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Slovo starosty – aktuální téma
Žijeme zde společně
(malé zamyšlení na téma starousedlíci vs. noví obyvatelé)

Rád bych reagoval na některé příspěvky a komentáře, které se v poslední době objevily na sociálních
sítích, nebo na diskuse, které se občas mezi občany
vedou na téma soužití starousedlíků a nově přistěhovaných občanů Klecan. Ti jsou nehezky nazýváni
„náplavami“, prý se jim stále něco nelíbí a jsou věčně se vším nespokojeni, přestože tu mnoho z nich
ještě nemá ani trvalé bydliště. Starousedlíkům je naopak vyčítán přílišný konzervatismus, často se spokojí i s nedokonalostmi, protože „takto to fungovalo
vždycky“ a jsou na tento stav zvyklí a s ním smíření.
Skutečnost je taková, že se Klecany stále rozrůstají o nové obyvatele a je v zájmu nás všech naučit se
spolu žít a využít všeho pozitivního, co nám může
soužití starousedlíků i nově přistěhovaných přinést. Starousedlíci mohou těžit ze své místní znalosti a vazeb na naše město a svým novým sousedům
třeba poradit, který řemeslník je v tom kterém oboru vyhlášený, kam zajít na
procházku, nebo kde se v okolí nejlépe najíst. Noví obyvatelé nám naopak
mohou ukázat nové pohledy na život ve městě a přenést sem dobré zkušenosti ze svých bývalých domovů. Proto je třeba více vzájemné tolerance
a pochopení. Starousedlíci si musí zvyknout na vyšší dopravní zátěž, plnější
autobusy i skutečnost, že v ulicích a obchodech potkávají více neznámých
tváří, oproti době, kdy nás zde nežily ani dvě tisícovky a většina občanů se
navzájem znala. Nově přistěhovaní, zejména ti z Prahy nebo větších měst,
by měli přijmout skutečnost, že nabídka služeb a volnočasových aktivit asi
nebude i přes veškerou snahu nikdy taková, jako ve velkém městě a MHD
nejezdí tak často, jako v centru Prahy. Zato se však mohou těšit z bydlení
v blízkosti přírody – lesů, polí a sadů v okolí nebo krásného údolí Vltavy, ale
zároveň jsou nadosah Prahy, kde mají k dispozici všechny služby, které jim
doma z různých důvodů chybí.
Nikdy jsem nerozlišoval mezi starousedlíky a nově přistěhovanými, všichni
jsou plnohodnotnými občany Klecan. Sám mám v Klecanech přátele, známé
a sousedy, se kterými se znám již od mateřské nebo základní školy, ale patří
mezi ně i ti, kteří se sem přistěhovali před relativně krátkou dobou. Mým cílem je, aby se neustále rozrůstající Klecany nestaly pouhou „noclehárnou“,
kam jezdí lidé z hlavního města jenom přespat, ale abychom zde společně
žili. Jsme malé město, je hezké, když se navzájem co nejvíce známe a na
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ulici se na sebe usmějeme a pozdravíme se. Město i z tohoto důvodu pořádá
nebo podporuje mnoho kulturních i sportovních akcí, kde dochází k setkávání a společné zábavě klecanských sousedů, bez ohledu na to, zda tu žijí půl
století nebo třeba jenom rok (Setkání břehů, masopust, rozsvěcení a zpívání
u vánočního stromečku na náměstí, hasičský Fire fest, čarodějnice, závody
v běhu Klecany-Zdiby atd.). Další možností setkávání jsou aktivity mnoha
městem podporovaných spolků nebo sportovních klubů, kam docházejí jak
dospělí, tak jejich děti. Je na každém, jak se do společenského života ve
městě zapojí. Mnoho poměrně nových obyvatel se již účastní společenského
života ve městě jako členové zastupitelstva, komisí a výborů nebo jako trenéři a činovníci ve sportovních klubech a zájmových spolcích, což jim určitě
pomůže vytvořit si vazby na ostatní občany, získají nové přátele a známé.
Buďme k sobě, prosím, tolerantní, snažme se navzájem pochopit a opusťme předsudky, které někteří z nás stále mají. Myslím, že se musí každému
lépe žít ve městě, ke kterému má vztah, má zde své přátele a známé, než
v anonymním místě, kde se lidé nepotkávají, ale míjejí.
Přeji Vám krásné jarní dny

Daniel Dvořák, starosta

Výpisy z usnesení rady města Klecany
za leden a únor 2019
Rada 7. ledna
–– Souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Janem Buschem z Klecan na pronájem části A budovy čp. 957 v areálu Dolních kasáren na provoz truhlárny.
–– Schválila využívání senior taxi pouze pro dopravu k lékaři a do lékárny. Nájemci v DPS a držitelé průkazu ZTP mohou využít taxi i k dopravě na kulturní
akce v katastru Klecan.
–– Vzala na vědomí informaci ředitele Vodních cest ČR o zahájení přípravy záměru vybudovat veřejné přístaviště pro malá plavidla na pravém břehu Vltavy
v říčním kilometru 37,2 – 37,7 v k. ú. Klecany, včetně zajištění bezbariérového nástupu a výstupu cestujících. Přístaviště bude umožňovat osm krátkodobých až střednědobých stání malých plavidel.
–– Projednala možnost revokace vlajky města Klecany podle návrhu heraldika
a vexikologa dr. Z. Kubíka z Brna.
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–– Vzala na vědomí stížnost na jezdce na koních, kteří využívají pro vyjížďky
cyklostezku Klecany – Klecánky, kterou znečišťují. Vedení města bude kontaktovat spolky a majitele koní a předá stížnost Městské policii Klecany.

Rada 14. ledna
–– Vzala na vědomí žádost Bc. Barbory Procházkové, provozovatelky Základní
a mateřské školy Liška Bystrouška, o výstavbu ZŠ Liška Bystrouška v areálu
Dolních kasáren. Projekt je v souladu s rozvojem a plánem města a rada souhlasila s výstavbou této školy.
–– Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na sportoviště v první etapě – odhlučněný skatepark – a uložila technikovi správy majetku připravit podklady.
–– Rozhodla o zřízení komisí: kulturní (předsedkyně Jana Langová, členky Veronika Procházková, Kateřina Vidová, Zdena Lomová, Zdena Tomášová, Eva
Stanislavová, Libuše Svobodová), stavební, územního plánování a životního
prostředí (předseda Vít Čermák, členové Jiří Hůrka, Markéta Pešičková, Martin
Lemon, Lukáš Vacek, Lenka Pavelková, Zdena Tomášová), sociální (předsedkyně Iveta Žemličková, členky Zuzana Kudláčková, Dagmar Braunová, Jarmila
Brožová, Veronika Ouředníková, Lenka Pavelková, Zdena Tomášová), školské,
dětí, mládeže a sportu (předseda Marek Fikrle, členové Alena Vulterinová, Petr
Chadima, Jan Čepelka, Dana Šoltysová, Olga Šimšíková, Aleš Krejbich, Heda
Hovorková).
–– Vzala na vědomí zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Klecany za období 19. 10. – 31. 12.
2018.
–– Schválila dar ředitelce Základní umělecké školy Bc. Daně Snížkové u příležitosti dvaceti let ve funkci ředitelky. Odměna bude vyplacena po schválení
rozpočtového opatření č. 1/2019.

Rada 28. ledna
–– Schválila nové objednání opravy vystrojení čerpací jímky Klecánky u Envi-Pur s.r.o.
Praha za 158 989 korun bez DPH.
–– Schválila pořízení a objednání dvou prvků naučné stezky v Klecanech
u A. Kouta ze Lhotky-Březno za 24 000 korun bez DPH.
–– Schválila navýšení kapacity základní školy v Klecanech ze současných
550 žáků na 580 žáků pro školní rok 2019/2020.
–– Schválila pořízení pasportu a geometrického plánu pro zaměření budovy
Sportklubu, které jsou nutné k zavedení budovy do katastru nemovitostí.
–– Vzala na vědomí informační letáček Hospice pro domácí péči Tempus Mělník
a předá sociální komisi.
–– Schválila cenovou nabídku od P. Kubeše Klecany na nutnou opravu tří koupelen v ubytovně města v Dolních kasárnách za cenu 99 210 korun.
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Rada 4. února
–– Vzala na vědomí informaci starosty o plánované výstavbě malé vodní elektrárny Klecany II, kterou chce stavět Povodí Vltavy s. p. Projednala znění a podpis
plánovací smlouvy definující podmínky spolupráce Povodí s městem Klecany
v průběhu výstavby této elektrárny.
–– Schválila zrušení členství paní Evy Stanislavové v kulturní komisi na její žádost.
–– Jmenovala za členky komise školské, dětí a mládeže a sportu paní Kateřinu
Holou Hamouzovou a paní Hanu Kuželkovou.
–– Schválila poskytnutí příspěvku podle žádosti školy na pořízení interaktivních
tabulí do ZŠ Klecany ve výši 279 550 korun.
–– Vzala na vědomí informaci o průběhu projektové dokumentace a inženýrské
činnosti u akce Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech
a zdůvodnění změny dílčích termínů projektové činnosti.

Rada 11. února
–– Schválila znění a podpis dvou nájemních smluv na sociální bydlení v Klecanech.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Upozornění pro občany
Od 3. 3. 2019 došlo ke změně jízdních řádů autobusových linek PID č. 371 a 374.
Jízdní řády z důvodu obsáhlosti nemůžeme zveřejňovat v KZ. K dispozici jsou na
webových stránkách PID a města Klecany.
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Václav Beneš Třebízský a Klecany
V letošním roce vzpomínáme v Klecanech na spisovatele Václava Beneše Třebízského, který na naší
faře strávil posledních osm let svého života jako
kněz-kaplan. Od jeho narození uplyne 27. února
právě 170 let, od jeho úmrtí v Mariánských Lázních
to bude 20. června letošního roku 135 let. U nás
napsal většinu svého díla, stovku historických povídek a románů.
Jak to vypadalo v době jeho příchodu do Klecan,
kde nastoupil 6. dubna 1876 do druhého kaplanského místa?
(pokračování článku Václav Beneš Třebízský
a Klecany)

II. Život v Klecanech
Hned po nastoupení dovezli Václavu Benešovi nábytek, který si nechal u truhláře udělat ještě v Litni: Zdroj obrázku: ww.cs.wikipedia.org
stůl, postel, tři židle a šatník, a k tomu peřiny, knihy
a prádlo od matky z Třebíze. V kaplance si vytvořil prostředí, jaké mu vyhovovalo:
psací stůl umístil před jižní okno, odkud měl podobně daleký výhled jako z parku
před farou, a poblíž ještě psací pult. Jídelní stůl stál uprostřed místnosti a postel vpravo od dveří. V knihovně, která byla ve výklenku místo bývalých dveří, a v dalších
skříňkách u stěn měl knihy. Vedle podobizen rodičů visely na stěně vlevo od okna tři
velké obrazy v ozdobných rámech a nad nimi ještě malý obraz s havranem sedícím
na starém stromě. Pozadí obrazu tvoří letohrádek Hvězda na Bílé hoře a záře zapadajícího slunce zbarvující sníh do červena. Ten výjev, jakousi vzpomínku na památnou bělohorskou bitvu, mu namaloval Mikoláš Aleš. Několikrát jej na klecanské faře
navštívil a pravidelně si odtud odnášel sklenici medu. Na psacím stole v kaplance
stála také soška sedícího psa s obráceným cylindrem v tlamě – na ukládání papírů
s poznámkami.
V pozdním odpoledni jednoho z nejbližších dnů se objevil v kaplance statný starý
pán. Byl to zdejší hospodářský správce Josef Janáček. Přišel Václava pozvat k sobě
domů. Janáčkovi bydleli v přízemí zámku, kde obývali několik místností včetně velké
kuchyně. Měli dvanáct, v té době už dospělých dětí a bývali u nich také vnukové
a vnučky. U Janáčků nového kaplana, v té době už známého povídkáře, srdečně uvítali. Našel zde rodinné prostředí, které postrádal.
V dopisech svým dvěma dobrým přátelům ze studií Václav sděluje, že do hostinců – dole ve vsi – nezajde a bývá večer buď s panem farářem, nebo sám. Do rodiny
pana správce však chodíval velmi rád, pravidelně každý čtvrtek večer. Členové rodiny bývali prvními vděčnými posluchači jeho povídek. Hrávali tu také karty, bulku:
Když pan kaplan vyhrál, předával Anně, služebnému děvčeti, při odchodu vyhraný
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dvacetník. Ale pokud prohrál, řekl s úsměvem: „Anna, dneska z toho nic nebylo.“
(Vzpomínka paní Libuše Svobodové z Klecan na vyprávění tety Anny.)
Přátelství s Josefem Janáčkem trvalo osm let, celou dobu Třebízského pobytu v Klecanech, vlastně tedy do konce jeho života. Správce jej měl upřímně rád a udělal pro
něj, co bylo v jeho silách. Aby si spisovatel mohl odpočinout v přírodě, nechal mu
postavit v pěkném místě na kraji háje lavičku. Dnes tomu místu říkáme „Benešovka“.
Janáček oslovoval Beneše „velebníčku“ a ten mu říkal „dědečku“.
Asi pět let po příchodu pana kaplana do Klecan, tj. od r. 1876 do r. 1880, byl jeho
zdravotní stav zase na delší dobu poměrně dobrý, i když každé nachlazení hrozilo zápalem plic. Václav Beneš měl od narození křehké zdraví. Přesto neúnavně psal, u nás
v Klecanech napsal většinu svých povídek a románů. Celkem jich bylo kolem stovky!
Těžké onemocnění tuberkulózou, se projevilo už v Litni, odkud po několika měsících odešel k matce do Třebíze, aby se doléčil, neúprosně postupovalo. Václav Beneš
Třebízský mu nakonec v třiceti pěti letech podlehl během léčení v Mariánských Lázních. Bylo to 20. června 1884.
Josef Janáček mohl naposled posloužit svému příteli „zlatému velebníčkovi“, a postaral se o převoz rakve s jeho ostatky do Prahy. Tam se s ním přátelé a příznivci
rozloučili při pohřebních obřadech v Týnském chrámě na Staroměstském náměstí
a v slavném průvodu jej doprovodili na staroslavný Vyšehrad. Odpočívá na čestném
místě vyšehradského hřbitova poblíž Slavína.
zl

Schůzky v Domě
s pečovatelskou službou
Hodina zpěvu
Každou druhou neděli v 16.30 se scházíme u piána nebo harmoniky. V březnu si
s námi můžete přijít zazpívat, a to 10. 3. a 24. 3. 2019
Pro jistotu si ověřte konání akce na tel. 723 734 994 (Z. Tomášová).

Svatební košile
V sobotu 6. dubna v 16 hodin vystoupí divadelní skupina seniorů z rezidence ROSA
v Kobylisích s dramatizací básně K. J. Erbena. Návštěvy jsou srdečně vítány.

Babiččina zahrádka
Brzy zahájíme jarní práce v zahradě. Hledáme pomocníky, kterým můžeme nabídnout vysoký záhon pro pěstování zeleniny. Kontakt: 723 734 994 (Z. Tomášová).
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Jak se obnovila tradice – první novodobý
Klecanský masopust v roce 2000
Po úspěchu prvního vánočního
jarmarku v roce 1999 jsme si s Janou Klausovou a skauty troufly
i na první masopust. Do přípravy
jsme zapojily celé naše rodiny
a kamarády.
S pamětníky a etnografickým
oddělením muzea v Brandýse nad
Labem jsme se radily, jak se kdysi u nás masopust slavil. V některých krajích je hlavní postavou
Bakchus, jinde se pochovává basa
nebo poráží kobyla. U nás se vodil
medvěd, který se na konci průvodu před hospodou zastřelil. V hospodě vstal z mrtvých a tancovalo
se až do půlnoci.
Průvod maškar procházíval vesnicí, u každého domu se zastavil,
muzika zahrála, hospodyně si zatancovala s medvědem a maškary
dostaly výslužku. To jsme se neodvážily zkoušet. Koblihy, boží milosti, svařák nebo grog však v průvodu nemohly chybět. Koblihy
jsme večer před masopustem s pomocí mnoha sousedek a kamarádek usmažily ve školní kuchyni, ráno navařily svařák a grog
a vše se naložilo na dvoukolák, trakař a tácy. Pro muziku
jsme objednaly koňský povoz
z léčebny v Bohnicích.
A pak jsme před školou
s obavami čekaly, kolik maškar
přijde. A dopadlo to skvěle!
Zdeňka Tomášová
a Jana Klausová
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20. masopust v Klecanech
Sobota 9. února 2019
Již od 9.00 hodin se v řeznictví pana Šťastného prodávaly vepřové a další masné
výrobky vynikající kvality. Před obchodem bylo vystaveno prase na háku a ve stánku
prodávali guláš a teplé občerstvení. Tradičně byl vedle umístěn i malý stánek s cukrovinkami.
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Ve 13.30 hodin se začaly scházet na náměstí masky. Masek bylo letos mnoho
a mnoho povedených. Zaregistrováno bylo více než 80 dětských a 80 dospělých
maškar.
Na náměstí, po vystoupení kejklíře Vojty Vrtka, požádal dragoun pana místostarostu, aby předal „Úřad“ nad městem. Místostarosta předal úřad v podobě razítka.
Ti, kteří sice přišli do průvodu v hojném počtu, ale nebyli ustrojeni v maskách, byli
během odpoledne orazítkováni.
V 14.15 hodin vyrazil průvod městem směrem k řeznictví, zámku a zastávkám
v ulici Na Skalkách, u restaurace Na Dvorku a k El Pasu. Průvod vedl kejklíř Vojta
a k poslechu hrála dechová kapela Jitřenka.
Velice děkujeme všem našim hostitelům, jejich rodinám a sousedům, kteří připravili opravdu bohaté pohoštění pro maskované i nemaskované účastníky průvodu,
neboť ani letos se nikdo z hostitelů nenechal zahanbit. Všude byl dostatek jídla a pití
pro dospělé i děti a Na Skalkách dokonce rostly jitrnice na stromě.
V letošním roce nás hostili:
♣ řeznictví pana Šťastného
♣ Beckhäuserovi
♣ Srstkovi a Strakovi
♣ Malečkovi a restaurace Na Dvorku
Po 16 hodině průvod dorazil před hospodu, kde byl zabit medvěd a vydali jsme
se do El Pasa na diskotéku. Řada dětí i dospělých zde tancovala na oldies hity, které
vybíral DJ Patrik Rokl.
Porota ocenila 3 dospělé masky, kterými byly:
1. Výprava na severní pól
2. Lidojedi
3. Dáma s kachnou na klobouku.
Pěkné byly i další masky – např. eskymáci, ženich s nevěstou, pan hrabě a skupina černochů.
Mezi dětskými maskami byla čtyři růžová prasátka, mnoho princezen, kočiček pejsků, čarodějů,
pirátů, kovbojů, indiánů a spidermanů.
Fotografie z masopustu naleznete na stránkách
města Klecany:
http://www.mu-klecany.cz
Děkujeme všem hostitelům i účastníkům průvodu, neboť díky nim byl letošní masopust tak vydařený.
Kristýna a Jan Holubovi
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Poděkování:
Vedení města děkuje hlavním organizátorům Kristýně a Honzovi Holubovým za
uspořádání a organizaci 20. Klecanského masopustu a Všem účastníkům za hezkou
a příjemnou atmosféru celé akce.
Za fotky z Klecanského masopustu děkujeme Martinu Lemonovi.

Psal se rok 1989… (III.)
Na předcházející část o pionýrské organizaci plynule v kronice obce z r. 1989 navazuje stať o posádce
ČSLA (Československá lidová armáda):
„Na podzim tohoto roku se loučíme s útvary ČSLA,
které tu v naší obci působily 29 let. I jejich příslušníci
navázali na dřívější tradice vysokého podílu na společné práci pro obec, a ještě ji svojí angažovaností
prohloubily. Všechny vrcholové akce obce, včetně
výstavby jsou trvale spojeny s pomocí jejích příslušníků. Na všech mají výrazný podíl,
některé by se bez jejich pomoci nemohly uskutečnit.
Těžko se loučíme s těmito útvary – jejich odchod ovlivní i vnitřní život v obci. Posledním velitelem v.ú. (vojenský útvar) 5936 v naší obci byl podplukovník Ing. Jiří Široký.
MNV po oznámení odchodu této části posádky ČSLA zahájil znovu jednání o přenechání zámečku spolu s rozsáhlým parkem pro potřebu obce. Jednání je vedeno s Ministerstvem národní obrany. (Poslední jednání bylo uskutečněno v 70. letech, ale bez úspěchu.)“
A na závěr ještě dva vojenské totalitní:
Zasedání Varšavské smlouvy – přestávka. Český generál vytáhne suchý chléb a přikusuje
cibuli. Ruský se něj smutně dívá a praví: „Vy Češi musíte být vždy rok před náma!“
Soudruzi vojáci, naše technika protiraketové obrany je nejlepší na světě! Kdyby na
nás Američani poslali ty Pershingy, my je dokážeme za letu otočit o 360 stupňů!
JH
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Zpráva o činnosti Jednotky
sboru dobrovolných hasičů
a Sboru dobrovolných
hasičů Klecany v roce 2018
Činnost SDH a JSDH Klecany za rok 2018
–– Hasiči JSDH Klecany se scházeli pravidelně každý první čtvrtek v měsíci, kde řešili
povinnosti pro chod SDH a JSDH, blížící se školení, cvičení a různé kulturní akce.
–– V lednu 2018 byla provedena inventura města v hasičské zbrojnici s uspokojivým
výsledkem.
–– V březnu 2018 proběhlo pravidelné školení velitelů jednotek a velitelů družstev
u HZS Stará Boleslav.
–– V průběhu celého roku probíhalo teoretické cvičení, praktické cvičení s technikou,
údržba techniky, práce na hasičské zbrojnici a technické práce.
–– Začátkem roku bylo úspěšně dokončeno školení odborné přípravy pro 10 členů
JSDH na nositele dýchací techniky.
–– V průběhu roku dva členové jednotky úspěšně absolvovali školení odborné přípravy pro strojníky JSDH – Martin Hora a Zdeněk Smolík.
–– Dva členové jednotky SDH byli proškoleni ve specializaci preventista obce – Tomáš Spejchal a Martin Hora.
–– V průběhu celého roku se jednotka aktivně účastnila kulturních, sportovních
a osvětových akcí pořádaných jak z vlastní iniciativy, tak i akcí pořádaných městem Klecany.
–– Pro nepřízeň počasí muselo být upuštěno od pořádání celoročně připravované
kulturně společenské akce FFFK 2018.
–– Ve 4 Q. byla jednotka dovybavena chybějícími věcnými osobními prostředky
v hodnotě cca. 150 tisíc korun.
–– V prosinci byla jednotce předána do užívání přístavba hasičské zbrojnice – garáž
pro zásahový automobil Tatra 815-7 CAS 30 a zakoupeny tři nové komplety dýchací techniky značky Dröger pro členy zásahové jednotky.
V minulém roce zásahová jednotka disponovala s již částečně obnoveným autoparkem, který je složen z dopravního automobilu Ford Transit DA – L1Z, cisterny pro
velkoobjemové hašení Tatra T815-7 CAS 30 a Tatra T 138 CAS 32, zásahového vozidla
Liaz Karosa CAS 25 a z veterána Tatra DA T 805 (Kačenka). Další prvosledovou technikou pro zásah pak jsou čerpadla PS 12 a PS 8. Všechna technika prochází pravidelným servisem, a to jak V Klecanech (v rámci možností SDH), tak v autorizovaných
servisech. Jednalo se hlavně o nové vozy Ford DA a Tatra CAS 30, kde bylo využito
pro odstranění drobných závad záručního servisu.
Čerpadlo PS 12 prošlo kompletní generální opravou a PS 8 pak částečnou opravou.
Obě jsou nyní ve stoprocentním stavu a budou dále využívána jak pro sport a práci
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s dětským kroužkem našich mladých hasičů Soptíků, tak i při námětových cvičeních
jednotky. Tatra CAS 30 se dovybavila potřebným materiálem (sorbent, hadice, elektrocentrála, úvazová technika, apod.). Byly pořízeny nové ochranné pomůcky pro
jednotku zásahové obleky, boty, helmy a rukavice. Pro potřeby zásahu byla jednotka
dovybavena zásahovým přenosným nářadím, a to aku vrtačka, úhlová bruska (rozbrus) a halogenové led svítidlo.
Od 6. 8. 2018 je zásahový automobil Liaz CAS 25 mimo zásah, z důvodu velmi
špatného technického stavu (neprošel STK). Případná oprava všech technických nedostatků může být provedena pouze prostřednictvím autorizovaného servisu, protože
opravy takového rozsahu u hlavních agregátů techniky nejsme schopni ani oprávněni
provádět svépomocí.

Výjezdy – výběr náročnějších:
V průběhu uplynulého roku bylo jednotce vyhlášeno celkem 28 poplachových výjezdů, při kterých jednotka zasahovala.
–– 26.01.	Jednotka zasahovala v Klecánkách na jezu, kde byl nalezen muž bez
známek života. Muži již nebylo pomoci a profesionální práci předvedli
HZS Neratovic.
–– 23.02.	Hořící komín v rodinném domě ve staré zástavbě, kdy majitelé zatopili
a kotel naložili na celou noc, protože byl velký mráz. Kotel ovšem zapomněli zavřít a odjeli z domu.
	V červenci začaly žně jak pro zemědělce, tak bohužel i pro hasiče. Celkem se jednalo o 4 zásahy proti plošnému zahoření polních porostů, a to
o zásahy poměrně náročné.
–– 19.11.	Požár v NÚDZ, naštěstí jen zkrat zdravotnické sondy. Silně zakouřené
prostory celého, 2. nadzemního podlaží, evakuaci pacientů provedl dobře proškolený personál zařízení.
–– 31.12.	Na Silvestra večer byl oznámen požár aut v autobazaru Klecany. Vzhledem k velikosti autobazaru bylo svoláno poměrně málo jednotek. Shořelo celkem 5 aut.
I nadále probíhala velmi dobrá spolupráce se strážníky Městské policie Klecany

Odpracované hodiny za rok 2018:
V roce 2018 bylo v rámci činnosti JSDH a SDH Klecany odpracováno více než 2 000
brigádnických hodin.

Volba náměstka starosty SDH Klecany
Pro rok 2019 byl zvolen druhý náměstek starosty SDH Klecany
–– druhý náměstek starosty SDH Klecany        p. Martin Hora
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V průběhu celého roku se členové SDH a JSDH aktivně podíleli na zajišťování požárních asistencí při všech akcích organizovaných pod patronátem města Klecany.
• Čarodějnice;
• Dětský den;
• Veterán rallye 2018;
• Slavnosti pravého a levého břehu;
• Lampiónový průvod;
• Oslavy 100 let Republiky;
• Asistence při požárním sportu;

Vedlejší / Hospodářská činnost SDH Klecany
V roce 2018 bylo na základě žádosti členů SDH vydáno živnostenské oprávnění
na výkon hostinské činnosti a zároveň bylo požádáno o vydání koncese k prodeji
alkoholu. Členové SDH se na akcích města účastnili i jako provozovatelé stánku
s občerstvením a získali tak finanční prostředky pro spolkovou činnost a zejména pro
kroužek Mladých hasičů.

Kroužek Mladých hasičů
V roce 2018 přetrvávala aktivní činnosti kroužku Mladých hasičů. Mezi dětmi a mládeží je o kroužek velký zájem. Kroužek získal pro svoji činnost nové lektory – Jaroslava Vachutková, Eva Pacovská, Libuše Svobodová, Kateřina Čapková, Petr Dvořák.
Činnost byla zaměřena na všeobecné znalosti a sportovní činnosti, především však
na požární sport.
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Financování
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klecany byla financována z rozpočtu města Klecany a od dárců.
Sbor dobrovolných hasičů Klecany – spolek byl financován z vlastních zdrojů,
z dotace od města Klecany a z finančních prostředků od dárců.

Sponzorské (finanční) dary pro JSDH Klecany v roce 2018:
Ondřej Navrátil
Jiří Srb
Impomat, s.r.o.

Sponzorské (finanční) dary pro SDH Klecany v roce 2018:
Spolek SDH přijal v roce 2018 dotaci na činnost, poskytnutou městem Klecany v celkové výši 70.000,– CZK pro oddíl malých hasičů.
Jiří Srb
PN-stav Klecany
SQZ, s.r.o.
Autoservis Vachutka
Školka ASTRA Klecany
Ta Truhlárna
AVAPS Klecany
Auto Servis Klecany
Děkujeme městu Klecany za celoroční materiální i finanční podporu a všem sponzorům za finanční dary.
M. Hora
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Syčící datel – Krutihlav obecný
Fauna Klecan 30.
Mezi našimi druhy datlů je jeden, kterého si většina lidí s datly nespojuje. Jen
jeho hlas ho prozrazuje, protože jeho hlasité -gee-geeie-gee-gee-, které může
zaznít až dvanáctkrát, ho do příbuzenstva datlů dává. Jeho název je krutihlav
obecný (Jynx torquilla). Od svých datlovitých bratranců se odlišuje i tím, že sice
hnízdí v dutinách stromů, avšak pro jeho slabší zobák si dutiny sám netesá. Vezme tedy zavděk obydlím, které vybudovali jiní datlové, nebo se spokojí i s mělkou dutinou po odlomené větvi. Někdy zahnízdí i v budce s poněkud větším
otvorem.
Samec a samice „krutihlavovi“ se od sebe nijak zvlášť neliší, jsou hnědošedě
skvrnití s černými proužky, takže pokud nejsou v pohybu, snadno splynou se
stromovou kůrou. Nejčastěji se vyskytují v listnatých a smíšených lesích s množstvím starých stromů, ve starých sadech, alejích a parcích. Hnízdí jednou ročně
v květnu až červnu, přičemž samice snese 5 až 10 zcela bílých vajec, na kterých
sedí střídavě oba partneři 11 až 14 dní. Kdysi však byla zjištěna i mimořádná
snůška 22 vajec. Mladí vylétnou po cca 21 dnech a ještě nějakou dobu se drží
pospolu, než se naučí živit samostatně. Pokud je sedící samice vyrušena, silně
syčí a kroutí hlavou, aby zastrašila nepřítele. Odtud název krutihlav.
Potravou krutihlavů jsou zejména mravenci a jejich kukly a larvy, podle okolností i jiný hmyz, zejména nosatci, kůrovci
a lýkožrouti, tesaříci, kovaříci a pilořitky.
Při lovu dřevokazných mravenců se pohybují po stromech, ostatní hmyz běžně
loví i na zemi. Jako u většiny ptáků, nelze při hodnocení jejich významu použít
slova „škodlivý“ nebo „prospěšný“. V každém případě krutihlavové uloví mnoho
lýkožroutů i mravenců černolesklých, kteří
s oblibou prohlodávají vnitřky stromových
dutin, až z nich zůstane jen obvodový
plášť.
Krutihlav je tažným ptákem, na jih odlétá v září, někdy již i v srpnu. Zimuje
ve střední Africe, asijské populace zimují
v Indii. Na jaře se vrací v dubnu až květnu, tedy až poté, co má dostatek oblíbené
mravenčí potravy.
Tento zajímavý datel se vyskytuje ve větší části Evropy, vyjma jižního Španělska,
jižního Balkánu, Irska, Skotska a severní
Krutihlav obecný, foto Tomáš Skorupka,
Skandinávie. Směrem k východu jeho teri2. května 2015
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toriem je mírný pás severní Asie, a to až do střední Číny, dále také severní Korea,
japonský ostrov Hokaido a Sachalin. Menší izolované enklávy výskytu jsou ještě
v Tunisu, na Kavkaze a v Kašmíru.
V České republice hnízdí krutihlav většinou v nižších polohách, ale byl vzácně pozorován i v horách. Celkově všude ubývá, a to v důsledku masivní likvidace starých stromů při takzvaných „obnovách zeleně“. V Klecanech hnízdí
nepravidelně a vzácně, protože i zde mu stále ubývá potravy a starých stromů.
Pozorován byl v Klecanském háji a Na Vlasini. Dlouhodobě hnízdil ve starém
sadu podél ulice V Boleslavce, jižně od ulice Topolová, avšak v nedávné době
o svůj domov přišel v důsledku vykácení všech starších ovocných stromů, zejména třešní, ořešáků a slivoní. Nyní tam vyrůstají obytné domy. Za zmínku rozhodně stojí, že město povolilo sad vykácet, ale vzápětí nato zadalo biologický
průzkum, který má prokázat, zda se zde krutihlav stále vyskytuje. No není nad
kultivovaný přístup k biotopu chráněného a silně ohroženého druhu živočicha!
Obdobný přístup mají také Lesy České republiky, jejichž pracovníci se s pravým
lesnickým nadšením opřeli do Klecanského háje, kde chtějí během několika příštích let vymýtit všechny vzrostlé stromy. Tak doufejme, že se najde někdo, kdo
nám za nějakých cirka šest milionů korun vyhynulého krutihlava alespoň krásně
vymaluje na naučnou stezku...
Jaromír Bratka

MYSLIVOST
NAHÁŇKY NA DIVOČÁKY V LEDNU
V naháňkách jsme pokračovali i v měsíci lednu 2019, a to se střídavými výsledky.
5. ledna se konala, ve srovnání s minulými akcemi, velice úspěšná naháňka, na

Nástup lovců

Naháňka 5. 1. 2019
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Koncem loňského a počátkem letošního roku byl pod patronací Mysliveckého
spolku Zdiby – Klecany a ve spolupráci s Lionským klubem Praha Strahov San
Giorgio proveden v rámci prevence screening na tupozrakost u dětí předškolního věku. Ve dnech 5. 11. 2018 a 16. 1. 2019 bylo v mateřských školách Klecany, Liška Bystrouška, Větrušice, Zdiby, Dolní Chabry a Řež vyšetřeno celkem
245 dětí. Bylo zjištěno 37 odchylek a rodičům předáno doporučení navštívit
s dítětem očního lékaře. Naší snahou bude v této prospěšné aktivitě i nadále
pokračovat.

STÍŽNOST NA PRASATA

Oplocení

MS Zdiby Klecany obdržel stížnost
občanky na škody způsobené černou
zvěří na drůbeži. Tvrdila,že její pozemek je oplocen kvalitním plotem.
Přílohou těchto řádek jsou dvě situační fotografie z předmětného pozemku. Škodám se dá zabránit, pokud si
občané zabezpečí pozemek opravdu
kvalitním oplocením s betonovou podezdívkou.
Ing. Jindřich Trpák
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Škůdci v zahradě – III
Pilatky
Pilatky patří do řádu blanokřídlých, přestože mají larvy podobné housenkám
motýlů. Říká se jim však housenice. Ty se živí převážně listy a mohou způsobit rozsáhlou defoliaci keřů nebo stromů. Pilatek existuje poměrně velké
množství druhů a také jejich destrukční zaměření je různé. Některé druhy vyžírají vnitřky vyvíjejících se plodů, jiné přispívají k tvorbě hálek a deformaci
listů a jiné zase minují v listech, kde vyžírají asimilační pletivo.
Za krátko nastane jarní období a není mnoho zahrádek, kde bychom nenašli královnu květin růži. Bohužel ani tato pichlavá nádhera nezůstává mimo
pozornost pilatek. Koncem jara a začátkem léta se napadené lístky růží začnou stáčet okraji dolů do úzké ruličky. Během dalších týdnů jsou takto svinuté lístky požírány světle zelenými až 10 mm dlouhými housenicemi, které
jsou ukryty ve stočených lístkách. Stáčení lístků je vyvoláno specifickými
chemickými látkami, které do lístků podél hlavní žilky vstřikují samičky pilatky drobné při kladení vajíček, která klade počátkem léta. Samičkám pilatek
svědčí vysoké teploty a následkem je pak enormní množství nakladených
vajíček. Pokud je napadení menšího rozsahu, je dostačující napadené lístky
otrhat. Avšak při velkém napadení je třeba použít chemický postřik s účinnou
látkou thiacloprid. Postřik se v tomto případě nepoužívá preventivně, ale až
při zjištěném napadení.
JH

napadené listy růže

housenice pilatky drobné
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Školní kurýr
Mediální výchova pro děti a mládež v kyberkostce
V současné době nás všechny obklopuje virtuální svět počítačů, internetu, televize a mobilních telefonů, řídící se svými vlastními zákonitostmi. Nepřeberné
množství nejrůznějších sociálních sítí, aplikací a kanálů youtuberů. Tohle všechno by mělo člověku sloužit, pomáhat, či ho alespoň pobavit. Někdy však tato
média dokážou nepřipraveným lidem také dost ublížit. Naše děti se ve virtuálním
světě pohybují mnohdy častěji než v tom reálném, což z nich činí potenciální
oběti. Jako prevenci proti virtuální hrozbě zařadilo do svého repertoáru divadlo
Gong speciálně zaměřené divadelní představení (Ne)bezpečná (Ko)média. Toto
představení navštívili 13. února žáci čtvrtých ročníků. Všem se moc líbilo a doufejme, že si z něj odnesli ponaučení.

Oslava pololetního vysvědčení aneb koncert ve školní jídelně
Čas nám ubíhá neskutečným tempem, a tak
se žáčci naší školy 31. 1.
ocitli přesně uprostřed
své roční cesty. Čekala
je pauza v podobě jednodenních pololetních
prázdnin, kterých se
už nemohli dočkat. Pro
zpříjemnění školní atmosféry se paní učitelky
s panem učitelem a panem kuchařem ze školní
jídelny rozhodli, že jim zpestří čas obědové pauzy hrou na hudební nástroje
a zpěvem. Atmosféra v jídelně, která hladinou hluku jindy připomíná startovací
dráhu letiště, se změnila ve velmi příjemné místo. Dětem se z jídelny nechtělo
domů a nálada se spravila i těm, kterým se první pololetí příliš nevydařilo. Našim muzikantům patří velký dík a všichni doufáme, že si podobnou akci brzy
zopakujeme.

Kampaň proti kouření
„Kouřit je nemoderní!“ „Kouřením škodíš sobě a svým blízkým!“ Šetři si peníze
a zdraví!“
Podobná i jiná hesla zaznívala naší školou v polovině ledna. 5.A a 5.B zakončily
v přírodovědě téma Lidské tělo a s nadšením se vrhly do kampaně proti kouření.
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V prostorách školy proběhlo rozdávání letáčků žákyně Soni Krejčí. Letáčky upozornily na rizika spojená
s kouřením. Průzkum, který žáci provedli, odhalil větší
zájem o toto téma u mladších žáků. Držíme jim palce,
ať jim toto přesvědčení zůstane i ve vyšších ročnících.
Tomáš Vacek a Ondřej Fiala si přitom vyzkoušeli nelehkou roli rozhlasových hlasatelů a podpořili kampaň
svým příspěvkem ve školním rozhlase.
Spolužáky z ostatních tříd překvapily plakáty ve
školní jídelně. Plakáty byly vyhodnoceny dětmi ze
čtvrtého ročníku.
Na třetím místě se umístil plakát číslo 10 autorek
Elišky Kučerové a Kláry Hejhalové, druhé místo obsadil plakát s číslem 3 Barbory Pšeničkové a první místo
získal plakát číslo 9 za originální nápad s Harry Potterem autorky Terezy Šoltysové.

Návštěva městské knihovny
Na začátku února byla třída 1.B na návštěvě v klecanské knihovně. Dětem se po celou
dobu věnovala milá paní knihovnice. Poučila je, jak se mají ke knihám chovat a seznámila
je s pravidly knihovny. V dětském oddělení si pak přečetli úryvky z knížek pro děti
a básničky, tvořené písmeny, která již znají.
V prostředí plném knih se dětem natolik
líbilo, že si ve své třídě o pár dní později udělaly první čtenářskou dílnu. Přinesly
si knížky, ze kterých si právě čtou, či jim
z nich čtou rodiče a představily je svým
spolužákům.
Vypadá to, že se prvňáčci nadchli pro
četbu a možná nám z nich vyrostou vášniví čtenáři.
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Z družiny
Měsíc únor nás mile překvapil sněhovou
nadílkou. První týden jsme si užívaly pod
dohledem svých vychovatelek radovánky
na sněhu (stavění sněhuláků, koulování,
bobování, …).
Druhý únorový
týden nás čekalo milé překvapení, a to
výlet do Ďáblické hvězdárny. Zde jsme
zhlédly pohádku „O LOVCI ORIONOVI A BÝKU ZLOBÍKOVI“. Také jsme se dověděly něco o historii hvězdárny
a na závěr jsme pozorovaly oblohu „obřím dalekohledem“.
A jelikož jsme se přehouply do druhého pololetí, začalo nám opět pravidelné plavání v Aquaparku Šutka.
Závěr měsíce patřil „Klauniádě“. Na jedno odpoledne
jsme se proměnily v barevné šašky, klauny a jiné veselé
masky. Celé odpoledne patřilo hrám, tanci, dovádění. Nechyběla samozřejmě soutěž
„O nejveselejší masku“ a malé občerstvení :-).

Tak zas příště!

Děti z družky
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Zprávičky z mateřské školičky
V únoru děti ve školce samozřejmě nejvíc potěšila sněhová nadílka. Celý týden si
užívaly bobování a jízdu na všech možných klouzácích a někdo používal k jízdě
z kopce i vlastní pozadí. Probíhaly však i další zajímavé programy.

Divadélko v aule MŠ
6. 2. k nám přijela loutkoherečka s divadelním představení m „Chytrá horákyně“. Jako
vždy zábavné představení.

Masopustní veselice
7. 2. proběhl při příležitosti 20. klecanského masopustu v několika třídách masopustní rej masek.
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Bublinková show

Za trilobity do Triloparku

20. 2. proběhlo v aule MŠ takové trošku
cirkusové představení. Nejdříve nám svoje
umění ukázal cvičený pejsek, viděli jsme
balancování se sklem, kouzelnické představení, cvičení s obručemi a na závěr představení jsme viděli bublinkovou show. Účinkující zapojili do představení i některé z dětí.

21. 2. se třída Myška vydala do Triloparku
v Praze. V rámci svého třídního projektu
se děti vrátily o pěkných pár let zpátky
a věnují se historii naší Země v dobách
dinosaurů a mamutů. V Triloparku si děti
vyslechly zajímavé povídání, ale také si
mohly vyrobit svého trilobita.

Jaké povolání mají moji rodiče…
…tak to je název třídního projektu
ve třídě Beruška. Projekt probíhal
v únoru a trošku se přesune i do
měsíce března. Celý měsíc navštěvovali třídu Beruška rodiče a představovali svoje povolání. Nápad
vznikl spontánně a nikdo netušil,
jaká zajímavá a úžasná setkání nás
čekají. Dětem rodiče představili
povolání : – oděvní návrhářka, výcvik psů a výrobu potřeb pro pejsky
(vodítka, obojky atd.), učitelka klavíru, práce s koňmi, spisovatel – scénárista, mistr a trenér bojových sportů, kadeřnice.
Rodiče přicházeli perfektně připraveni a v Beruškách jsou všichni z projektu nadšeni.
Krásné jarní dny Vám přeje kolektiv MŠ
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Loutkové divadlo Klecánek

Loutkové divadlo Klecánek zahraje dětem v jarní sezóně už naposled:
Kašpárek se s námi rozloučí pohádkou, ve které uvidíme,
jak drakovi vymaloval jeho sluj.
On si prostě vždycky ví rady a i tentokrát je ochotný princezně pomoct.

Pohádku „Kašpárek malířem v dračí sluji“
hrajeme v sobotu 23. března od 15 hodin v Městské knihovně Klecany.
Těšíme se na shledanou s malými i velkými diváky!

Z fotbalového klubu
TJ Sokol Klecany
A je to zase tady, jarní kolo fotbalové sezony 2018/2019 začíná!

Pozvánka na první jarní zápasy
A mužstvo
09. 03. 2019 14.30

TJ Sokol Klecany

SK Votice

16. 03. 2019 15.00

FC Jílové

TJ Sokol Klecany

23. 03. 2019 15.00

TJ Sokol Klecany

SK Petrovice

30. 03. 2019 15.00

TJ Dynamo Nelahozeves

TJ Sokol Klecany

06. 04. 2019 16.30

TJ Sokol Klecany

SK Doksy

24. 03. 2019 15.00

TJ Sokol Klecany

SK Husinec Řež

31. 03. 2019 15.00

TJ Sokol Sluštice

TJ Sokol Klecany

07. 04. 2019 16.30

TJ Sokol Klecany

FK Slavoj Lázně Toušeň

B mužstvo
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Dorost
23. 03. 2019

volno

30. 03. 2019 10.15

TJ Slovan Velvary

TJ Sokol Klecany

06. 04. 2019 10.15

TJ Sokol Klecany

TJ Klíčany

23. 03. 2019 10.15

TJ Sokol Klecany

SK Kostelec u Křížků

30. 03. 2019 10.15

TJ Sokol Čestlice

TJ Sokol Klecany

06. 04. 2019 13.00

TJ Sokol Klecany

SK Viktorie Jirny

Mladší žáci

Termíny turnajů přípravek nebyly v době uzávěrky KZ k dispozici. Aktuální informace
naleznete na nástěnce u kabin na fotbalovém hřišti a v restauraci Sportklub.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.

-dh-

Turnaj v Kolodějích
17. 2. 2019 proběhl v Kolodějích turnaj přípravek ročníku 2011. Tým složený z ročníků 2011 a 2012 odvedl bojovný výkon a umístil se na pátém místě. Kluky moc
chválíme. Děkujeme za podporu a bojujeme dál
trenéři přípravek
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CONTRACTING

