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SlOvO StarOSty
V tomto čísle Klecanského zpravodaje bych se rád věno-
val problematice, která se týká nás všech – touto proble-
matikou je odpad, který produkujeme všichni. Odpadové 
hospodářství je důležitou součástí fungování města.

Odpadní voda – cena stočného se nezvyšuje
Na začátku mého sloupku bych začal jednou dobrou 
zprávou: zatímco se ceny energií zvedají a průměrná in-
flace v loňském roce dosáhla 2,1 %, rada města 23. 9. 
schválila cenovou kalkulaci stočného na příští rok a roz-
hodla, že cena stočného se nemění a zůstává v loňské 
výši, tedy 34,50 Kč bez DPH (39, 67 vč. DPH). Z pro-
nájmu za provoz ČOV město v tomto období získá od 
nájemce spol. VAK Zápy s.r.o. cca 1,5 mil. Kč, které může 
použít k opravám kanalizační infrastruktury. V porovnání 
se 100 Kč, za které měl ČOV pronajatou předchozí ná-

jemce, společnost VKM a. s., je to značný příjem do městského rozpočtu. Tyto sku-
tečnosti jen potvrzují, že rozhodnutí zastupitelstva města vypovědět smlouvu s VKM, 
a. s. a svěřit ČOV jinému provozovateli (s výhledem převzít ji později zcela do své 
správy) bylo správné.

Odpadové hospodářství – děkujeme, že třídíte, 

jsme vysoko nad celostátním průměrem
Méně příznivá je však situace v odpadovém hospodářství. Zákonodárci připravují 
změnu legislativy, která by měla výrazně zvýšit poplatek za skládkování ze stávajících 
500 Kč/t na více než trojnásobek (1 850 Kč). Stát se tím snaží zastavit ukládání odpadů 
do země a zvýšit podíl recyklace. Zvýhodněny by měly být obce, které dosáhnou vy-
sokého poměru vytříděných odpadů oproti směsnému odpadu, který končí na sklád-
ce. Cíl této úpravy je jasný – donutit občany opravdu důsledně třídit odpad, jak pro-
hlásil i Jaromír Manhart,ředitel odboru odpadů na MŽP: „Původcům odpadů vlivem 
narůstajícího poplatku stoupnou výdaje za ukládání na skládky, ale mohou to výrazně 
snížit vyšším podílem tříděného odpadu, ze kterého se žádné poplatky neplatí. O to 
nám jde“. Město Klecany v maximální možné míře vytváří podmínky pro co nejlepší 
třídění odpadu – v posledních pěti letech jsme nechali zkulturnit kontejnerová stání, 
zdvojnásobit počet svozů, kde to bylo třeba, byla navýšena kapacita nádob – a vý-
sledky se dostavily! Zatímco průměrný občan České republiky v roce 2018 vytřídil 
49 kg odpadu (papír, plast, nápojové kartony, sklo), průměrný občan Klecan vytřídil 
66,3 kg (v roce 2017 51,7 kg), za toto zodpovědné chování Vám děkuji. Stále však 
máme v tomto ohledu rezervy, i když se nám daří zvyšovat objem vytříděného odpa-
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du a naopak snižo-
vat objem směs-
ného. V roce 2017 
jsme vyprodukovali 
224,4 kg směsného 
odpadu na osobu, 
v roce 2018 o 8 kg 
méně – 216,4 kg/os. 
Již nyní je likvidace 
směsného odpadu 
výrazně dražší, než 
odpadu tříděného. 
Důsledným tříděním 
odpadů se chováme nejen ekologicky, ale také ekonomicky – město tak šetří nemalé 
finanční prostředky. Věřte, že těch pár kroků ke kontejnerům na tříděný odpad se 
vyplatí. Od společnosti EKO-KOM, která vyplácí finanční bonusy za třídění odpadu, 
jsme v loňském roce získali za 234,3 t vytříděných surovin 600 353,– Kč. Za tuto 
částku lze postavit například velké dětské hřiště, vybudovat docela dlouhý chodník 
nebo podporovat všechny spolky a sportovní kluby ve městě po dobu více než půl 
roku.

Produkce odpadu v Klecanech v roce 2018:

Druh odpadu Množství celkem (t) Množství na obyvatele (kg)1)

Papír  78,1 t  22,1 kg

Plasty  68,4 t  19,4 kg

Sklo  83,8 t  23,7 kg

Kompozitní obaly – tetrapak  3,9 t  1,1 kg

Oděvy  4,2 t  1,2 kg

Jedlé oleje  0,2 t  0,06 kg

Kovové obaly  1,5 t  0,4 kg

Objemný odpad (sb. dvůr) 235,6 t  66,5 kg

Pneumatiky (sb. dvůr)  2,8 t  0,8 kg

Směsný komunální odpad 764,4 t 216,4 kg

Nezodpovědné chování některých našich spoluobčanů často končí 
jako přestupek
Rozum mi nebere počínání některých bezohledných občanů, kteří se sobecky 
zbaví odpadu způsobem, který si vyžádá další náklady města na jeho likvidaci. 
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Typickým příkladem 
je ukládání jiného od-
padu do kontejnerů, 
než ke kterému jsou 
určeny. V kontejneru 
na plast či papír byla 
například naleze-
na suť, nebo pytle se 
směsným odpadem. 
Ve dvou případech se 
nám podařilo podle 
obsahu dohledat pů-
vodce odpadu, věc 
řešila městská policie 
a následně přestupko-
vá komise jako přestu-
pek. Pokud posádka 

svozového vozu zjistí, že je obsah kontejneru s tříděnou surovinou znehodno-
cen jiným materiálem, kontejner odmítne vyvézt a svoz proběhne s následným 
svozem směsného odpadu. Surovina, která se v kontejneru nachází, potom není 
recyklována, ale skončí jako směsný odpad. Město, místo aby od spol. EKO-KOM 
utržilo peníze za vytříděnou surovinu, naopak zaplatí nemalý poplatek za ulo-
žení na skládku.

Dalším nešvarem je odkládání nepotřebných věcí na různá místa ve městě, 
často ke kontejnerovým stáním. Asi nikdy nepochopím myšlenkové pochody člo-
věka, který vysloužilé skříně odloží vedle hlavní silnice u výjezdu z města. Při-
tom stačilo odbočit do kasáren, kde je nový sběrný dvůr, ve kterém se lze zdarma 
odpadu zbavit. Dalším případem byly často odkládané staré automobilové díly 
a další odpad ke kontejnerovému stání na Drastech. Toto místo je velmi pro-
blematické, často zde dochází k nelegálnímu odkládání nejrůznějšího odpadu, 
proto zde naše městská policie provádí monitoring pomocí fotopastí. Pachatelé 
těchto skutků si neuvědomují, že svým bezohledným chováním způsobují měs-
tu nemalé škody a sami se vystavují hrozbě postihu. Již jsem zmiňoval značný 
cenový rozdíl mezi svozem kontejneru s tříděnou surovinou a kontejneru směs-
ného odpadu. Pokud se jedná o odpad odložený mimo kontejnery, zaměstnanci 
technických služeb města jej musí naložit na vozidlo a odvézt do sběrného dvo-
ra, což měl udělat již původce odpadu. Naši pracovníci by se v tu chvíli mohli 
věnovat užitečnějším činnostem ve městě, jako je úklid, údržba zeleně apod. 
Sběrný dvůr se nachází v Dolních kasárnách a je pro občany města zdarma. 
V letních měsících je kromě pondělí otevřen denně, od listopadu zahajuje zimní 
provoz (ÚT 12 – 15 hod., ČT 12 – 15 hod., NE 8 – 12 hod.).

Přeji Vám hezké podzimní dny
Daniel Dvořák, starosta
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výPiSy Z uSneSení raDy a ZaStuPitelStva 
měSta Klecany Za Září a říJen 2019
Rada 23. září
 – Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě s SPP CZ Brno o sdružených službách do-

dávky zemního plynu. Cena za dodávky zemního plynu je 641 Kč/MWh.
 – Vzala na vědomí předloženou dokumentaci akce Stavební úpravy změny 

v užívání stavby čp. 968 Klecany na denní stacionář a dětskou skupinu část 
A a B ve variantním provedení. Schválila řešení sanace budovy a pro další stu-
peň projektové dokumentace stanovuje zadání: dětská skupina dětí 3 – 6 let, 
denní stacionář pro 16 klientů, s pobytovou službou pro čtyři klienty. Uložila 
vedení města projednat dokumentaci v komisi stavební, plánovací a životního 
prostředí.

 – Schválila vyhodnocení kalkulace stočného za období 1. 8. 2018 – 31. 7. 2019 
předložené provozovatelem veřejné kanalizace v Klecanech společností VAK 
Zápy a stočné ve výši 34,50 Kč bez DPH na období 1. 8. 2019 – 31. 7. 2020.

 – Projednala a schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na investiční akci Revi-
talizace a zvýšení kapacity Základní školy Klecany.

 – Schválila ukončení nájemní smlouvy s firmou AVAPS Klecany k 31. 10. 2019.

Rada 30. září
 – Vzala na vědomí informaci starosty o potřebě provedení víceprací stavby při 

intenzifikaci čistírny odpadních vod Klecany, které vyvolaly okolnosti spočíva-
jící v nepředvídatelných geologických poměrech a nálezu neznámé železobe-
tonové konstrukce v podloží stavby. V té souvislosti schválila dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo Intenzifikace ČOV Klecany z 21. 5. 2019.

 – Schválila smlouvu o kontrole, údržbě, opravách plynového zařízení a pohoto-
vostní službě mezi městem Klecany a P. Kohoutem z Prahy.

 – Vzala na vědomí žádost spolku zahrádkářů Klecany I o odkupu pozemku p. č. 
244 v k. ú. Klecany a uložila starostovi předložit žádost zastupitelstvu.

 – Schválila smlouvu o výpůjčce na část budovy čp. 968 v Dolních kasárnách se 
spolkem AktivKid Klecany.

 – Uložila vedoucímu správy majetku p. Rathouzskému provést poptávkové říze-
ní na dodavatele závlahy fotbalového hřiště.

 – Schválila vnitřní předpis na navýšení jedné stravenky pro zaměstnance MěÚ 
z 90 na 100 korun.

 – Schválila opravu M-26 Multicar za 127 160 korun ve firmě Lufra.
 – Projednala záměr zažádat o dotaci na sportoviště a vybudovat tréninkovou 

plochu s umělou trávou a skatepark.
 – Vzala na vědomí informaci o začátku školního roku a stávající situaci v ZŠ 

Klecany.
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Rada 7. října
 – Doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu 

inženýrské sítě – uložení dešťové kanalizace do pozemku p. č. 390 v k. ú. Klecany 
pro potřeby rekonstrukce komunikace v lokalitě Na Vinici.

 – Schválila objednání opravy chodníku a komunikace a výměnu zeminy v trávníku 
v ulici Do Klecánek za cenu 1 098 148 korun bez DPH.

Rada 14. října
 – Schválila realizaci akce Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty čp. 74 a 487 

v městě Klecany III i v případě, že na akci nebude přiznána dotace. Podle dopo-
ručení hodnotící komise k této zakázce schválila uzavření smlouvy s uchazečem 
Ekologické a inženýrské stavby Praha s cenou cca 64 999 077 bez DPH.

 – Vzala na vědomí žádost sdružení Žijeme v Klecanech zastoupené Z. Tomášovou 
o zařazení nákladů na parkurové hřiště do rozpočtu na rok 2020. Předá ji finanč-
nímu výboru.

 – Schválila objednání praporu pro Sdružení dobrovolných hasičů Klecany za cenu 
138 323 korun bez DPH.

Zasedání zastupitelstva 17. října
Zastupitelé na svém zasedání schválili mimo jiné:
 – prodeje pozemků a směny pozemků – oba body podle předloženého seznamu
 – smlouvu o smlouvě budoucí o uložení dešťové kanalizace do pozemku p. č. 390 

Na Vinici
 – poskytnutí dotace TJ Sokol Klecany z rozpočtu města na rok 2020 na zajištění 

financování rozšíření kapacity sportoviště o hřiště s umělou trávou včetně infra-
struktury ve výši 30 %

 – spolufinancování akce Rozšíření sportoviště TJ Sokol Klecany v rámci programu 
Podpora materiálně technické základny sportu, a to v případě, že Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy schválí poskytnutí dotace, maximálně však do 
výše 10 mil. korun

 – uzavření smlouvy o výkonu činnosti Městské policie Klecany na území obce Vodo-
chody.

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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nabíDKa Práce
Městský úřad Klecany přijme zaměstnance na obsazení funkce: 

– údržbář zeleně, zahradník, zahradnice

Pracovní poměr na dobu neurčitou, místo výkonu práce: Klecany
Předpokládaný nástup: ihned

Předpoklady uchazeče pro vznik pracovního poměru:
– občan ČR
– dosažení věku 18 let
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost

Podrobné informace – požadavky na uchazeče a podmínky k přihlášce naleznete 
na webových stránkách www.mu-klecany.cz 

Přihlášky přijímá podatelna MěÚ Klecany, Do  Klecánek 52, 250 67 Klecany nejpoz-
ději do 29. 11. 2019 do 13 hodin.

veřeJná výZva 
Městský úřad Klecany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce: 

– referent/ka stavebního úřadu

Pracovní poměr na dobu neurčitou, místo výkonu práce: Klecany
Předpokládaný nástup: dle dohody

Předpoklady uchazeče pro vznik pracovního poměru:
– občan ČR
– dosažení věku 18 let
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost

Podrobné informace – požadavky na uchazeče a podmínky k přihlášce naleznete 
na webových stránkách www.mu-klecany.cz 

Přihlášky přijímá podatelna MěÚ Klecany, Do  Klecánek 52, 250 67 Klecany nejpoz-
ději do 13. 11. 2019 do 14 hodin.

Výběrové řízení – pohovor se zájemci se bude konat 13. 11. 2019 od 14 hod. na 
MěÚ Klecany v kanceláři starosty města. 
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OSlava výrOčí ZalOžení SamOStatnéHO 
čeSKOSlOvenSKéHO Státu
Ve středu 23. 10. jsme si na náměstí Třebízského připomněli výročí založení samo-
statného československého státu. Součástí programu byl i lampionový průvod. Spo-
lečně s pěveckým sborem Klenota jsme zazpívali českou státní hymnu, položili jsme 
kytice a věnce k pomníku padlých a pan starosta Daniel Dvořák přednesl projev, ve 
kterém připomněl důležité milníky a historické okamžiky naší republiky za dobu její 
existence, na které bychom neměli zapomínat. Slavnostní shromáždění bylo ukonče-
no zpěvem českých lidových písní.

POtřebuJe vaše ulice OPravu?
Město Klecany bude před zimou objednávat opravy komunikací, je třeba zabezpečit někte-
ré praskliny v asfaltovém povrchu před zatékající vodou a mrazem, aby se zabránilo většímu 
poškození (např. v ulici U školky). Při té příležitosti bude možné opravit i další výmoly a pro-
pady v komunikacích. Pokud víte o místu, kde komunikace, potřebuje opravu, napište pro-
sím (ideálně s fotografií) na: muklecany@mu-klecany.cz. V tomto případě se jedná o opravy 
(záplatování), nikoli o kompletní rekonstrukci komunikací. Rekonstrukci v dohledné době 
plánujeme u komunikací na Vinici nebo Na Skalkách, je však třeba ještě vyřešit několik 
technických detailů, např. odvod dešťových vod. Děkujeme za spolupráci.
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nOvá vlaJKa našeHO měSta
Česká šlechta (od staročeské-

ho: on byl šlechta tj. šlechetný 
člověk) začala ve 13. století pou-
žívat erby jako grafickou značku 
pro příslušnost ke svému majet-
ku a území. Protože panství čas-
to přesahovala do německých 
území, začali používat německá 
jména. Později se erby dávaly 
za odměnu nebo zásluhy i úřed-
níkům, vojákům a vynikajícím 
osobnostem. Nejspíše podobně 
přišel ke svému erbu i pan Zik-
mund Hromada z Boršic na Žatecku. Byl to trojzubec v zeleném poli. Když získal do 
svého majetku ves Klecany, požádal královskou kancelář o její povýšení na městečko. 
Městečko nemuselo být ohrazené jako město, ale mělo jeho výhody, zejména ochra-
nu řemeslníků a jistotu, že nikde v okolí se nebudou pořádat trhy jako v městečku. 
Zaplatil úřední taxu, jejíž výši neznáme, ale jistě byla nezanedbatelná. Stalo se to za 
vlády Vladislava Jagellonského v létě 1507. O městském znaku z té doby nevíme nic.

Když v roce 1994 došlo k obnovení starého titulu pro naše město, zpracovávaly 
se návrhy erbu. Nakonec heraldická komise Parlamentu přijala erb v dnešní užíva-
né podobě. Podobně jako vlajky se erby popisují směrem k divákovi. Je to polcený, 
dvourohý, pozdně gotický neboli španělský štít. V pravém červeném poli (připomínka 
krále Vladislava) je zlatá sokolnická klec, tzv. mluvící znamení. V levém zeleném poli 
(jsme Přírodní park Dolní Povltaví) jsou v horní části tři zúžená stříbrná břevna (odkaz 
na trojzubec z erbu Zikmunda z Boršic). Pro tisk se místo zlaté barvy používá žlutá 
a stříbro vyjadřuje barva bílá.

Z městského znaku je vytvořena nová podoba klecanské vlajky. Je to vlastně znak 
našeho města, který zaujímá celou plochu vlajkového listu. Zlato a stříbro je zastou-
peno žlutou a bílou barvou. Vlajka bude slavnostně představena a posvěcena při 
koncertu 17. listopadu v kostele.

Pavel Kuneš

PODěKOvání
Děkuji Městskému úřadu v Klecanech za přání k narozeninám. Přání mě mile 
překvapilo a potěšilo.

Věra Drastilová
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na OKraJ 17. liStOPaDu 1989
Nová doba po sametové revoluci přinesla s sebou i možnosti sociologických vý-
zkumů. V posledních zjištěních mě překvapuje, jak velká část obyvatel si myslí, 
že za vlády KSČ bývaly lepší časy.

Je možné, že ti lidé nevědí nic o popravách z padesátých let? Nebo o pra-
covních táborech a desítkách nových věznic? O statisících pronásledovaných 
a perzekvovaných jen kvůli tomu, že se odvážili říkati nebo mysleti, co nebylo 
ve shodě s komunistickými teoriemi? Je možné, že tihle lidé nevědí nic o země-
dělcích, kteří byli zbaveni půdy a násilně vystěhováni jen proto, že věděli, jak 
nesmyslný nápad byla vynucovaná zemědělská družstva po sovětském vzoru?

Zapomněli nejspíše i na bytovou nouzi. Na nedostatek stavebnin i toaletního 
papíru. Zapomněli, že na pomeranče se stávaly fronty a u řezníka se většinou 
prodávaly jenom konzervy. Zapomněli, že žádný student ani řemeslník nemohl 
odjet do zahraničí na zkušenou nebo studovat. Existenci Egypta nebo Thajska 
jsme znali pouze ze zeměpisu.

Žili jsme v izolaci za železnou oponou a o Západě se mluvilo pouze hanli-
vě. Nemohli jsme využívat jeho vymožeností, a tak jsme se stali i nesolidárními 
s Evropou a lidskou nouzí. Zatímco nedávno západní státy přijímaly statisíce 
běženců a věnují jim dosud svou péči, my se vzpíráme přijmout 25 sirotků!

Naproti tomu dneska neznám nikoho, komu by bylo zakázáno studium na 
jakékoli škole, pokud má k tomu schopnosti. Na rozdíl od komunistických časů 
dnes mohou i věřící lidé vykonávat zaměstnání, na která tehdy nesměli ani po-
myslet.

Jedna známá mi tvrdila, že dneska se dějí stejné ošklivosti, jako za komunistů. 
Dneska na to ale můžeme mít vliv. Dělají je totiž také ti, které jsme si svobodně 
– na rozdíl od časů KSČ – zvolili. Přesto lidem nevadí, že naši zemi reprezentuje 
obviněný muž, odsouzený pro spolupráci s StB, který neustále nečestně zvětšuje 
svůj majetek. Dělá dojem dobráka, ale zákony pro něho nic neznamenají. Miloše 
Zemana zvolila v první volbě jedna známá jen proto, že je mladší než Schwar-
zenberg a tedy i zdravější! Zkraje ohromoval Klaus svou vševědoucností, až se 
ukázalo, že peníze jsou pro něho víc než proklamované vlastenectví. Bez výčitek 
amnestoval zločiny z období privatizace a připravil o úspory desetitisíce lidí.

Řekne-li někdo, že všichni politici jsou stejní, znamená to, že se vůbec nezají-
má o veřejné dění. Pak se není co divit, že bez rozmyslu zvolí někoho jen proto, 
že mluví důrazně, nebo nesmyslně slibuje stále vyšší životní úroveň.

Všichni jsme přijali život jako dar a každý se neustále rozhodujeme mezi 
úctou a neúctou k Řádu, do kterého jsme se narodili. Pro mě jako křesťana je to 
Boží řád, který nepřehlíží ani sýkorky a stromy, a jsem rád, že to po listopadu 
mohu svobodně napsat.

Pavel Kuneš
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PSal Se rOK 1989… (Xi.)
Poslední zápis v kronice z r. 1989 končí tímto souhrnem:

K 31. prosinci 1989 mají Klecany 1 999 obyvatel. V roce 1989 narozeno 27 
dětí, zemřelo 22 občanů, do obce se přistěhovalo 48 občanů, odstěhovalo se 
79.

Život jde dál. K 1. lednu 2019 měly Kle-
cany 3 266 obyvatel. V příštím roce spo-
lečně nahlédneme do zápisů z kroniky 
města z roku 1990. Možná není od věci 
připomenout, že kronika je autorským dí-
lem kronikáře, avšak nikdy by nemohla 
vzniknout bez ochoty dalších lidí, kteří 
poskytují potřebné informace, na jejichž 
základě kronikář obsah kroniky tvoří. Za 
to jim patří obrovský dík. V dnešní době, 
kromě získávání již zmíněných informací 

a podkladů od ochotných spolupracovníků, každodenně usedám k počítači, 
abych dohledala nové zprávy a informace, týkající se Klecan. A při této příle-
žitosti si vždy vzpomenu na své předchůdce – kronikáře, kteří ještě neměli tyto 
technické možnosti. O to si jejich práce více vážím. Na druhou stranu si někdy 
říkám – měli to jednodušší. Požádali o informace, dostali je, ať již obsáhlé 
nebo kusé a z nich tvořili kroniku.

V dnešní přetechnizované době, kdy se nám na všech dostupných sítích 
dostává informací od těch zcela zásadních až po sdělení, že Adélka už má 
zase rýmičku, je hlavním úkolem kronikáře vyselektovat informace podstatné, 
od těch „rýmičkových“. Každá kronika by měla být psána způsobem vypoví-
dajícím pro generace budoucí. Někdy s nadsázkou říkám, že bych zakázala, 
aby kdokoliv četl současné, aktuální zápisy z kronik a zpřístupnila bych je 
s odstupem minimálně jedné generace. Ono vše, co se nám dnes může zdát 
zásadní, důležité a neopomenutelné tak nějak změní po 20 a více letech náboj. 
Zatímco současného čtenáře by nepochybně zajímalo, zda je v kronice řádně 
rozvedeno, jak se paní X pohádala s paní Y, možná tentýž čtenář po 20 letech 
vezme spíše za vděk uloženým dopisem od krajského úřadu, který se zabývá 
třeba vhodným umístěním čističky odpadních vod. Zkrátka jak nám při každém 
školení kronikářů zdůrazňují – kronika není bulvár. A i v tomto směru je třeba 
poděkovat všem dřívějším klecanským kronikářům, že se jim podařilo tuto zá-
sadu (ač neškoleni) vždy dodržet.

Jitka Homoláčová, kronikářka města



Klecanský zpravodaj • listopad 2019

KOStel nanebevZetí Panny marie 
v KlecanecH v liStOPaDu a běHem aDventu
Mimo pravidelných nedělních bohoslužeb, které začínají v 9.30 hodin, je v kostele 
tento program:

Výstava výtvarných prací dětských malířů z jejich letního soustředění v Tehově. 
Přístupná je v neděli před mší nebo po ní, případně na požádání. Výstava trvá do 

začátku adventu.

Sobota 9. 11. Svatohubertská mše s hudebním doprovodem – začátek 11.30 hodin

Neděle 17. 11. Koncert Vinohradského symfonického orchestru

Slavnostní koncert k  výročí 17. listopadu bude uveden představením a posvěcením 
nového praporu města Klecany. Průběh slavnosti 17. listopadu v kostele: začátek je 
v 17 hodin. V 17.11 se náš zvon připojí k ostatním zvonům v ČR a po společném 

vyzvánění začne koncert.

Neděle 8. 12. Vánoční hra o narození Ježíška (Lakomé Barky) – začátek 16 hodin.

Neděle 15. 12. Koncert pěveckého sboru Klenota – začátek 17 hodin.
zl
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Správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4c, 5a
První aDventní neDěle
Letošní advent začíná 1. prosince, první adventní nedělí. Nechceme honit čas, 
který i tak dost rychle utíká, ale protože Klecanský zpravodaj vychází vždy až 
kolem 5. dne v měsící, nezbývá, než si na tento čas klidu, pohody a rozjímání 
vzpomenout už v listopadovém čísle. Letos si tento čas připomeneme netradič-
ně – krátkým testem, kterým si naši čtenáři mohou ověřit, zda mají adventní čas 
spojený s tradicemi a historií nebo spíše s nákupy, předvánočními večírky a hro-
maděním zásob potravin.

1. Advent začíná první neděli adventní. Víte, kdy končí?
 a) poslední adventní nedělí
 b) se západem slunce na štědrý večer
 c) ráno 25. prosince

2.  Adventní věnce vyrábíme především jako ozdobu na stůl. Dříve tomu tak, ale 
nebylo. Víte kam se umisťovaly?

 a) na vrata u stodoly, aby zajistily dobrou úrodu v novém roce
 b) pouštěly se po vodě
 c) zavěšovaly se na stuhách od stropu

3.  K adventu se váží roráty. Víte, co toto slovo znamená?
 a) specifické liturgické zpěvy
 b) svíčky na adventním věnci
 c) večerní modlitby

4.  Advent je dobou očekávání narození Spasitele. K této době dříve neodmyslitelně 
patřilo

 a) pořádání zábav každou adventní neděli
 b) pravidelné docházení na mši po celou dobu adventu
 c) dodržování půstu

5.  Počty a označení svíček na adventním věnci jsou v různých zemích různé. U nás 
se zpravidla používají 4 adventní svíce a zjednodušeně se nazývají

 a) Naděje, Mír, Přátelství a Láska
 b) Naděje, Mír, Požehnání, Víra
 c) Láska, Naděje, Odpuštění, Víra
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O našem DOmě S PečOvatelSKOu SlužbOu
Letos vzpomínáme 25. výročí zřízení DPS v Klecanech. S paní Jarkou Brožovou, 
dlouholetou členkou sociální komise, jsme se probíraly vzpomínkami na první 
dům v areálu mateřské školy:

V roce 1993 vznikla v tehdejším zastupitelstvu vedeném starostou Bohumilem 
Šimšíkem myšlenka na potřebu zřízení takového domu. Přišel s ní předseda soci-
ální komise Jiří Sedláček, který v této snaze pokračoval i za starostování Zdeňka 
Malíka.

Tehdy, v devadesátých letech, nastal úbytek dětí v mateřské škole. Z pěti pavi-
lónů – čtyři z nich určeny pro vyučování dětí, jeden jako hospodářský se školko-
vou kuchyní – byly obsazeny dětmi jen dva. Dětí chodilo do školky v té době asi 
sedmdesát. Volné pavilóny byly pronajaty – firmě pana Lojína a Policii ČR – ale 
nájemci je po nějakém čase opustili.

Školkové pavilóny měly jména Liška, Ryba, Ježek a Kobylka. A právě v Kobyl-
ce, která má vpředu pěknou terasu se schodištěm, se zřídila „dépéeska“.

Pavilón byl všelijak upravován, aby tam byla vedle sedmi pokojů pro obyva-
tele také společenská místnost, místnost pro pečovatelku, kuchyňka a sociální 
zařízení.

Prvními obyvateli byli pan Jirkovský a paní Voráčková. Dále přišla paní Ze-
lenková, Jordanová, Dubnová, Šarochová, Vosmíková, Trnková, Rajmanová, dále 
paní Koktanová, pánové Matějka, Zajíček a Pavlík a krátce pan Kříž.

Tehdejší pečovatelkou byla Dana Kalfařová, která nakupovala a uklízela spo-
lečné prostory.

Taková je tedy naše vzpomínka na první období klecanského Domu s pečova-
telskou službou, který byl ve školce od roku 1994 do roku 2008, kdy došlo k jeho 
přestěhování do nynější nové, lépe vybavené budovy v Dolních kasárnách.

zl
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elegantní PtáčeK – leJSeK černOHlavý
Fauna Klecan 37.

Mezi elegantními pěvci naší 
země se objevuje jeden ne-
příliš hojný, který svou úhled-
nou vizáží, neagresivním 
projevem a tichým zpěvem 
patří mezi klenoty naší avi-
fauny. Je to lejsek černohlavý 
(Ficedula hypoleuca).

Lejsek černohlavý je menší 
než vrabec. Samec je v době 
páření a hnízdění na svrch-
ní straně černý, až na malou 
skvrnu nad zobákem a bílé 
skvrny na křídlech (na rýdo-
vacích perech). Vespod je 
bílý. Zbylou část roku je sa-
mec šedivý, podobný samici. 
Ta je svrchu šedohnědá po celý rok. V jižní Evropě jsou ale i samci málo 
výrazní a šedí.

Černohlaví lejskové se vyskytují ve starých remízech a sadech, alejích, 
parcích a světlých listnatých lesích, vždy však s dostatkem starých stromů. 
Hnízda si staví v jejich dutinách, uvítají však i budky, pokud jim je lidé při-
praví. Samička snáší jednou ročně v květnu až červnu 5 až 8 modrozelených 
vajec, na kterých sedí 14 až 16 dnů. Samec ji přitom krmí. Po vylíhnutí 
mladých je pak oba rodiče krmí 14 až 17 dní. Po vylétnutí se mladí ještě pár 
dnů drží pospolu, ale pak se již učí žít samostatně. Potravou lejsků je hmyz, 
později v létě i různé bobule.

Lejskové jsou ptáci tažní, ze zimovišť pod africkým rovníkem přilétají 
v dubnu, a vrací se tam počátkem září. Většinu roku tedy stráví v tropech.

Lejsek černohlavý se vyskytuje ve větší části střední a severní Evropy, v se-
verní Africe v Maroku a Alžírsku, a směrem k východu, zhruba nad padesátou 
rovnoběžkou, sídlí v Rusku až za Uralem na západní Sibiři. Neosidluje větší 
část Španělska, Balkánu, Irska a část severovýchodní Skandinávie. Výjimečně 
byl pozorován na Islandu a na Kanárských ostrovech.

V naší zemi se lejsek objevuje většinou ve vyšších polohách až v horách, 
přesto však je dokladováno mnoho případů hnízdění i v nižších polohách, 
na Křivoklátsku, jižně od Prahy v Posázaví, v jihočeské rybniční pánvi, v Po-
labí a na jižní Moravě. V Klecanech je ptákem vzácným, který byl pozorován 

Lejsek černohlavý, foto A. Něgoda, 
10. června 2012
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jen v několika málo případech. Co se týká potravy, jsou Klecany pro lejsky 
poměrně příznivé, ale trvale zde ubývá starých doupných stromů. V osmde-
sátých letech bylo zjištěno jedno hnízdo v dnes již vykácených mohutných 
dubech ve svahu Klecanského háje pod jírovcovou alejí, kde na ně upozornil 
bývalý hajný. V posledních cca dvaceti letech byla hnízda pozorována v zá-
meckém parku, ale tam starších stromů rovněž ubylo, a naposledy v jírovco-
vé aleji podél zámecké zdi. Nedostatek dutin bohužel v roce 2018 způsobil, 
že samcem lejska vybraná dutina byla posléze obsazena sýkorou koňadrou, 
a pro lejsky zbyla dutina nepříliš vhodná, umístěná nízko nad zemí. Mla-
dí ptáci později již nebyli pozorováni, a zřejmě je zahubily toulavé kočky. 
Řešením by byly již zmíněné budky, ovšem nezdá se, že by pro někoho byl 
lejsek černohlavý dostatečně důležitý. Město se naopak nyní zabývá přípra-
vou kácení údajně nebezpečných jírovců, ve kterých se několik dutin nalézá. 
Je proto nutno věřit, že ubývající dutiny nahradí komise životního prostředí 
budkami vlastnoručně vyrobenými, které během zimy rozmísti na mnoha 
místech našeho města.

Jaromír Bratka
František Málek

mySlivOSt – blaHOPřání
Dne 18. října 2019 oslavil své

90. narozeniny pan Ladislav Chromý,

dlouholetý člen Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany.

Vše nejlepší, hodně zdraví, tělesné i duševní svěžesti 
a mysliveckých zážitků přejí kamarádi myslivci.
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šKOlní Kurýr
Cesta do školy je v podzimním čase kouzelná. Příroda vyměnila svůj letní 
kabátek za podzimní a ukázala nám, jak umí být kreativní. Stejně jako 
naše děti, kterým je podzimní období velkou inspirací. Na chodbách školy tak může-
me obdivovat výrobky z přírod-
nin, pestrobarevné stromy, draky 
a další podzimní symboly. Moc si 
všudypřítomného podzimu uží-
váme a kocháme se jím, než ho 
vystřídá zima ve svých monotón-
ních barvách. 

Nejen stromy a rostliny, ale 
i zvířátka brzy ulehnou k zimní-
mu spánku. Zato naše děti jsou 
plny života. Získávají nové zna-
losti, stejně jako všechny přede-
šlé generace počítají jedničky 
a aktivně se účastní nejrůznějších 
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projektů, které pro ně učitelé 
připravili. 

Jedním z nich byl světový 
den jazyků, díky kterému se 
děti seznámily s nejrůznější-
mi státy a jejich obyčeji. Děti 
z 2. B si užily návštěvu dvou 
klecanských významných 
osobností, pana starosty Da-
niela Dvořáka a paní ředitelky 
Jaroslavy Barešové, kteří jim 
přišli v rámci projektu „Křeslo 
pro hosta“ přečíst ze svých ob-
líbených knih. Pan starosta si 
přinesl svou oblíbenou knihu 
z dětství O letadélku Káněti od Bohumila Říhy a paní ředitelka děti potěšila Medvíd-
kem Pú od A. A. Milneho. Po předčítání si děti zahrály na redaktory a své hosty pěkně 
vyzpovídaly. 

Častým cílem našich tříd, tak typickým pro podzimní pošmourné počasí, bylo di-
vadlo. Druháčci navštívili Divadlo Kampa, kde zhlédli představení Heidi, děvčátko 
z hor. Také naši benjamínci navštívili poprvé společně divadlo. Vydali se na před-
stavení Pejsek a kočička (snad se nebudou pejskem a kočičkou inspirovat v pečení 
dortu). 

Naše škola nesměla chybět ani u oslavy dvaceti let od založení klecanského DPS. 
Slavnostní setkání zahájil pan starosta s panem místostarostou a naše paní ředitelka. 
Prvňáčci si pro babičky a dědečky připravili dvě písničky a básničku „Draku, ty jsi 
vážně drak?“. Vystoupení potěšilo nejen všechny přítomné, ale i samotné děti. Není 
totiž hezčí dárek, než na rtech vykouzlený úsměv. 

Starší děti rovněž nezahálely a poměřily své síly ve sportovním turnaji. Zatímco 
chlapci běhali za míčem ve fotbalovém zápase, děvčata se utkala v přehazované. 

A protože nejen svaly, ale také mozky je potřeba trénovat, budou mít děti ze všech 
ročníků možnost ukázat své strategické dovednosti v piškvorkovém turnaji. 

Náš život ve škole zkrátka letí jako 
tryskové letadlo. Možná proto, že ne-
máme ani chvilku času se nudit. Než 
se nadějeme, přiblíží se vánoční svátky. 
Svátky klidu, pohody, lásky a radosti.

O trochu té radosti a pohody by-
chom se s vámi všemi rádi podělili na 
tradičním vánočním jarmarku. Přijďte 
si s námi 1. 12. společně zazpívat k vá-
nočnímu stromu na náměstí Třebízské-
ho a podpořit děti koupí jejich výrobků. 
Moc se na vás všechny těšíme.
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Z Družiny
Ahoj všem,

ani jsme se ještě nestačily roz-
koukat a je tu říjen. A s ním i nové 
zážitky s naší „družkou“. Ale vše 
popořádku. 

Konec měsíce září patřil ješ-
tě návštěvě Botanické zahrady 
v Tróji. Zde na nás čekal zajíma-
vý program O barvách podzimu 
a rostlin.

Začátkem října nám také za-
čaly družinové kroužky, které pl-
nohodnotně vyplňují čas strávený 
v družině.

Asi nejpovedenější a nejpře-
kvapivější akcí tohoto měsíce 
byla soutěž o nejhezčí a nejnápa-
ditější podzimní dekoraci – „Pod-
zimní tvořílek“, do které se zapo-
jili i naši rodiče . Bylo opravdu 
velmi těžké vyhodnotit nejhezčí 
a nejoriginálnější práce. Ale na-
konec si všichni odnesli malou 
odměnu a ti nejlepší cenu s di-
plomem „Podzimního tvořílka“.
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Během října jsme ještě stihly naše ob-
líbené dýňování a některá odpoledne pa-
třila oblíbeným vycházkám, při kterých 
jsme pozorovaly měnící se přírodu do 
barev podzimu.

Tak zas příště! Děti z družky
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ZPrávičKy Z mateřSKé šKOličKy
Výlet na horu Říp
Poslední zářijový týden přímo 
vybízel k výletům. Děti ze tří-
dy Ryba a Beruška právě pro-
bíraly Staré pověsti české a ná-
ramně se jim hodilo krásné 
počasí k výletu na památnou 
horu Říp. Výlet to byl poučný 
a plný zážitků a všechny děti 
si ho moc užily.

Vánoční chaloupka
…tak to bylo téma letošního fotografování jednotlivců. Fotky s vánoční téma-
tikou potěší jistě mnoho babiček, dědečků, příbuzných a přátel pod vánočním 
stromečkem.

Muzicírování s panem Vrbou
V polovině října si děti ve třídách Be-
ruška, Myška, Liška a Ryba zazpívaly, 
zatancovaly a zahrály na hudební ná-
stroje s Ivem Vrbou. Ten navštěvuje naši 
školku pravidelně a vždy svůj program 
přizpůsobí aktuálně probíranému té-
matu v každé třídě. Z jeho programu 
jsou děti vždy nadšené a byly i tento-
krát.

Podzimní procházka Ďáblickým 
hájem
Děti z třídy Beruška si zpestřily pod-
zimní čas vycházkou do Ďáblického 
háje. Jen tak se brouzdaly lesem, sbíra-
ly podzimní plody, došly až k Ďáblické 
hvězdárně a také si hrály na několika 
dětských hřištích. Vycházka se moc vy-
dařila a děti zvládly i cestu MHD.
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Halloweenský program 
v Šestajovicích
22. října si třídy Beruška a Liška udělaly 
výlet do Svíčkárny Rodas v Šestajovicích, 
kde pro ně byla připravena halloweenská 
dílna. Děti si přivezly domů vlastnoručně 
dozdobenou svíčku a také skleněný svícen 
ve tvaru malé dýně. V Šestajovicích mají 
pro děti i malý ZOO park, a tak se děti ješ-
tě mohly potěšit s krásnými malými selátky, 
papoušky, bažanty a dalšími zvířátky.

O neposlušných telátkách
23. října přijel do školky oblíbený šašek se svojí novou pohádkou „O neposlušných 
telátkách“. Šašek jezdí do školky pravidelně každý rok a děti rozesmává celé předsta-
vení. I tentokrát měl velký úspěch.

Přejeme Všem čtenářům Klecanského zpravodaje krásné podzimní dny.

Kolektiv MŠ

lOutKOvé DivaDlO v liStOPaDu

LD Klecánek zve malé i velké diváky na premiéru pohádky

„O princezně Klecandě“
Pohádku o princezně a o tom, co ji všechno potkalo, napsal přímo pro děti v Klecanech 
spisovatel Jiří Chalupa, kterého mnozí znají jako autora televizních pohádek. Rádi vám 

ji zahrajeme, a to

v sobotu 30. listopadu od 15 hodin v Městské knihovně Klecany.
Po prosincové přestávce se budeme těšit na setkání s naším obecenstvem v lednu 2020. 

V sobotu 25. ledna hrajeme Perníkovou chaloupku.
zl
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SKautSKé StřeDiSKO Havran Klecany
Pojďme se podívat, co nového se událo v jednotlivých oddílech:

Jelikož se v roce 2020 uskuteční po dvou letech opět Závod vlčat a světlušek, zvolil si 
1. oddíl za jeden z cílů svého programu procvičit (nejen skautské) hard a soft skills. Symbo-
licky se světlušky budou snažit stát se superhrdiny… resp. supersvětluškami. Supersvětlušku 
si holky nadefinují samy po vzoru svých filmových a knižních hrdinek a postupně budou 
na sobě pracovat, aby se jim vyrovnaly. Svůj progres si budou zaznamenávat do super-
světlušácké příručky. Jednotlivými úkoly bude například ranní protahování, čištění zubů, 
plnění dobrých skutků či zkoušení nových věcí. Ty budou doplněny o úkoly, se kterými se 
světlušky budou potýkat na Závodě vlčat a světlušek. V září proběhla oddílová výprava pod 
vedením Verči. Cílem výpravy bylo Srbsko. Nikoli však ona 
balkánská země, nýbrž obec u Berouna. Zlatým hřebem 
celé výpravy byla návštěva kostela a vyhlídky Svatý Jan 
pod Skalou.

3. oddíl se měl na přelomu září a října vydat na výpra-
vu mimo Klecany. To bohužel nevyšlo, a tak se alespoň 
uskutečnilo přespání na srubu. Celou akci měl stejně jako 
v případě 1. oddílu na starost služebně nejmladší vedoucí 
– Tee-pee. Přespání bylo zároveň úvodem do celoroční hry 
Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Dalším cílem bylo lep-

ší seznámení 
nováčků se 
zbytkem smečky.

Výprava 13. oddílu měla za cíl zříceninu 
hradu Okoř, přičemž tentokrát si děti pláno-
valy cestu samy. Stejně tak si musely obstarat 
potřebné vybavení a jídlo. Kromě výpravy se 
13. oddíl skautek a skautů zapojil do celostát-
ního sázení stromů. V následujících týdnech by 
se vedení oddílu rádo zaměřilo na hard skills 
programy.

Pavel Hurt – Mamut

Z fOtbalOvéHO Klubu 
tJ SOKOl Klecany
Pozvánka na poslední zápasy podzimního kola 2019/2020

A mužstvo

02. 11. 2019 14.00 SK Tochovice TJ Sokol Klecany

09. 11. 2019 14.00 TJ Sokol Klecany FK Olympie Zdice

16. 11. 2019 13.30 SK Chlumec TJ Sokol Klecany
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B mužstvo
03. 11. 2019 14.00 TJ Sokol Klecany Sokol Nová Ves

Dorost – starší + mladší
02. 11. 2019 10.15, 12.30 SK Bohemia Poděbrady TJ Sokol Klecany

10. 11. 2019 10.15, 12.30 SK Union Čelákovice TJ Sokol Klecany

17. 11. 2019 09.30, 11.45 SK Union Čelákovice TJ Sokol Klecany

Mladší žáci – Tygřice
02. 11. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany Slavoj Velké Popovice

10. 11. 2019 10.15 FK Radošovice TJ Sokol Klecany

16. 11. 2019 10.15 TJ Sokol Klecany SK Kamenice

Mladší žáci
02. 11. 2019 12.30 TJ Sokol Klecany volný los

09. 11. 2019 12.30 TJ Sokol Klecany FK Brandýs-Boleslav

17. 11. 2019 11.00 Spartak Čelákovice TJ Sokol Klecany

Je dobojováno
Na konci října proběhl poslední turnaj Okresního přeboru Prahy východ v kategorii U9. 
Klecanští „Tygři“ skončili na krásném druhém místě s celkovým počtem 66 bodů.

O konečném pořadí v podzimním kole rozhodl poslední zápas s pozdějším vítězem – 
Hovorčovicemi. Bohužel přišla prohra 1:2 a bylo rozhodnuto.

Za celou sezonu bych rád poděkoval hráčům, rodičům a trenérům a všem za podporu, 
včetně kolegů z ostatních týmů a vedení klubu.

Na závěr sezony jsme si zahráli přátelské utkání v Bašti a dáme si zasloužené volno, než 
začne zimní příprava.

Děkujeme
za trenéry U9 – Michal Benda
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