyhlášen stáním svátkem. U této příležitosti prezident Gustáv Husák vyhlásil
amnestii, která se vztahovala i na československé občany zdržující se v zahraničí, kteří byli
odsouzeni za nedovolené opuštění republiky. V odpoledních hodinách se na Václavském
náměstí shromáždilo několik tisíc osob k poklidné demonstraci. Proti demonstrantům zakročily bezpečnostní složky. K potlačení demonstrace byla nasazena vodní děla, pendreky
i psi. Zadrženo bylo 133 demonstrujících osob, z nichž bylo s 29 zahájeno trestní řízení.
10. prosince se na Škroupově náměstí v Praze uskutečnila první povolená demonstrace
k oslavám Dne lidských práv. Na této demonstraci prvně veřejně vystoupil Václav Havel
a další představitelé Charty 77. Státní hymnu zazpívala Marta Kubišová.
16. prosince v 16.00 hod. utichají rušičky zahraničního vysílání pro Československo.
Po 36 letech mohli obyvatelé ČSSR nerušeně poslouchat Hlas Ameriky, Svobodnou Evropu, BBC i další stanice. Všechna tato dění lze shrnout do jediné věty: Socialismus má
v ČSSR odzvoněno.
Cílem tohoto článku však není dělat historické rozbory nakolik byly všechny akce připravené, řízené a kým. Kdo s kým uzavíral dohody, za jakých podmínek atd. My zůstaneme raději na domácím hřišti a nahlédneme postupně do zápisů z kroniky města z r. 1989.
Uvedený rok začíná na straně 289 tímto textem:
„Do roku 1989 vstupujeme s řadou úkolů pokračujících z r. 1988 i novými. Na úseku
výstavby se projevuje dost problémů, které celkovou práci velmi ztěžují. Je nedostatek finančních prostředků – dotací od ONV, materiálu, ale i menší vztah občanů k společnému
dílu.
Výstavba kulturního areálu je největší současnou akcí a tato je vážně ohrožena především nedostatkem materiálu – zákaz pro MNV nákup na fakturu. Ztěžuje i to, že tuto akci
nezařadil ONV do plánu akcí „Z“ na r. 1989 a finančně ji nedotoval. Proto jsou finanční
prostředky získávány formou „sdružených finančních prostředků“ od podniků a závodů.
Letos je tento stav:
–– Povodí Vltavy ………………. 20 000,– Kčs
–– JZD 3. pětiletka ……………. 150 000,– Kčs
–– Drobné provozovny ……….. 300 000,– Kčs
Přes všechny problémy výstavba kulturního areálu Rychta pokračovala. Souběžně s ní,
pak i ostatní úkoly, tak jak ukládal volební program NF. Vyžádalo si to však většího organizačního úsilí od vedoucích funkcionářů MNV i jeho aparátu.“
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Vysvětlivky pro mladší čtenáře:
MNV = místní národní výbor (dnešní městský úřad)
ONV = okresní národní výbor
Akce „Z“ = neplacená „dobrovolná“ pracovní činnost obyvatel. Jednalo se o výpomoc
v oblastech, kde stát tyto úkoly nezvládl zajistit. „Z“ pak znamenalo zvelebování.
NF = Národní fronta. Jednalo se o určitou formu politického sdružení všech veřejně působících společenských organizací, při čemž řídící úlohu měla Komunistická strana Československa.
A na závěr už snad jen hořká vzpomínka na r. 1968:
Přijde Brežněv do nebe a svatý Petr mu říká:
Sem nemůžeš, vždyť jsi znásilnil jednu malou zemi.
Brežněv se ohradí: to máš sice pravdu, ale já jsem si ji hned vzal.

JH

Statečný ušák – Zajíc polní
Fauna Klecan 28.
Kde jsou ty časy, kdy na polích, mezích a v remízech pobíhaly stovky zajíců polních (Lepus
europaeus). Ušák zajíc je sice stále hrdinou
mnoha pohádek, kreslených filmů a mysliveckých legend, ale je stále více lidí, zejména dětí, kteří zajíce v přírodě nikdy neviděli.
Přitom téměř až do počátku sedmdesátých let
20. století to byl docela běžný živočich, bez
kterého téměř žádné pole nebylo.
Zajíc není hlodavcem, mezi něž byl dříve Dva zajíčci na okraji Klecan,
řazen, ale spolu s králíkem a dalšími druhy za- autor snímku Jiří Brázda, 30. dubna 2017
jíců patří do samostatného řádu zajíců. Velmi
pravděpodobně není naším původním zvířetem, pochází ze stepí východní a jihovýchodní
Evropy, odkud se k nám začal šířit s postupným zaváděním zemědělství přibližně před pěti
tisíci roky. Ve střední Evropě se mu pak dařilo i lépe, než v původní vlasti, protože v kulturní
krajině nacházel potravu i v zimě v podobě mladých větviček a výhonků, osení a zbytků
polní zeleniny. Nemluvě o myslivci záměrně dodávané potravě v posledních asi dvou stech
letech. Areál výskytu zajíce je velký, sahá od severní Afriky, do téměř celé Evropy přes jižní
Sibiř, střední Asii až do Číny. Navíc byl vysazen v Jižní i Severní Americe, v Austrálii a na Novém Zélandu. Po světě žije ještě několik dalších druhů, z nichž nám je nejbližší zajíc bělák
(Lepus timidus), žijící ve Skandinávii, Skotsku, Irsku a některých vysokých pohořích.
Dospělý zajíc váží až 6,5 kg, a může být dlouhý až 68 cm. Kdyby snad někdo v přírodě
nerozlišil skrčeného zajíce od králíka, tak si lze pamatovat, že zajíc má na rozdíl od králíka
konce uší černé. Jinak je zbarvení hnědavě béžové až mírně skvrnité, spodní část těla je
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světlejší. Mimořádnou schopností zajíce je kromě skvělé schopnosti běhu i to, že svýma
vypoulenýma očima vnímá prostor i za sebou, tj. v úhlu 360 stupňů, což mu velmi pomáhá
při útěku.
Rozmnožování zajíců probíhá často již od ledna, kdy jste za dřívějších časů mohli vidět
běhat po polích zaječici a za ní třeba i čtrnáct nápadníků, kteří v tomto klání soupeřili o její
přízeň. Jednomu z nich se to nakonec podařilo, a výsledkem byl vrh většinou jednoho až
dvou malých ušáků, kteří se narodili přibližně v polovině března. Dalším obdobím páření je
březen až duben, a to jsou pak vrhy větší, až pět mladých. Mladí zajíci mají dobré maskování, což velmi potřebují, protože matka se u nich zdržuje jen částečně, především ve chvíli,
kdy je kojí. Jinak se pohybuje v okolí, aby odlákala nežádoucí pozornost predátorů, jako je
liška, tchoř, ale i toulaví psi a kočky. Velkým nebezpečím pro zajíčky jsou přemnožená divoká prasata, která, jak známo, sežerou úplně vše, co jim přijde do cesty.
Zajíčkům se v Čechách a na Moravě dařilo docela dobře až do poloviny 20. století, a to
přesto, že jich bylo ročně loveno až milion kusů. Mnoho jich také bylo vyváženo živých do
zahraničí. Vliv na ně neměl ani myslivci pronásledovaný jestřáb nebo káně. Později však
začali ubývat. Má to několik příčin. Mnoho zajíců skončí pod koly aut, něco jde na vrub
pytláků, něco na konto toulavých psů, které jejich páníčci nechávají „trochu proběhnout“,
ale zdaleka nejhorším nepřítelem pro ně je moderní zemědělství. Zvětšování lánů od padesátých let minulého století stavy rychle snižovalo, ale skutečnou ranou byly scelovací pozemkové úpravy po roce 1970. Nově vzniklé obrovské hony způsobují dezorientaci zajíců
(a nejen jich), a po letní sklizni a podmítce jsou zajíci během několika dnů zcela bez potravy.
Nezbývá jim nic jiného, než se soustředit na zbývajících nepočetných a malých zatravněných plochách, které jsou pak brzo chudé na potravu, a hlavně se tam snadno šíří infekční
choroby, zejména kokcidióza. Pokud ke všemu ještě přičteme stále vyšší užívání mnoha
chemických látek, tak je pohroma dokonána.
V Klecanech můžeme zajíce spočítat na prstech dvou rukou, a protože těch několik našich zajíců je opravdu plachých, najdete zajíčky nejsnadněji podle stop ve sněhu, pokud
ovšem nějaký napadne. V uplynulých asi deseti letech se zajíci vyskytovali v lesním remízu
nad bývalou vodárnou, v porostech mezi klecanským hájem a lomem, někdy také na plošině
Na Vlasini. Stálá zaječice žila docela dlouho u silnice mezi Drasty a Větrušicemi, dokud tam
ZD Klecany mělo vysetou komerční trávu, kterou jako tzv. „travní koberce“ dodávalo pro
regeneraci fotbalových hřišť. Tráva tam již není, zajíci také ne a i na těch ostatních místech je
štěstím nějakého zahlédnout. Dva odvážní ušáci snad žijí v těsné blízkosti Národního ústavu
duševního zdraví. Jestli tam chodí na psychoanalýzu, není známo.
Recept na renesanci zajíčků (i jiných polních zvířat), je docela jednoznačný, pro zemědělce však velmi nepříjemný. Je třeba výrazně utlumit pěstování řepky, kukuřice a jiných, pro
zajíce, sterilních plodin. Dále je třeba vybudovat síť biokoridorů a biocenter, obnovit polní
meze, sečené loučky, polní remízy a jiné trvalé porosty tak, aby průměrný hon neměl deset
až sto hektarů, ale nejvýše tři, raději jeden až dva hektary. Omezit až vyloučit agrochemikálie a nepoužívat zakázané nebo razantní přípravky. Jednoduše co nejvíce obnovit přirozený
stav naší krajiny. Jinak si můžeme jen zazpívat „Já jsem ten zajíček nešťastný...“ a zajícům
tak nanejvýše za krásné evropské dotace postavit vkusný, umělecky ztvárněný pomník na
naučné stezce.
Jaromír Bratka
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MYSLIVOST – NAHÁŇKY NA DIVOČÁKY
Vzhledem k trvalému snižování stavů zajíců a bažantů v naší honitbě se již několik let nepořádají hony na drobnou zvěř. Tento trend je stále patrnější i přesto,
že každoročně vypouštíme do revíru dospělou bažantí zvěř. Dosahujeme tím
alespoň toho, že zůstává zachována v okolní přírodě. Srnčí zvěř sice nepřibývá,
ale také nemizí a tak na polích můžeme vidět několik tlup, do kterých se na zimu
sdružuje.
Zvěři, které se naopak velmi daří, je zvěř černá, i když se její stavy v honitbě
rok od roku výrazně liší. I s ohledem na známou situaci kolem nákazy africkým
morem prasat (AMP) se věnujeme odlovu jak individuálně, tak na společných
naháňkách. Koncem roku 2018 byly uspořádány dvě naháňky a to 24. listopadu
a 8. prosince. Ta první probíhala ve větrušických a husineckých stráních a bylo
při ní uloveno jedno divoké prase a dvě lišky. Na druhé, která se konala ve skalách nad tůněmi, pak dva divočáci. Jsme rádi, že se vynaložená námaha vyplatila
a naháňky byly korunovány úlovky. V naháňkách budeme pokračovat i v lednu,
abychom dosáhli požadované redukce stavů černé zvěře.
Ing. Jindřich Trpák

naháňka 25. 11. 2018

naháňka 8. 12. 2018

Škůdci v zahradě – I
Zavíječ zimostrázový
Déle než 4 roky se v České republice majitelé okrasných zahrad potýkají s drobným motýlem
z čeledi travaříkovitých, který se jmenuje zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis). Dospělý
motýl má obvykle křídla zbarvená bíle s hnědým okrajem. Rozpětí křídel motýla je 4 – 4,5 cm.
Samičky žijí přibližně 8 – 10 dní, ale to jim zcela postačí k tomu, aby svá vajíčka nakladly na
listy zimostrázu neboli buxusu.
Dospělého motýla se nám většinou nepodaří zahlédnout, zato výsledek jeho populačních
snah je nepřehlédnutelný. Z nakladených vajíček se vylíhnou housenky s nápadně lesklou černou hlavičkou, a s tělem v barvě zelenožluté s černými pruhy a bílými puntíky. Dorůstají délky
až 5 cm a okusují nejen listy, ale i zelenou kůru buxusů. S přemnožením dochází k holožíru.
Housenky z poslední snůšky přezimují mezi listy, ukryté v kokonech. Zavíječ zimostrázový pochází z východní Asie a do Evropy se dostal pravděpodobně díky mezinárodnímu obchodu
s rostlinami.
V rámci prevence je potřeba
dobře prohlížet keře buxusů, a to
nejlépe rozhrnutím větviček. Přítomnost této housenky prozradí
kromě poškozených listů, nález
housenek i množství trusu, který je
zachycen na jakýchsi pavučinách
a připomíná drobné zelené granulky. Prohlídku keřů je vhodné provádět od března do října, kdy
jsou tito škůdci aktivní. Při malém napadení je možný ruční sběr housenek, ale tento postup je
zpravidla velmi málo účinný a nejistý, protože housenky jsou dobře v keřích maskovány. Účinnější je aplikace chemického postřiku (insekticidu proti žravým škůdcům). Ani tato metoda však
není snadná, protože se housenky ukrývají uvnitř keřů. Použít lze přípravky jako Calypso 480 SC
nebo FORAY 48. Insekticid je nezbytné aplikovat co nejdříve po zjištěném napadení. Načasování vychází podle vývoje jednotlivých generací škůdce na polovinu dubna, červen a konec října.
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Školní kurýr
Mikuláš navštívil ZŠ Klecany
5. prosince byly naše škola i školka poctěny návštěvou Mikuláše, kterého doprovázeli čerti a andělé.
Kromě dobrot, které dětem přinesl, vyčinil všem
hříšníkům, vyskytujícím
se na jeho seznamu, (a to
hodně dlouhém). Hodné
a pilné žáčky nezapomněl
pochválit. Děti si Mikulášovu návštěvu moc užily
a zlobivci byli pro tentokrát ušetřeni cesty do pekla. Počty dětí tak po této
akci zůstaly nezměněny.
O organizaci se postarali žáci devátých ročníků, za což jim i jejich učitelům patří
velký dík.

Předvánoční návštěva NÚDZ
V úterý 18.12.
vyrazili
žáčci
1.A potěšit babičky a dědečky do stacionáře NÚDZ. Pod
vedením
třídní
učitelky a paní
zástupkyně za-

zpívali koledy. Představení se
dětem moc povedlo a setkalo se
s nadšeným potleskem diváků.
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Děti potrápily své mozky soutěží
v SUDOKU
Na konci listopadu byla na prvním stupni
vyhlášena soutěž v Sudoku, jejíž první ročník proběhl 12. 12. Děti se na akci připravovaly v hodinách matematiky a některým
se Sudoku natolik zalíbilo, že v tréninku
pokračovaly i o přestávkách a ve volném
čase doma. Z každé třídy byli nominováni tři soutěžící, reprezentující svůj ročník.
Každý účastník obdržel pamětní list a malý
dáreček. Vítězové si domů odnesli diplomy
a pro svou třídu, která jim držela všechny
palce, kolektivní dárek. Atmosféra soutěže
byla plná napětí a touhy po vítězství. Na
dodržování pravidel dohlížely paní učitelky, ale také maminky, které přišly pomoci,
za což jim patří veliký dík. Všichni už se
moc těšíme na 2. ročník soutěže.
Vítězové:
1. ročník – 1. Bašta Jáchym, 2. Načeradcová Natálie, 3. Komárek Filip
2. ročník – 1. Hynek Marek, 2. Drake Oskar, 3. Slabý Daniel
3. ročník – 1. Hejduková Lucie, 2. Križan Jakub, 3. Halák Vojtěch
4. ročník – 1. Kozel Jaroslav, 2. Čechová Agáta, 3. Hovorka Jan
5. ročník – 1. Palová Anna, 2. Černohorský Dominik, 3. Hanslík Dominik
Gratulujeme!!!

Mrazík přicestoval do ZŠ Klecany až z Ruska
19.12. navštívili žáci prvního
stupně divadelní představení
Mrazík, které si pro ně připravili, pod vedením paní učitelky Katky Knorové, žáci 5.A.
Představení bylo úžasné. Paní
učitelka se ukázala jako výborná režisérka a děti jako talentovaní herci. Všichni jsme se moc
dobře bavili a páťákům za zpestření předvánočního času velice
děkujeme. A už teď se těšíme,
s čím nás překvapí příští rok.
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Zahrada Jiřího Trnky s Klárou Issovou
Do projektu „Celé Česko čte dětem“
se zapojili také naši prvňáci. Ve čtvrtek 13. 12. navštívila 1.B populární
herečka Klára Issová, bývalá žákyně
ZŠ Klecany. Klárka dětem svým příjemným a školeným hlasem přečetla kapitolu z knihy Zahrada od Jiřího
Trnky. Dokonce i neposedové vydr-

želi v klidu sedět a poslouchat.
Po přečtení si Klárka s dětmi
povídala o časech, kdy sama
navštěvovala klecanskou školu. Setkání bylo velice příjemné
a děti se teď ještě více těší na
pohádku Anděl Páně, ve které
Klára ztvárnila půvabnou Marii.
Děkujeme za setkání.

Z družiny
Ahoj všem,
prosinec se nesl v duchu
Vánoc. Na začátku měsíce do „družky“ přijely,
námi oblíbené, kreativní
dílničky s vánoční tématikou. Tentokrát jsme měly
možnost si za pomocí
kamínků vytvořit vánoční
svícínek, sněhovou vločku nebo vánoční stromeček.
Stejně jako každý rok jsme s pomocí našich vychovatelek tvořily vánoční výrobky
na tradiční vánoční trhy, které se letos uskutečnily na náměstí Třebízského za doprovodu vánočních koled a malého občerstvení.
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V krásném předvánočním čase k nám
zavítaly dvě sympatické pěvkyně. Za
doprovodu hudebních ukázek jsme se
dozvěděly, jak se slaví Vánoce i v jiných zemích.
Na závěr jsme si zazpívaly vánoční
koledy a „nasály“ tím vánoční atmosféru.
V lednu Vás opět budeme informovat o našich akcích.
Vše nejlepší do Nového roku přejí
vychovatelky a děti z družky.

Zprávičky z mateřské školičky
Besídkový maraton
Prosinec je každoročně měsícem nácviku třídních vánočních besídek,
vánočních výletů a aktivit souvisejících s přicházejícími svátky. Ani letos
tomu nebylo jinak. Besídky ve třídách
Beruška, Kobylka, Myška a Ryba byly
pekelné. V každé třídě si děti s paní
učitelkami připravily pekelné dekorace a rodiče pomohli dětem připravit
i čertí kostýmy. Ve třídách to vypadalo jako v opravdovém pekle a děti se dobře bavily. Následovaly besídky ve třídě
Liška, kde byly hlavním motivem večerníčky, v Žabce ožil „Kouzelný les“ a ve
třídě Ježek děti rodičům a přátelům připomněly česká řemesla. Paní učitelky si
zaslouží poděkování za přípravu besídek a dětem za to, že se snažily, aby se
jejich vystoupení podařilo.

Návštěva Mikuláše, čertů a andělů
5. 12. se školkou rozřinčely řetězy. To se chodbami do každé třídy blížil Mikuláš
s čerty a anděly. U předškoláků návštěva proběhla bez slziček a děti si dokazovaly,
že se vůbec ničeho a nikoho nebojí. U mladších kategorií se přeci jenom nějaké ty
slzičky objevily. Děti Mikulášovi a jeho družině zarecitovaly mikulášské básničky
nebo zazpívaly mikulášské písničky. U Berušek děti i zatančily. Mikuláš a andělé nadělili dětem za odměnu spoustu dobrot. Těm dětem, které trochu zlobily, pak Mikuláš
přislíbil, že je protentokrát před čerty uchrání.
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Příběh vánočního stromečku v Loučni
11. 12. se třídy
Kobylka a Beruška vydaly na
vánoční výlet do
zámku
Loučeň.
Jediné co opravdu
výletníkům
nepřálo, bylo počasí. Bohužel od
rána pršelo, a tak
děti nemohly navštívit obrovskou
zámeckou zahradu s labyrinty.
Všechno jim ale
vynahradil
zámecký vánoční program. Děti navštívily 16 místností. V každé z nich byl nazdobený vánoční stromeček a k němu si děti vyslechly i příběh, jak se stromečky
zdobily v různých dobách, krajích i společenských vrstvách. Na závěr dostaly
všechny děti teplý čaj a mohlyi si vyrobit zajímavou vánoční ozdobičku z vykrajovátek na cukroví. Výlet byl moc krásný.

Klecanský zpravodaj • leden 2019

Hudební pořad Ivo Vrby
17. 12. a 19. 12. navštívil třídy Kobylka, Ježek,
Beruška a Myška náš oblíbený pan Ivo Vrba,
který opět přivezl spoustu zvláštních hudebních nástrojů. Dětem vyprávěl vánoční příběhy se zpěvem tradičních vánočních koled.
Děti si mohly jako vždy zatančit, zazpívat, zahrát na hudební nástroje a stát se tak součástí
hudebního pořadu.
No a pak…? To už se všichni těšili na Vánoce,
na Ježíška, na dobrůtky a na prázdniny.
Všechno dobré Vám v roce 2019
přeje kolektiv MŠ

Loutkové divadlo Klecánek

Perníková chaloupka opět v Klecanech
Zveme naše milé diváky, na představení pohádky

Perníková chaloupka,
které hrajeme už tradičně poslední sobotu v lednu.
Ježibaba i tentokrát předvede ukázku startu na motorizovaném koštěti.
Stále si ovšem stěžuje na dědu, protože je nešika!
Všechno dobře skončí, ale tatínek si nakonec povzdechne:
Děti, děti, samy jste se potrestaly, že jste mne neposlechly!
Loutkové divadlo Klecánek hraje v Městské knihovně Klecany

v sobotu 26. ledna 2019. Začátek je v 15 hodin.

zl
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Skautské středisko Havran Klecany
Skautské Vánoce
Tradiční skautské rozloučení s uplynulým rokem proběhlo ve čtvrtek 20. prosince. Střediskovým Vánocům předcházely jednotlivé oddílové aktivy, kdy si kluci a holky navzájem rozdávali
dárky, lili olovo a oddávali se dalším vánočním obyčejům. Kolem sedmé hodiny večerní se
dostavili i zástupci rodičů a v kolečku si všichni vyslechli úvodní vánoční slovo vedoucího
střediska – Vikiho. Následoval hlavní bod programu – přáníčka. Skauti i skautky měli příležitost
si dopředu připravit vánoční přáníčka pro kohokoliv ze střediska, tedy – pro děti i vedoucí.
Pokud tak neučinili, bylo pro psaní přáníček vyhrazeno následujících 20 minut. Po areálu byla
rozmístěna čtyři stanoviště s krabicemi pro jednotlivé oddíly (světlušky, vlčata, třináctý oddíl
a vedoucí). Do nich zájemci mohli vložit svá přání. Následně se ještě jednou vytvořilo tradiční
kolečko u smrčku, ve kterém každý mohl s lucernou vyslovit přání, tentokrát však veřejně. Úplně na závěr jsme si zazpívali pár koled a pokojně se rozešli do svých domovů.
Je třeba říct, že vymyslet střediskové Vánoce tak, aby vyhovovaly různorodým potřebám
všech oddílů, aby byly originální a zároveň si uchovaly svou tradičnost, je úkolem velmi obtížným. Tohoto těžkého úkolu se letos chopil Kapi a myslím, že ho zvládl na výbornou. Zároveň
je třeba poděkovat Vikimu za jeho úvodní i závěrečné slovo, které nejednoho posluchače přivedlo k zamyšlení.

Skautský kvíz:

1) Jakými slovy začíná junácká hymna?
a) Junáci vzhůru, volá den…, b) Západ den, slunce svit … c) Kdo nám češe švestky…
2) Jak se nazývá nejvyšší ocenění pro skauty do 18 let?
a) Medaile díků, b) Řád Zlaté Syringy, c) Lví skaut
3) Co nepatří mezi klasickou výbavu KPZ – krabičky poslední záchrany?
a) Obvaz, b) Benzín, c) Tužka
4) Kdo to jsou Roveři a Rangers?
a) Tiskoví mluvčí skautských organizací, b) Obecné označení skautů a skautek starších
patnácti let, c) Skauti a skautky, kteří úspěšně složili zkoušku tří orlích per
5) Co nenajdeme na skautském slibovém odznaku?
a) Lilii, b) Hlavu psa, c) Slunce

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4b, 5c

Skautské přáni do roku 2019
První oddíl světlušek, třetí oddíl
vlčat, třináctý oddíl skautů a skautek, roverský kmen a další příslušníci našeho střediska Havran přejí
všem čtenářům vše nejlepší do
roku 2019!

Pavel Hurt – Mamut
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Z fotbalového klubu
TJ Sokol Klecany
A mužstvo dospělí
Místo konání: stadion SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, Praha 6 – Vokovice
Los zimního turnaje na Aritmě – skupina „A“
1. kolo
So 12. 1.
11.00
Nebušice

Klecany

2. kolo
So 19. 1.

09.00

Aritma B

Klecany

3. kolo
So 26. 1.

09.00

Aritma kom.

Klecany

4. kolo
So   2. 2.

11.00

Klecany

Hvozdnice

5. kolo
So   9. 2.

11.00

Klecany

Kladno U19

6. kolo
So 16. 2.

09.00

Klecany

Admira U19

7. kolo
So 23. 2.

09.00

Klecany

V. Dobrá

Ostatní týmy se zúčastní individuálních zimních turnajů v rámci svých věkových kategorií. Mužstvo dorostu odehraje přátelská přípravná utkání na UMT (termíny budou
zveřejňovány aktuálně dle domluvy se soupeři).

Všem členům, hráčům, fanouškům,
sponzorům fotbalového klubu
TJ Sokol Klecany a občanům města Klecany přejeme
v roce 2019 pevné zdraví a úspěchy v osobním,
pracovním i sportovním životě.

PF 2019
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