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Slovo starosty
Vážení občané,
máme za sebou polovinu roku 2019 a u této příležitosti
bych Vás rád stručně seznámil s nejdůležitějšími činnostmi, které město v uplynulých měsících vykonalo a také
s projekty, které jsou ve fázi přípravy.
Byla zahájena stavba rekonstrukce a zkapacitnění čistírny odpadních vod. Co se týče finančních nákladů, jedná se o největší investiční akci v historii města. Celkové
předpokládané náklady jsou 57, 9 mil. Kč, na tento projekt se nám podařilo získat dotaci ve výši 34,3 mil. Kč.
Stavba byla zhotoviteli, společnosti OHL ŽS, a. s., předána dne 27. 5. 2019, předpokládaný termín dokončení je
30. 9. 2020. Žádáme občany o trpělivost v době výstavby,
v okolí ČOV i na komunikacích může být po dobu výstavby zvýšený pracovní ruch.
Podařilo se nám dokončit nový, moderní sběrný dvůr
v Dolních kasárnách, celkové náklady byly 3 989 663,– Kč
bez DPH, na tuto stavbu jsme získali dotaci ve výši 3 851 568,– Kč. Našim dobrovolným hasičům byla do užívání předána nová garáž k parkování cisternové Tatry vybudovaná nákladem 2 323 763,– Kč bez DPH, dotace činila 1 275 700,– Kč. Dokončena byla II. etapa naučné stezky. Na náměstí v domě čp. 54 (dům služeb) proběhla
rekonstrukce, v 1. patře již ordinuje nová zubní lékařka, přízemí bude pronajato za
účelem vybudování cukrárny – kavárny, která nám ve městě zatím chybí. V objektu
DPS vznikl stacionář pro seniory jako reakce na zrušení velmi navštěvovaného a oblíbeného stacionáře v NÚDZ. V rekordně krátkém čase se nám podařilo získat registraci k poskytování sociálních služeb a od května jsme mohli přivítat první klienty. Městu
se podařilo získat do svého vlastnictví veškeré pozemky na sportovišti (fotbalové hřiště a okolí). Až budete číst toto vydání Klecanského zpravodaje, pravděpodobně již
bude podepsaná smlouva mezi TJ Sokol (fotbal) a městem o majetkovém uspořádání.
Předběžně se obě strany dohodly, že veškeré nemovitosti budou převedeny do majetku města, které je vlastníkem pozemků, TJ Sokol je potom bude na základě smlouvy
o výpůjčce nadále využívat. Ve městě proběhlo odstranění nelegálních graffiti, včetně
posprejované Masarykovy (Černé) skály, přímo u pamětní desky TGM. Město nabídlo
občanům, kteří mají poničené své nemovitosti, aby se připojili a nechali si graffiti také
odstranit. Podařilo se nám vyřešit absenci veřejných WC na náměstí uzavřením smluv
s provozovateli místních restaurací – město přispěje pro obě strany rozumnou částkou
na provoz WC, restaurace se za to zavázaly umístit ke vstupu nálepku „VEŘEJNÉ/FREE
WC“ a toalety zpřístupnit široké veřejnosti.
V areálu Dolní kasárna bylo koncem loňského roku dokončeno pět nových sociálních
bytů, postavených s 90% dotací, začátkem roku 2019 se do nich začali stěhovat noví
nájemníci, nyní jsou již všechny byty obsazeny. Rádi bychom pokračovali v revitalizaci

2/3

tohoto areálu. Nechali jsme jej zapsat do seznamu brownfieldů ČR, tímto krokem budeme mít snadnější přístup k získávání dotací na opravy objektů. Aktuálně jsme vysoutěžili
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části objektu čp. 968, kde by měl
vzniknout denní stacionář pro seniory a dětská skupina nebo oddělení mateřské školy.
Na úseku dopravy byly opět posíleny autobusové linky, na žádosti občanů byl navýšen zejména počet spojů, které končí v Klecánkách. V ulici Povltavská byly umístěny
informativní tabule s upozorněním na nejvyšší povolenou rychlost v obytné zóně, během léta zde dojde i k umístění zpomalovacích retardérů tak, jak bylo s obyvateli Klecánek domluveno na společném setkání. Policií ČR byla schválena naše žádost o snížení rychlosti na obchvatu Klecan u obytného komplexu Astrapark, k umístění značek
dojde v nejbližší době, po doručení schválení Odborem dopravy Brandýs n. L. – Stará
Boleslav. Aktuálně žádáme Policii ČR o vyjádření k projektu vodorovného dopravního
značení na křižovatce ulic Topolová a V honech, které by mělo přispět k vyšší bezpečnosti. Koncem minulého a během letošního roku proběhla dvě veřejná projednávání
řešení dopravní situace na Boleslavce. Rada města vybrala variantu doporučenou stavební komisí města, aktuálně je u projektanta objednaná projektová dokumentace. Zda
bude vybraná varianta dostatečně účinná, ukáže až praxe. Je vypracována tak, aby
bylo možné ji dále upravit, pokud by si to situace vyžádala. Pro potřeby naší městské
policie byl zakoupen radarový měřič rychlosti Trucam II, měření již probíhají zejména
v ulicích Topolová, Čsl. armády, Dolní Kasárna, v celé Boleslavce i na jiných místech ve
městě. Několika řidičům byly za překročení nejvyšší povolené rychlosti uloženy pokuty
a trestné body nebo byly přestupky předány ke správnímu řízení.
Z větších akcí, které jsou připravovány, bych jmenoval zejména projekt rekonstrukce
a navýšení kapacity naší základní školy. Škola je nucena v posledních letech z důvodu
převisu zájmu žáků nad volnými místy každoročně navyšovat svou kapacitu. Někdy to
bylo možné pouze administrativně, jindy muselo být rozšířeno sociální zařízení navýšením počtu toalet nebo umyvadel. Toto navyšování však má své hranice a již nyní je
jasné, že v následujících letech nebude kapacita školy dostatečná. Abychom předešli
situaci, kdy bychom již nedokázali garantovat všem klecanským dětem přijetí do ZŠ,
je navýšení kapacity bezpodmínečně nutné. Vítězem výběrového řízení na projektanta
se stala, s nejnižší nabídnutou cenou, společnost EUROPROJEKT, přičemž jen náklady
na projektovou dokumentaci činí 5,4 mil. Kč, předpokládaná cena stavby ještě není
přesně vyčíslena, ale odhady hovoří o min. 100 – 120 mil. Kč. Projektant počítá s uzavřením koridorů mezi pavilony, vybudováním vstupní haly se šatnami, nástavbou pater
pavilonů, stavbou nové budovy se zázemím pro pedagogy, novými třídami, družinami,
rekonstrukcí kuchyně, kompletní rekonstrukcí elektroinstalací atd.
Rychta – bohužel se neustále odkládá zahájení stavby společenského sálu, moderního
městského úřadu, pošty, knihovny, bytů a místností pro potřebu spolků. Nejdříve řešil projektant připomínky vlastníků sousedních nemovitostí a společně jsme hledali akceptovatelná řešení. Po dlouhé práci na projektové dokumentaci jsme konečně vypsali výběrové
řízení na zhotovitele. Naším záměrem samozřejmě bylo, aby byla stavba pro město co
nejlevnější a jako maximální cenu díla jsme stanovili částku spočítanou dle projektové
dokumentace vypracované v roce 2016 – 57,1 mil. Kč. Bohužel se nepřihlásil ani jeden
zájemce o tuto zakázku. Po této zkušenosti jsme v novém výběrovém řízení upravili
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zadávací podmínky, například jsme snížili požadované bankovní záruky nebo poskytli
velký prostor pro termín zahájení i dokončení díla, cena zůstala stejná. Zájem ze strany
stavebních společností se oproti prvnímu výběrovému řízení sice zvedl, ale většina po
seznámení s projektem uvedla, že námi nabízená cena díla je příliš nízká, ceny stavebních prací i materiálu se za poslední dva roky podstatně zvýšily a rozpočet z roku 2016
je v roce 2019 podhodnocený. Ani napodruhé se nám tedy nepodařilo získat zhotovitele
stavby. Nechali jsme tedy projektanta přepočítat cenu díla v souladu s aktuálními cenami,
nové výběrové řízení již bude vypsáno s maximální možnou cenou díla 66,3 mil. Kč,
snad se napotřetí najde společnost, která bude ochotna stavbu realizovat.
V souladu s usnesením zastupitelstva města pokračovalo vedení města v přípravných pracích na projektu revitalizace mokřadu. Aktuálně je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Mokřad by se měl vyčistit a zpřístupnit obnovením či
vybudováním cestní sítě, vzniknou zde dvě malé a jedna větší tůň, které budou mít
zároveň schopnost zadržovat vodu při přívalových deštích. Dojde tak k zamezení
bleskových povodní, které trápí občany žijící v okolí potoka, který z mokřadu vytéká.
Zdroje vody, které se zde nacházejí, budou podle projektu zachovány pro možnost
budoucího využití. Dále připravujeme projektovou dokumentaci na vybudování psí
louky mezi NÚDZ a řadovými garážemi – vznikne zde místo, kde budou moci chovatelé psů své čtyřnohé přátele venčit, cvičit a nechat proběhnout. Součástí bude malé
parkoviště, oplocení, lavičky a odpadkové koše.
Pracujeme na projektu okružní křižovatky u hřbitova (Čsl. armády/Topolová/Do
Klecánek).
Zde narážíme na problém vlastnických práv k přilehlým pozemkům, je třeba jednat
s vlastníky a hledat řešení. Podobná situace je i v případě rekonstrukce ulic 1. máje
(část ulice je v soukromém vlastnictví) a Na Skalkách, kde není z důvodu vlastnických
vztahů vyřešen odvod dešťových vod. O něco dále jsme s projektem rekonstrukce
komunikací Na Vinici a Na Hradišti, zde je objednáno zpracování projektové dokumentace a je uzavřena předběžná dohoda s vlastníky pozemku o věcném břemeni
k uložení dešťového svodu.
Rada města schválila opravu propadlé kanalizace podél ulice Do Klecánek, po
dokončení budeme moci konečně opravit i chodník od drogerie až ke hřbitovu. Na
úpravu protilehlého Průhonu necháváme vypracovat projektovou dokumentaci, Průhon by se měl do budoucna stát dalším z hezkých městských parků, podobně jako je
upraven např. park u kostela.
Podařilo se nám získat 100% dotaci ve výši až 15 000,- EUR z programu WiFi4EU
– jedná se o pokrytí vybraných míst vysokorychlostním internetem, který bude pro
občany i návštěvníky města zdarma. Omezíme tak vysedávání dětí a mládeže v těsné
blízkosti restaurací, kde se připojují k WiFi signálu, který restaurace zdarma poskytují. Nyní budou mít občané možnost připojit se k veřejnému internetu i na mnoha
jiných místech. Objednali jsme pokrytí náměstí, parku u kostela, autobusových zastávek u hřbitova, sportovního areálu a Klecánek. Aktuálně se pracuje na projektu,
k realizaci by mělo dojít v následujících měsících.
Pracovníci technických služeb města vybudovali část chodníku ze zámkové
dlažby u drogerie, budují plot a cestu za hasičskou zbrojnicí a provádějí běžnou
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údržbu, v současném období je to zejména péče o zeleň. Na začátku vegetačního období jsme převzali metodiku Hl. města Prahy, podle které se v rámci opatření proti suchu nechávaly trávníky vyrůst více, než jsme byli dříve zvyklí. Po vyhodnocení tohoto způsobu údržby jsme se rozhodli, že některé lokality jsou pro
vysokou luční trávu nevhodné, např. z důvodu zhoršeného výhledu řidičů. Do
budoucna bychom rádi kombinovali způsoby údržby – kde je to vhodné, technické služby nechají vyrůst luční trávu, jinde budou trávu sekat na kratší výšku.
Toto byl pouze stručný výčet důležitých projektů a činností města v posledních měsících, samozřejmě řešíme i další menší projekty a běžné problémy spojené s chodem města, soužitím občanů, nebo jejich sportovním a kulturním vyžitím při akcích pořádaných městem, nebo místními spolky, které město finančně
i materiálně podporuje.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na výše uvedených projektech
podílejí, zejména místostarostovi Ivo Kurhajcovi, který řídí většinu stavebních
prací ve městě, místostarostovi Mgr. Pavlu Kotrbovi za jeho obrovský kus práce
odvedený při přípravě projektu rekonstrukce ČOV nebo při směnách pozemků
s římskokatolickou církví, vedoucímu oddělení správy majetku Ing. Rathouzskému za práci na projektech ČOV, sběrného dvora, hasičské garáže a dalších,
investičnímu technikovi panu Ježkovi, který řídil projekty sociálního bydlení,
rekonstrukce domu služeb, přípravu projektové dokumentace rozšíření základní
školy, psí louky aj., také děkuji radním, zastupitelům, členům výborů a komisí
i zaměstnancům městského úřadu, bez nichž by nebylo možné tyto projekty připravovat a realizovat.
Vážení občané, přeji Vám krásné léto, hezké prožití prázdnin a mnoho nezapomenutelných zážitků z dovolené. Naším cílem je dělat vše pro to, abyste se do
Klecan z Vašich cest vždy rádi vraceli.
Daniel Dvořák, starosta

Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva
města Klecany v květnu a červnu 2019
Rada 20. května
–– Schválila provedení opravy kanalizace v ulici Do Klecánek a nabídku PN Stavební
společnost Klecany na opravu za 1 849 593 korun bez DPH.
–– Schválila znění a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu Intenzifikace
ČOV Klecany uzavřené s OHL ŽS a. s. Brno.
–– Souhlasila s výměnou podlahové krytiny v nájemním bytě č. 603 v Dolních kasárnách.

Klecanský zpravodaj • červenec a srpen 2019

–– Schválila revokaci vlajky města podle návrhu dr. Z. Kubíka, heraldika a vexikologa
firmy Alerion s.r.o. Brno a předá zastupitelstvu.
–– Schválila ponechání nájmu firmě Global Recycling a. s. Praha ve výši 37 750 korun bez DPH.

Rada 25. května
–– Schválila prominutí jedné splátky nájmu a úpravu splátkového kalendáře firmě
Alfeza proto, že jí byly odcizeny výrobní prostředky a nemohla vykonávat svou
činnost.
–– Schválila znění a podpis smlouvy o zajištění provozování veřejného WC s provozovatelkou restaurace U mlsnýho bejka Janou Horákovou a provozovatelkou restaurace U císařských schodů Marcelou Šimkovou (obě restaurace jsou na náměstí
Třebízského).
–– Schválila podání žádosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Klecany o dotaci na
hasičské vozidlo.
–– Schválilo úhradu ceny za truhlářské vícepráce ve výši 95 000 korun a uzavření
dodatku k nájemní smlouvě s MUDr. Ondráčkovou s navýšením měsíčního nájemného o částku tisíc korun po dobu 95 měsíců.

Rada 3. června
–– Vzala na vědomí žádost spolku Pravý Hradec zastoupeného předsedkyní Zdenou
Tomášovou o rozšíření chovu slepic na 18 kusů, postavení nového kurníku a založení chovu včel u Domu s pečovatelskou službou. Rada požádá paní Tomášovou
o doplnění žádosti o nákres umístění včelích úlů a nového kurníku, a to z důvodu
záměru výstavby denního stacionáře a dětské skupiny v objektu čp. 968.
–– Vzala na vědomí nabídku správce veřejného osvětlení Eduarda Hurycha z Klecan
na prvotní předrevizní elektroopravy v Dolních kasárnách. Schválila nabídku podle předložené kalkulace.
–– Pověřuje vedení města jednat se společností Bydlení – Kasárna s.r.o. a Archeologickým ústavem o možnosti vyzvednutí a záchrany historické pece objevené
v rámci archeologického výzkumu v k. ú. Klecany.

Zasedání zastupitelstva 6. června
Patnáct přítomných členů městského zastupitelstva schválilo mimo jiné
–– dokumentaci pro územní rozhodnutí k akci Revitalizace území mokřadu v Klecanech a uložilo investičnímu technikovi zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí
o umístění stavby
–– celoroční hospodaření města za rok 2018, a to bez výhrad
–– návrh nové podoby (tzv. heraldické) vlajky města opakující podobu znaku, a to
v příloze žádosti o zákonnou revokaci stávající (nevyhovující) městské vlajky předsedou poslanecké sněmovny, podané starostou a místostarostou města.
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Uložilo starostovi předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva návrh vyhlášky
o chovu domácích zvířat.

Rada 10. června
–– Uložila vedoucímu oddělení správy majetku, aby ve spolupráci s projektantem
M. Černým připravil výběrové řízení na dodavatele projektu rekonstrukce školní
kuchyně v ZŠ.
–– Schválila nákup příkopové ramenové sekačky na trávu a příslušenství k traktoru
Yanmar za cenu 185 000 korun bez DPH.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Omluva
Omlouváme se autorovi vyřezané sochy Calimera panu Michalu Štěpánkovi. Na titulní straně červnového vydání Klecanského zpravodaje bylo nesprávně uvedeno jméno
jeho bratra Matěje, jako autora sochy.
Správný text pod titulní fotkou měl znít: Klecanský masakr – Calimero od Michala
Štěpánka
Redakční rada

Babiččina zahrádka u domu
s pečovatelskou službou
v Dolních kasárnách
Již potřetí byla oceněná naše snaha zpříjemnit seniorům z Domu s pečovatelskou
službou život v odlehlých kasárnách. Před pěti lety to byla Česká spořitelna, která
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nám umožnila pořídit slepičí dvoreček včetně kurníku a oplocení,
šlapací cvičební stroje pro seniory a ovocné i okrasné keře. U DPS
tak vznikla komunitní Babiččina
zahrádka, kam dochází maminky
s dětmi a ve vysokých záhonech
pořízených z další dotace Nadace Partnerství pěstují zeleninu pro
svoji potřebu odměnou za to, že na
velkém záhonu pěstují zeleninu pro obyvatele DPS. Z této dotace jsme zakoupili
i dětské pískoviště a houpačku, protože zahrada je cílem vycházek dětí
z blízké školky Montessori. Děkujeme i technickým službám města za
pomoc při zemních pracích.
Z poslední dotace od České spořitelny, která nám prostřednictvím
Nadace VIA darovala 93 774 Kč,
pořídíme větší kurník a vybavení
pro chov včel. O ty se budou starat
rodiče s dětmi. Budeme rádi, když se k nim přidají i děti ze školy. Zkušenosti s chovem včel ani slepic v běžné škole nezískají. Zahrada se tak může stát místem pro
vzdělávání dětí i dospělých a může
šířit i povědomí o tom, jak chovem
včel pomoci řešení palčivých problémů s úbytkem hmyzu a ztrátou
biodiverzity.
Rozšířením Babiččiny zahrádky chceme dětem, ale nejen jim,
nabídnout možnost poznat, jak je
důležité starat se o přírodu, kolik radosti a užitku přináší péče o zvířata
a přilákat další dobrovolníky, kteří ji budou navštěvovat a pracovat v ní. Seniorům
chceme pomoci překonat opuštěnost a bolesti spojené s jejich věkem. Chceme také oživit a zpříjemnit zanedbaný prostor v bývalých
kasárnách a přivést sem více života.
Upozornit na to, že i když Klecany
jsou městem, je možné zachovat
si i venkovský styl života, který je
blízký přírodě. Chtěli bychom se
pokusit překonat obavy mladých
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maminek a jejich předsudky, že slepice páchnou a včely jsou nebezpečné. Vzdělávat
děti i dospělé ve vztahu k přírodě, upozorňovat na důležitost včel pro život lidí i celé
planety.
V Babiččině zahrádce u DPS jste všichni srdečně vítáni. Letos je vzorně upravená,
protože se o ni spolu s maminkami obětavě stará nový obyvatel, pan Stanislav Most.
Jednou měsíčně zde pořádáme posezení s písničkou a recepty z Babiččiny zahrádky.
Příští setkání bude 3. srpna od 14 hodin.
Srdečně Vás všechny zve za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová

Klecany 25 let městem

Klecanský zpravodaj • červenec a srpen 2019

Zápisy v kronice Klecan k této události uvádějí:
„Cesta k získání – navrácení titulu město Klecany započala v létě roku 1992. Po prvních konzultacích s panem starostou Ing. B. Šimšíkem a jeho zástupkyní paní A. Slavíkovou byla rozhodující návštěva kronikáře Ing. J. Novotného na Ministerstvu vnitra
ČSFR. Cílem bylo získat názor, zda je vůbec možné, aby obec o tento titul žádala
a jakou formou postupovat při jednání s ČNR. Jednání přineslo příznivý závěr, a tak
bylo radou rozhodnuto pokračovat a připravovat nutné podklady.
Na jednání rady 5. 10. 1992 byly sděleny závěry z jednání MV ČSFR především
o nutnosti zpracovat pro ČNR žádost s celkovou charakteristikou obce, zejména
v oblastech historie, současnost a rozvojový záměr obce. Rada jednala rychle.
Byla ustavena komise k zpracování žádosti ještě do konce října. Komise: členové
rady OZ a řed. ZŠ Hejduk, řed. MŠ Sklenaříková, řed. ZvŠ Mgr. Mašátová, farář P. Kuneš, kronikář Ing. Novotný, za TJ Sokol pánové Krupička a Kuchta a dále pan Hruška,
paní MUDr. Vosečková a jezný pan Beran.
Za pomoci všech byla tato žádost zpracována a v konceptu projednána znovu na
MV ČSFR. Po doplnění byla předložena plenárnímu zasedání obecního zastupitelstva
ke schválení dne 26. 11. 1992. Po schválení byla žádost předložena ČNR.
Po celý rok 1993 a část roku 1994 jsme trpělivě (ale i v obavách) čekali na závěr Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ten přišel v podobě pozvání na slavnostní
předání dekretu o „určení městem“ dne 29. 6. 1994. Dekret převzala zástupkyně
starosty A. Slavíková. Hodně se pak v OZ uvažovalo o tom, jakou formou tento beze
sporu historický okamžik oslavit. Nakonec byl přijat závěr: připravit a vydat zvláštní
výtisk „Klecanského zpravodaje“ ve slavnostní úpravě, který by byl doručen do všech
domácností. A tak se také stalo. Ve svém obsahu má fotokopie opisu majestátu krále
Vladislava II. Z r. 1507 i dekretu Parlamentu ČR z r. 1994., barevný orientační plán
města a přehled o současných podnikatelských aktivitách a službách poskytovaných
v našem městě. Na titulní straně kopie grafického listu J. Bičovské.“
JH

Psal se rok 1989… (VI-VIII.)
Nejprve se musím čtenářům Klecanského zpravodaje omluvit za překlep, který se
vloudil do minulého čísla, kde bylo uvedeno „Zápis v kronice města pokračuje
v r. 1898 takto:“. Stále se v tomto roce samozřejmě věnujeme zápisu z r. 1989 a ten
tedy v kronice pokračuje takto:
Péčí MNV je v tomto roce dovršen zámysl předat další pozemek pro budování řadových rodinných domků. Dne 7. září se schází zájemci o tuto výstavbu, která bude
uskutečněna na pozemku zahrady Šalanských. Bude zde stát 20 nových řadových
domků. Složitá jednání probíhala po celý rok, zejména ve výběru stavebníků, jejich
střídavého zájmu. Závěrečné určení bude provedeno začátkem roku 1990.
JH
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Rozloučení s Janou Soukupovou
Na klecanském hřbitově jsme se 4. června rozloučili s Janou Soukupovou, která byla
jednatelkou Tělocvičné jednoty Sokol, župa Jungmannova v letech 2007 až 2018.
Spolu s manželem Václavem a skupinou bývalých sokolů obnovili na podzim 1991
klecanskou jednotu, zakázanou v r. 1948. K osmdesátým narozeninám jí udělila Česká obec sokolská Pamětní list za dlouhodobou a obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí. Byla babičkou velké rodiny, veselou a hodnou kamarádkou. Dokud
jí zdraví dovolovalo, navštěvovala naše cvičení. Zemřela v Domově důchodců ve
Vraňanech u Mělníka, kde v poslední době žila. Sokolky na ni s úctou vzpomínají.
zl

Městská knihovna otevřena
i o prázdninách
Milí čtenáři,
jelikož k létu a dovolené patří i četba dobré knihy, zveme Vás do
knihovny, která má přes prázdniny stále stejnou otevírací dobu,
a to v pondělí a středu od 8:00 do 11:15 a od 12:15 do 18:00
hod. Do knihovny nám pravidelně přibývají novinky, které můžete
sledovat buď v našem katalogu, který naleznete na internetu pod
odkazem katalog.knihovna-klecany.cz nebo na našich facebookových stránkách Městská knihovna Klecany. Připomínáme možnost
výpujčky e-knih i elektronických čteček knih, které máme v knihovně k dispozici dokonce 3. Pro vypůjčení knihy či e-knihy stačí jednoduchá registrace v naší knihovně,
která stojí 50 Kč/rok pro dospělé a 30 Kč/rok pro děti.
Těším se na Vás! knihovnice Jana L.

Zájezd na závěr oslav V. B. T.
Kulturní komise města Klecany uspořádala v sobotu 22. května autobusový zájezd do
Třebíze, rodiště spisovatele a později klecanského kaplana Václava Beneše Třebízského. Tím se završily letošní oslavy jeho dvojího výročí.
Starobylé třebízské návsi dominuje nádherný starý dub vedle kostelíku sv. Martina.
Právě proti rodnému domku spisovatele. Přijeli jsme sem dopoledne, právě v den
tradiční sportovní slavnosti pro děti a mládež s názvem Třebízský defektman. Naše
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dvacetičlenná skupina si nejprve
prohlédla Cífkův statek s hospodou
a formanským zázemím, který leží
na návsi. Jeho podobu z roku 1859
věrně nakreslil tehdy desetiletý
Václav. Prohlédli jsme si vybavení
tehdejšího obchodu a několika podružských domků. Podivovali jsme
se skromnému životu jejich obyvatel, například porodní báby a ševce.
Pak jsme zamířili na Skalky k pomníku slavného rodáka – spisovatele V. B. T. Pomník je po velkém úsilí
při shánění peněz na opravu krásně
Foto: Jan Bláha
renovovaný. Odtud býval pěkný pohled na České středohoří. Dnes jej částečně zakrývají stromy.
Národopisné muzeum Slánska v Třebízi má vzácnou lidovou architekturu, studánku s pramenem dobré vody a obětavé obyvatele (žije jich zde v současnosti 235), kteří
se ji snaží oživovat. Přejeme jim v tomto úsilí všechno dobré!
Zl

Dětský pirátský den
V neděli 2. 6. se proměnilo fotbalové hřiště na pirátskou
základnu. Bylo potřeba pořádně oslavit Den dětí a slunečná neděle, byla pro takovou oslavu jako stvořená. Pro
děti bylo připraveno 10 soutěžních pirátských disciplín
např. hod kotvou, lovení pokladu, hledání perel v písku,
hod na plechovky se střelným prachem, přechod žraločí
lávky, koulení sudů s rumem atd. Děti soutěžily s obrovským nadšením a za nasbíraná razítka do pirátské mapy
si mohly vyzvednout sladkou odměnu a drobné dárky.
Součástí oslav byl i doprovodný program. Pro děti byl po
celý den k dispozici skákací hrad, členové spolku Lukostřelba Klecany umožnili dětem i dospělým vyzkoušet si
střílení z luku na terče, bylo připraveno i několik stánků
s dobrotami – palačinky, zmrzlina, cukrová vata, pivo, limo, párky, klobásky a mnoho
dalšího. Letošní největší atrakcí byla zcela jistě klouzačka, kterou připravili klecanští
hasiči jak pro děti, tak pro dospělé. Byla samozřejmě i hasičská pěna, kterou ale
klouzačka jednoznačně zastínila.
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Letošní oslavy dětského dne se ujala Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z. s. s finanční
a technickou podporou města Klecany.
Chtěla bych moc poděkovat Všem, kteří se na
přípravě a organizaci dětského dne podíleli. Děkuji Martinovi a Kačce Horovým, kteří stříhali,
lepili, barvili, kreslili, navlékali a zajišťovali zázemí na hřišti, děkuji Ivaně Kruťové za krásně vyrobené kulisy a pirátské hlavy, děkuji všem pořadatelům – Jitce, Lauře, klukům z dorostu, Pavlovi
a hlavně našim fotbalistkám – Tygřicím Klecany
a všem jejich dalším přátelům, kamarádům a rodičům, kteří
i ve velkém
horku vydrželi na svých stanovištích až do posledního soutěžícího dítěte, aby nikomu nezkazili radost.
Obrovské díky patří klecanským dobrovolným
hasičům, kteří se postarali o přísun vody k chlazení všech přehřátých přítomných, zajistili oblíbenou pěnu a hlavně za tu úžasnou klouzačku.
Všem, kdo se na přípravě a organizaci podíleli patří velký dík!!! Podle ohlasů se dětský den
opravdu vydařil.
Samozřejmě děkuji všem soutěžícím dětem
a doprovázejícím dospělým za skvělou atmosféru.
Městu Klecany děkuji za finanční a technickou pomoc.

Dáša Horová

XXIII. ročník Klecanské veteran rallye
Již po třiadvacáté se naše náměstí druhou červnovou sobotu zaplnilo stařičkými auty, motocykly kočárky a koly.
Opět bylo slyšet burácení motorů
podbarvené tóny bluegrassové kapely
NAFRAK.
Od osmé hodiny ranní se náměstí postupně zaplňovalo vozidly nejrůznějších
značek. Jejich majitelé nám je přivezli

kapela NAFRAK
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ukázat z nejrůznějších koutů naší republiky, z Hradce Králové, Holic, Chomutova či
Chebu.
Většina posádek k nám jezdí pravidelně, ale objevili se mezi nimi i naprostí
nováčci. I když slovo „nováčci“ v jejich
případě zní poněkud zvláštně, protože
jedni z nich, rodina Havránkových, nám
přivezla ukázat nejstarší vozidlo nejen
v tomto ročníku veteran rallye, ale v celé
historii naší soutěže. Byl jím Ford T z roku
1913. Jeho krásu podtrhlo i dobové oblečení celé posádky, což diváci ocenili.
Zvolili jejich vůz i kostým jako nejhezčí. BMW L. Golaka
Z motocyklů se nejvíce líbilo BMW s lodí
pana Gulaka, vyrobené v roce 1956, které
u nás mělo také premiéru. Pan Gulak však
nikoliv, v minulých letech nám představil
stroj značky NSU z roku 1939 a jeho paní
k nám jezdí s Pragou Piccollou. Celá rodina byla také krásně dobově oblečena. Další skvostem byl tmavě modrý Rolls Royce,

AERO 30 pana Smetany

kterého mohli diváci obdivovat bohužel
jen na náměstí, protože mu technické
problémy nedovolily vyjet na trať. Nováčkem soutěže byl také pan Plachta se svým
vozem MG
TA vyrobeným v roce AERO 1000 J. Brünnera
1936. Poprvé k nám také zavítal pan Krákora s motocyklem DKW
z roku 1938 nebo pan Kratochvíl se strojem Diamant 500
z roku 1938. Ten k nám dokonce přivezl ještě dvě další motorky, Würtenbegrii RL600 z roku 1930 a OD SS
z roku 1939, a oba stroje řídily ženy.
Když už jsme u ženských posádek. Ani letos nechyběla Cilka Sudová se svým strojem BSA a další pravidelná účastnice paní Inge Vodičková s Jawou 350. Letos
jsme měli celkem 8 řidiček, z toho 4 jely v automobilech a 4 na motorkách.
Cilka Sudová
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Dopolední program byl nabitý. Před
startem se před zraky diváků projeli na
vysokých kolech Pavel Štěpán a Láďa Němeček. Po nich se předvedla plejáda starých kočárků řízených dámami v dobových kostýmech. Poděkování patří paní
Šandové a Škrabálkové, které pomohly
rozšířit naší sbírku o další zajímavá vozítka. Následovalo představení dobových
kostýmů soutěžících posádek.
A to už se na start připravovali „malí JAWA 350 Inge Vodičkové
závodníci“ v dobových šlapacích autíčkách, které vystřídaly naopak nové modely aut společnosti Domanský.cz.
Poté se ujal slova pan farář Pavel Kuneš, aby nám připomněl výročí narození a úmrtí
Václava Beneše Třebízského a pozval všechny přítomné na faru, kde byla uspořádána
výstava s názvem „Rok Václava Beneše Třebízského“.

Ukázka kočárků

Malí závodníci

Kačka Šandová

VITALUS

Před samotným startem nás ještě čekala ukázka první pomoci s využitím automatického externího defibrilátoru ve spolupráci s Městskou policií Klecany a sanitkou
záchranné služby, kterou nám předvedla a okomentovala Daniela Hnátová ze sdružení Vitalus.
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Pořadatelé XXIII. ročníku

Martin Lemon

Pak se již na startovní čáru začaly rovnat motocykly podle startovních čísel.
S číslem jedna opět odstartoval Martin Lemon na svém kole značky Avon následovaný motocykly nejrůznějších značek. Po
nich se začalo řadit podle startovních čísel
více než padesát automobilů, které vyrazily na trať dlouhou přibližně 60 km. Trasa
vedla přes obce Vodochody, Máslovice,
Zlončice, Kozomín, Postřižín, Dolínek.
Zde byla zastávka spojená s návštěvou
Petr Novotný a jeho Zundapp 500
rodného domu Vítězslava Hálka a pak se
pokračovalo do Panenských Břežan, Baště, Líbeznic, Měšic, Hovorčovic až do Odolena Vody, kde proběhla na Horním náměstí krátká výstava všech vozidel a odtud zpět do
Klecan. V jednotlivých obcích čekaly na soutěžící různé sportovní či vědomostní disciplíny jako např. odhad množství, délky, hod na kůlky, šroubování matek a jiné. V cíli
byl opět připraven obvyklý vědomostní testík, jehož otázky se vztahovaly k samotné
soutěži a k historii automobilismu. Na úplném závěru čekala na posádky výstava obrázků nakreslených vozidel samotnými soutěžícími, které vytvářeli během dopoledne na
náměstí. Úkolem bylo vybrat ze svých řad
nejhezčí obrázek. Možnost hlasovat měli
i pořadatelé. Vítězem této výtvarné disciplíny byl vybrán Vlastimil Drchota ml.,
který věrně namaloval rodinný vojenský
vůz Jeep Willys.
A to jsme se již přiblížili k vyvrcholení
večera a k zhodnocení celodenní akce.
Čekání na vyhlášení výsledků nám opět
pomohl zkrátit svými mistrnými kouzelnickými kousky Vítek Rabiňák, kterému
ještě jednou moc děkujeme.
Škoda 1102 p. Šandy vítěze kategorie AUTO
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Keramická cena pro vítěze

Martin Bunda vítěz kategorie MOTO

Poté již nadešel očekáváný okamžik,
vyhlášení výsledků z celodenního zápolení. Nejprve byli vyhodnoceni ti, kteří se
umístili první v jednotlivých disciplínách.
Ocenění si také odnesli majitelé nejstarších vozidel, pan Bubeníček, který vlastní
motocykl BSA z roku 1927 a již zmíněný
pan Havránek, se svým Fordem T z roku
1913. který byl zároveň diváky zvolen
jako nejhezčí vůz. Za pořadatele byla
nejhezčím vozidlem vybrána Aerovka
1000 pana Brünnnera a motocykl Harley
Tatra 805 1958
Davidson pana Soukupa.
V letošním roce jsme si připomněli výročí 100 let založení firmy Aero a 90 let od prvního sériově vyrobeného vozu Aero, proto jsme se rozhodli, že oceníme 3 nejlépe umístěné vozy aero. Sjelo se nám jich celkem
11. Nejlépe si vedl pan Smetana s modrou limuzínou Aero 30, který si i v loňském roce
odnesl pohár za nejlépe umístěný vůz této
značky, na druhém místě skončil pan Dufek s Aero 30 a na třetím místě skončila
také třicítka aerovka pana Jeřábka.
Na prvním místě v kategorii automobilů se umístila posádka Šandových
se Škodou 1102 z roku 1950. V kategorii
motocyklů zvítězil Martin Bunda s motocyklem Jawa Pérák. Na vítěze prvních tří
míst v každé kategorii čekaly keramické
ceny – auta a motocykly vyrobené paní
Barborou Frídlovou a drobné ceny od naAbsolutni vítěz Miroslav Doležal s hlavními
šich sponzorů.
pořadateli
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Absolutním vítězem letošního ročníku se stala zrenovovaná Tatra 805 klecanských
hasičů, kterou řídil pan Miroslav Doležal.
Co říct na závěr? Počasí nám opět vyšlo. I když bylo Medarda a dopoledne bylo
dost podmračené, nakonec na nás vykouklo sluníčko a přece jen jsme se dost ohřáli.
Všechny posádky dojely do cíle bez vážnějších karambolů a všichni jsme se večer
shodli, že za rok na viděnou. Abychom se mohli za rok opět setkat, musíme poděkovat všem, bez kterých bychom to nezvládli. Tedy sponzorům, vedení města a všem
kamarádům, kteří jsou tolik let ochotni realizovat naše občas bláznivé nápady.
VŠEM MOC DĚKUJEME!!!
Alena a Láďa Němečkovi

MYSLIVOST – VELTRUSY
Severně od Prahy, nedaleko od nás,
se nacházejí Veltrusy, na jejichž okraji je
v rozsáhlém parku ukryt barokní zámek.
O Veltrusech se poprvé dozvídáme
roku 1226, kdy je král Přemysl Otakar I.
daroval doksanskému klášteru. V průběhu následujících staletí měnily majitele, až se v roce 1680 dostaly do držení
Františka Scheidlera. Jeho vnučka Marie
Terezie se pak v roce 1698 vdává za hraběte Václava Antonína Chotka, který kolem roku 1717 začíná vedle poplužního Zámek Veltrusy
dvora stavět velkolepý barokní zámek.
Na jeho stavbě se podílejí nejvýznamnější umělci té doby. Že se počítalo s jeho využitím i pro lovecké účely je vidět na výzdobě jak v interiéru (viz. expozice lovectví
a myslivosti), tak například na venkovním schodišti, jehož patu zdobí sochy psovodů
od Ferdinanda Kuena. Okolo zámku byla v duchu tehdejší módy založena francouzská zahrada. Ta je však
zničena povodní roku 1785
a tak v současnosti můžeme
vidět jen její malé zbytky.
V té době však podle nového vkusu vzniká přírodní
park anglický, který je svými
300 ha největší u nás. Jeho
Jeden ze zámeckých salónů
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páteří se stalo rameno Vltavy, uměle zavodňované soustavou stavidel, podél
něhož pak vznikly četné empírové pavilony, chrámky a umělé zříceniny. Některé z těchto romantických staveb jsou
v parku k vidění dodnes. Vlivem okouzlení antikou a zaníceného obdivu k volné přírodě, které jsou typické pro období
empíru, jsou, kromě zmíněných staveb,
součástí parku také pole se zemědělskými plodinami, remízky, lužní les a obora.
V té je od začátku 19. století chováno

Chlouba obory

stádo daňka skvrnitého, které je vítanou
atrakcí pro návštěvníky parku. Za zmínku
stojí, že park byl zpřístupněn veřejnosti
již roku 1796. Do chovu daňka nepříznivě zasáhly přírodní katastrofy, z nichž
nejhorší byla jistě povodeň z roku 2002,
která postihla celý areál, včetně zámku.
Další pak byla vichřice Kyril, která způsobila pády mohutných stromů a tím značné poškození oplocení obory.
Daňčí obora
I když v zámku probíhají restaurátorské práce, jsou umožněny prohlídky a tak návštěva zámku a parku může být vhodným tipem na rodinný výlet.
Ing. Jindřich Trpák

Malý hamoun – Křeček polní
Fauna Klecan 34.
Jen málo zvířat je natolik spojeno s českým venkovem a zemědělstvím, jako křeček
polní (Cricetus cricetus). Ovšem jako v mnoha jiných případech, je to spojení, které
patří spíše do minulosti, jak ještě zmíníme v závěru. Křeček náleží mezi hlodavce,
kam patří například myš domácí, svišť horský, bobr evropský a mnoho jiných zajímavých živočichů. Tělo dospělých křečků měří až 34 cm a vážit může i přes půl kila.
Spodek těla je černý a hřbet a boky jsou hnědožluté. Je to tedy přesně opačně, než
u většiny savců, kteří mají obvykle hřbet tmavší, než břicho.
V současnosti se křečci vyskytují na velké části evropského území, především v Německu, Rakousku, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku a Rumunsku, a samozřejmě v zemích
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svého původu, tedy na Ukrajině, v Moldávii, v Bělorusku, v Rusku a v Podkavkazí.
V Klecanech se rovněž sporadicky objevují, obvykle při okrajích polí, ale také
v zatravněných plochách, určených ke
stavebnímu využití. Živí se převážně rostlinnou potravou, především semeny trav,
různými oddenky, ale konzumují i stravu živočišnou, zejména hmyz. Někdy se
pustí i do mláďat polních ptáků. Potravu
z polí a luk přenášejí v objemných lícních
torbách, takže při dopravě úrody vyhlížejí Křeček polní, foto A. Něgoda, 10. června 2016
celkem komicky. Zemědělská činnost člověka dala kdysi křečkům nové vynikající možnosti, jak žít a rozmnožovat se, což křečci
dokážou využívat velmi dobře. Původní vlast těchto malých svérázných zvířátek leží ve
stepích východní a jihovýchodní Evropy, odkud se do Evropy střední rozšířili již před asi
třemi tisíci roky spolu s usedlým zemědělstvím a pěstováním obilí.
Protože se v současnosti již jedná o druh chráněný a silně ohrožený, nelze křečky
zabíjet a zraňovat, a samozřejmě ani zasahovat do jejich biotopů, tedy pěšinek a příbytků. Tyto příbytky sestávají z rozsáhlých komplexů podzemních chodeb a dutin,
kde se křečci jednak rozmnožují a pečují o mláďata, jednak tam také v těch nejhlubších místech (až 2 m pod povrchem) shromažďují zásoby semen a jiné potravy
na zimu. Byly nalezeny křeččí zásobárny, kde bylo nahamouněno až třicet kg obilí.
V zimě se pak křečci pravidelně probouzejí ze spánku a živí se výsledky své letní
práce. Od hromadění zásob plyne naše krásné úsloví = hezky si nakřečkovat =. U lidí
se ovšem jedná o zásobičky poněkud větší.
Rozmnožování křečků probíhá od dubna do srpna, přičemž březost samiček trvá
okolo 20 dnů a během roku mohou nastat až tři vrhy mladých. Mimo dobu páření
se však samci a samice nesnášejí, napadají se a žijí tudíž odděleně. Jsou-li příznivé
klimatické podmínky, pak díky rozmnožovacím schopnostem křečků dochází k „překvapivým“ invazím, kdy
se některá pole křečky
doslova hemží. Je to pak
potěšující zpráva pro nejrůznější predátory, jako
káňata a jiné dravce, šelmy – např. lišky, a také
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Kdysi každé dítě vědělo, že i přes svůj malý vzrůst je křeček zvířetem nebojácným,
a cítí-li se ohrožen, postaví se na odpor, prská, skřípe zuby a dokáže i kousnout. Chytat
křečky do ruky se proto nedoporučuje. To vše ovšem platilo kdysi, kdy nejen křečků, ale
i jiných polních zvířat bylo všude spousta. Moderní zemědělství, hluboká orba, pesticidy
a příliš rozlehlá pole způsobily, že se ze zcela běžného živočicha stal druh ohrožený
a chráněný. Veškerou půdu a její plody si vyhradil člověk, ostatním tvorům ponechal
nanejvýše kotce v ZOO. Je proto správné, že je v naší zemi ochrana křečků na patřičné
úrovni, a jejich přítomnost může např. při výstavbě dálnice i změnit její trasu. U nás v Klecanech se křeček mj. vyskytuje v ploše mezi Boleslavkou a hřbitovem v ulici Topolová
(tzv. plocha BR4 dle územního plánu), proto zde žádné domy stavět nelze, bylo by to
porušením zákonné ochrany. Je třeba věřit, že to příslušné úřady takto pochopí a nevydají
souhlas ke zničení jedné z posledních lokalit křečků v Klecanech.
Jaromír Bratka

Škůdci v zahradě – VII. – VIII.
Roztoči
Roztoči, jejichž velikost je menší než 1 mm, se živí sáním šťáv rostlin, na nichž parazitují. Do skupiny roztočů patří rovněž vlnovníci, kteří při sání navíc vylučují chemické
látky, které vyvolávají u rostlin tvorbu abnormálních útvarů (hálek), ve kterých pak žijí.
Tyto hálky bývají velmi dobře patrné na listech lip. Většina roztočů patří k sviluškám, které sáním způsobují jemnou kropenatost na listech, ta pak může mít za následek jejich
uhynutí a opad. Roztoči z čeledi Tarsonemidae napadají poupata a konce výhonků. Takto
napadená poupata v růstu zakrňují a deformují se. Ve skupině roztočů se však vyskytnou
i roztoči zcela neškodní, kteří se živí myceliem hub na hnijících rostlinách. Někteří roztoči
jsou dokonce predátory hmyzích škůdců nebo jiných roztočů a používají se k biologické
ochraně ve sklenících. Ochrana proti roztočům se zpravidla neprovádí. Pouze v případě
invazního přemnožení je nutná aplikace akaricidů. Postřik má však význam pouze v době
rašení listů. Pozdější aplikace je téměř neúčinná, protože např. vlnovník lipový je dobře
chráněn hálkami.
JH, obrázky zdroj: cs.bestinsectkiller.com a Wikipedie

roztoč na okurkách

hálky způsobené vlnovníkem lipovým
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Z historie Povodí
Cílem letní vycházek mnohých z nás
jsou břehy Vltavy, kterou máme na dosah a mnohdy si ani neuvědomujeme,
že se o tyto břehy i o její tok někdo stará, usměrňuje ji, pomáhá ji zbavit se
všeho, co do jejích vod nepatří a čas
od času vyčistí nebo prohloubí její koryto. V Klecanech je tímto správcem
Povodí Vltavy s.p.
Když v první polovině 60. let minulého století došlo na Slovensku v důsledku povodní k protržení dunajských
hrází a následkem toho k nedozírným
povodňovým škodám, bylo vládou konstatováno, že není vodním tokům a objektům
na nich věnována potřebná péče. Proto vláda ČSSR přijala v roce 1966 usnesení,
kterým byly schváleny zásady organizačního uspořádání odvětví vodního hospodářství. Na tomto podkladě vznikl k 1. červenci 1966 oborový podnik Ředitelství vodních toků v Praze. Tomuto podniku bylo podřízeno 6 Správ povodí, které měly formu
odštěpných závodů: Správa povodí Vltavy a dolního Labe se sídlem v Praze; Správa
povodí Labe se sídlem v Hradci Králové; Správa povodí Ohře se sídlem v Chomutově;
Správa povodí Berounky se sídlem v Plzni; Správa povodí Moravy se sídlem v Brně
a Správa povodí Odry se sídlem v Ostravě. K Ředitelství vodních toků, o. p. patřila dále Správa vodohospodářské výstavby a vodohospodářského rozvoje se sídlem
v Praze. Základ Správ povodí byl vytvořen delimitací činností a prostředků Okresních
vodohospodářských správ a Krajských vodohospodářských rozvojových a investičních středisek.
V r. 1968 byla provedena organizační změna, kdy z oborového podniku Ředitelství
vodních toků bylo vytvořeno oborové ředitelství a Správy povodí se změnily na podniky pro provoz a využití vodních toků. Správy povodí změnily své názvy do formy
např. „Povodí Labe, podnik pro provoz a využití vodních toků“. Další organizační
změna byla provedena k 1. 1. 1971, kdy rozhodnutím ministra lesního a vodního
hospodářství bylo zrušeno oborové ředitelství ŘVT a jím řízené podniky byly přímo
podřízeny Ministerstvu lesního a vodního hospodářství v Praze.
Základní předmět činnosti podniků Povodí byl stanoven zřizovací listinou a patřila
sem např.:
–– Příprava a zajišťování výstavby vodohospodářských děl a zařízení.
–– Zajišťování prací na ochranu proti povodním.
–– Péče o čistotu vod.
–– Zabezpečování využití vodní energie.
–– Zabezpečování úpravy toků pro plavbu.
–– Pozorování a měření na přehradách a jiných vodních dílech.
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Počátkem roku 1989 byly na základě zákona č. 88/1988 Sb. podniky Povodí převedeny na státní podniky a jejich ředitelé byly voleni. Tyto státní podniky byly převedeny do působnosti Ministerstva životního prostředí. Po r. 1989, došlo ke zrušení
Ministerstva lesního a vodního hospodářství. Ke dni 31. 12.1990 byly ministrem životního prostředí zrušeny státní podniky Povodí a návazně byly k 1. 1. 1991 zřízeny státní příspěvkové organizace Povodí. Místa ředitelů byla obsazována na základě
konkurzního řízení. K 1. 1. 1994 byly organizace Povodí transformovány na akciové
společnosti se stoprocentní účastí státu.
V současné době jsou jednotlivá Povodí státními podniky, jejichž zakladatelem je
Ministerstvo zemědělství:
–– Povodí Labe, s.p.
–– Povodí Vltavy, s.p.
–– Povodí Ohře, s.p.
–– Povodí Odry, s.p.
–– Povodí Moravy, s.p.
V současné době Povodí Vltavy s.p. spravuje na území o celkové rozloze 28 708 km2
téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených
hydrologických povodích, z toho je 5 533 km významných vodních toků, přes 12 000 km
určených drobných vodních toků a dalších více než 4 300 km neurčených drobných
vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho
je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě,
48 pohyblivými a 297 pevnými jezy a s 20 malými vodními elektrárnami.
JH, zdroj: www.pvl.cz a eagri.cz/public/web/mze

Přišlo nám e-mailem
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Školní kurýr
Lidická růže
Letos se naše škola poprvé přihlásila do mezinárodní soutěže
pořádané Památníkem Lidice.
47. ročníku MDVV Lidice 2019 se zúčastnilo celkem
70 států a v konkurenci asi 15 000 prací se podařilo získat
pro naši školu «Lidickou růži» – medaili udělovanou nejúspěšnějším dětem ve výtvarné soutěži. Toto ocenění získalo
letos celkem 110 dětí z celého světa. ( www.mdvv-lidice.cz)
Tématem byla chemie. Pracovali na něm společně
šesté a sedmé ročníky. Nebylo snadné skloubit výtvarný
a vědecký obor, ale děti překvapily svými nápady a nádhernou barevnou kompozicí. Z předložených prací jsme
do soutěže zaslali 12 nejlepších. Naším cílem bylo především se zúčastnit a změřit síly s konkurencí základních uměleckých škol. Se
svou kolekcí portrétů uspěla žákyně 7. B, Daniela Anna Divišová. Její práce jsou
vystaveny v Lidické galerii. Kromě tohoto prestižního ocenění získaly její portréty i ocenění děkana Univerzity Pardubice, udělené letos poprvé deseti nejlepším
pracím.
Akce proběhla pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, České komise pro UNESCO a Českého
centra.
Slavnostní vernisáže a předávání cen se zúčastnili zástupci ambasád a ministerstev
a také celá třída 7. B. Pro děti byl přichystán krásný doprovodný program např. gyroskopická vozítka Segway, pohádka o Sněhové vločce s UV prvky, hlavolamy a rébusy,
tajné písmo, kouzla s barevnými roztoky a spousta dalších zajímavostí z oblasti chemie. Příští ročník Lidické růže má téma Krajina.
Naše škola na ní určitě nebude chybět. Chceme zvítězit, protože už víme, že na
to máme.

Opět jsme si krásně zasportovali – Olympiáda pro 1. stupeň
Ve čtvrtek 30. 5. 2019 proběhl již 2. ročník olympiády pro 1. stupeň. Děti byly
pod vedením kapitánů z 5.B, stejně jako v loňském roce, rozděleny do družstev
– jednotlivých států. Tentokrát soutěžily pouze evropské země. Každý tým měl
ještě svého vlajkonoše – žáka osmého ročníku, který organizoval přesuny k jednotlivým soutěžním disciplínám a dohlížel, aby se nikdo neztratil. Sportování šlo
všem báječně. Přálo nám počasí, takže se celá akce opět povedla. Paní učitelky
dohlížely na celý chod akce a pilně počítaly výsledky. Rozhodčí z řad rodičů
zase pilně měřili a stopovali.
Všem, kdo se podíleli na organizaci, mnohokrát děkujeme a už teď se těšíme na
3. ročník.
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Orientační závod 1. tříd
5. června si žáci prvních tříd, společně
se svými rodiči, zasoutěžili v orientačním závodu. Za krásného slunečného
počasí se sešli na startovišti – v ulici
Na vinici. Odtud se rozběhli na trasu
značenou fáborky. V průběhu závodu
poměřovali své síly nejen v orientaci
a rychlosti, ale také v matematice, češtině a prvouce. Prioritou při hodnocení
bylo správné zodpovězení soutěžních
otázek. Až poté se přihlíželo k času
strávenému na trase. V cíli, který byl
u přívozu v Klecánkách, na děti čekalo občerstvení v místním stánku. Po vyhlášení
vítězů, kterého se děti nemohly dočkat a předání pohárů a medailí, následoval táborák. Při něm se všichni posilnili opečeným špekáčkem.
Celá akce se náramně povedla. Těšíme se, že si ji v příštím roce zopakujeme.

Pestrý poznávací zájezd druhých tříd
Žáci druhých tříd se koncem června zúčastnili poznávacího zájezdu. V jeho průběhu
stihli navštívit spoustu zajímavých míst a domů si odvézt mnoho zážitků. Prošli se
podzemním labyrintem Josefovské pevnosti, kde jim na cestu svítily pouze svíčky,
které si nesli v ruce. Obdivovali zvířátka v ZOO Dvůr Králové, v Miletíně se dozvěděli, jak se vyrábí Hořické trubičky, prozkoumali zříceninu hradu Trosky, pobavili
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se při hře „Dobrodružná výprava do Afriky“ a v závěru se vyřádili na dvoupatrovém
dřevěném prolézacím hradě.

Čtvrťáci v Bradavicích
Naši čtvrťáci se na týden stali žáky Bradavické školy, po vzoru knih J. K. Rowling
– Harry Potter. Na svou školu v přírodě
vyrazili již druhým rokem do krásného
prostředí Jizerských hor. Tady na ně po
příjezdu čekalo rozřazení do jednotlivých kolejí, za něž po dobu pobytu poměřovali své síly. A nešlo jen tak o nějaké zařazování. Pomáhal jim při tom
moudrý klobouk, který každému z nich,
po nasazení na hlavu, sdělil, jaký je a do
jaké koleje se díky svým vlastnostem hodí. V následujících dnech na děti čekaly nejrůznější disciplíny. Vyráběly trička, náramky, učily se kouzla, věštily z kávové sedliny,
prozkoumaly svou osobnost na základě numerologie, naučily se Morseovu abecedu,
prokázaly svou odvahu v noční bojovce, utkaly se ve Famfrpálu, a předvedly své znalosti při orientačním běhu. Kromě soutěžních disciplín se stihly vykoupat v přírodním
koupališti, navštívit rozhlednu Bramberk, zazpívat si u táboráku, postavit domečky
lesním skřítkům a rozšířit své obzory v IQ parku v Liberci. V den loučení na ně čekal
pavouk Aragog, který zhodnotil jejich týdenní snahy a každému daroval jednoho ze
svých synů, aby je po zbytek života chránil a přinášel jim štěstí.
Domů se málokdo těšil. Nejraději bychom si pobyt protáhli minimálně do prázdnin. Už se nemůžeme dočkat příštího roku.
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Sportovně – pohádkový pobyt tříd 1.B a 3.A
Žáci z 1.B a ze 3.A odjeli na pětidenní pobyt do penzionu Zoja nedaleko
Jánských Lázní.
Uprostřed nádherné přírody si děti
zahrály spoustu tradičních i netradičních sportovních her, vytvořily vlajky
svých týmů, snažily se udržovat pořádek v královských komnatách a také
respektovat jeden druhého.
Malí i větší školáci podnikli dobrodružný výlet na zříceninu hradu
Břecštejn. Prošli vesnicí Hrádeček
a okolo domu, kam velmi rád jezdil pan prezident Václav Havel.
Jelikož dětem počasí po celou dobu přálo, využily i bazén k vodním hrátkám. V lese
postavily domečky pro skřítky, nanosily dříví k táboráku, pochutnaly si na buřtech a zatančily na závěrečném karnevalu.
Slunečný pobyt si všichni užili. Starší kamarádi se snažili pomáhat mladším a prvňáčci
byli stateční, protože slziček odloučení od maminek bylo velice, velice málo.
Děkujeme instruktorům Tomovi, Natálce, Míše a zdravotnici Martince za úžasný pobyt.
Ahoj za rok!

Dentální hygiena
v Klecanech

V nově otevřené ordinaci dentální hygieny
Vás ráda ošetří DiS. Jana Vondrášková.
Ošetření zahrnuje odstranění zubního kamene
(naddásňového i poddásňového), odstranění
pigmentů (air - flow), leštění, fluoridaci,
hygienickou instruktáž.
V případě zájmu se můžete objednávat
na tel. č. 233540087, bližší informace naleznete
na internetových stránkách ordinace.
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Zprávy z družiny
Ani v měsíci červnu jsme se ve školní družině nenudili.
Hned začátkem měsíce jsme si užili pohádkový dětský den. Děti soutěžily v různých disciplínách s pohádkovou tématikou. Například jsme pomohli zachránit kohoutka, který se dusil jahůdkou, nebo jsme loupili perníček z perníkové chaloupky.
Na závěr soutěžního odpoledne na děti čekal sladký poklad.
V červnu skončilo také pravidelné plavání, které i v tomto školním roce slavilo
u dětí velký úspěch. Tak jako každý rok jsme pilovali své plavecké dovednosti v aquacentru Šutka.
Na rozloučení se starým školní rokem si některá oddělení družiny uspořádala slavnostní piknik a některá oddělení zakončila školní lopotění sladkou tečkou.
Závěrem bychom Vám i dětem chtěli popřát krásné a klidné prázdniny a v novém
školním roce 2019/2020 nashledanou!
Kolektiv školní družiny
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Zprávičky z mateřské školičky
Měsíc červen byl nabitý předprázdninovými akcemi. Loučili jsme se s předškoláky,
pořádali jsme výlety, přespání ve školce a mnoho dalších aktivit. Mnoho času jsme
strávili na zahradě mateřské školy a na procházkách po Klecanech. Vzhledem k tomu,
že bylo opravdu letní počasí, bylo dětem nejlépe venku.

ZOO Praha
Každý rok se některá ze tříd vydá na výlet do pražské ZOO a bylo tomu tak i letos.
Tentokrát si výlet do ZOO vybrala třída Ryba. Bylo sice velmi teplé počasí, ale výlet
byl bezva.
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Společné focení
4. 6. děti i paní učitelky pózovaly panu fotografovi na zahradě MŠ, aby vznikly krásné
společné třídní fotografie. Každý tak bude mít na památku fotku svých spolužáků.

Kouzelníci v aule
7. 6. se nám přišly představit děti z kroužku KOUZLENÍ pod vedením pana Štrejbara.
Do kouzlení hodně zapojovaly i školkové děti, a tak vzniklo moc pěkné a záživné
představení.

Rozloučení s předškoláky
Ve dnech 11. 6. a 13. 6. proběhlo ve třídách Myška, Kobylka a Beruška, slavnostní
rozloučení s předškoláky. Po krátkém připraveném programu a slavnostním nástupu
se děti, rodiče a paní učitelky sešli na zahradě MŠ na pikniku. Rozloučení byla vtipná i dojemná. My přejeme všem budoucím školákům hodně štěstí a dobrý vstup do
1. třídy a rodičům hodně trpělivosti.
Myšky a Berušky si ještě v následujícím týdnu domluvily přespání v MŠ. V obou třídách připravily paní učitelky pro děti zábavný program a bojovku. Přespání si všichni
moc užili.
Děkujeme rodičům za přinesené dobroty, které děti povečeřely i posnídaly a moc si
pochutnaly u prostřených stolů na letní terase.

Tradiční návštěva u hasičů
21. 6. třída Kobylka vyjela na
výlet do hasičské stanice AERO
VODOCHODY. Profesionální hasiči se dětem věnovali a ukázali
jim spoustu zajímavých věcí. Návštěva hasičů má vždy velmi velký úspěch.
Přejeme Všem čtenářům Klecanského zpravodaje krásné prázdniny!

Kolektiv MŠ

Pohádkový les počtvrté
Čtvrteční odpoledne 30. května 2019 klecanský háj již počtvrté ožil štěbetáním dětí a proměnil se v pohádkový les. Hned po registraci při níž školkovské děti dostaly keramickou
medaili, prošly vstupní branou do světa pohádek, kde mohly děti spatřit perníkovou chaloupku, u které na ně čekal ježiděděk s ježibabkou a učili děti nasedat a jezdit na lopatě.
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Odměnou za jejich snahu byl upečený domácí perníček. V sousedství vše pozorovala zelená vodnice, která se usídlila u místní
studánky a nechala děti prohlédnout svou
sbírku hrnečků. Jak děti postupovaly dál
do lesa, potkávaly cestou další pohádkové
bytosti – draka, čertici, lesní vílu, Jeníčka
a Mařenku nebo obživlou muchomůrku
Jedovku. Aby se dětem lépe šlapalo, do
kroku jim zahrál flašinetář. Kdo chtěl vědět, co ho čeká a nemine, mohl si nechat
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věštit z ruky od všudypřítomné cikánky nebo si nechat poradit, kam pokračovat v cestě
dál. Zda dorazit ke Koblížkovi a zkusit si koulet „velkou koblihou“ v podobě míče a pak
okusit sladkou odměnu v podobě skutečného koblížku nebo se nechat povozit na ocásku
u lišky a Budulínka jako odměny za přebírání hrášku. Kdo se ještě nevysílil, mohl pokračovat dál až k loupežníkům a vyzkoušet své znalosti o pohádkách. Loupežníci ač neradi,
každému, kdo našel odvahu k nim zajít, vydali část svého pokladu v podobě zlatého
dukátu. Skuteční odvážlivci pak mohli pokračovat lesní cestou kolem hladového draka
s kostlivcem až k jezinkám, kde si zaházeli kaštany na cíl a pomocí pinzety si vylovili
„jelení bobky“ (brusinky v čokoládě). Po splnění úkolu se děti vyšplhaly na kopec a v dálce mohly zahlédnout vysokánskou postavu Dlouhého, u kterého na ně čekal další úkol,
a to hledání pokladu „ze dna moře“. Každý úspěšný “hledač“ si našel drahokam nebo
kouzelný prstýnek. Na samém konci putování na děti čekala návštěva u vlka a Karkulky.
Zde se děti vydaly po stopách Karkulky, které je zavedly až k samotnému vlkovi a měly
možnost zjistit, co měl vlk ten den k obědu.
A to už se všichni přiblížili k samému konci pohádkového lesa. Počasí nám přálo,
nebylo ani takové vedro jako předešlé 2 roky a ani jsme nezmokli. Čtvrtý ročník této akce
máme zdárně za sebou a nezbývá než poděkovat všem zúčastněným. Děkuji tedy všem
rodičům a dětem, že se zúčastnili, všem paním učitelkám, paním uklízečkám i dalším
spřízněným duším (Klárce Košacké a jejímu Honzíkovi, Terezce Vachutkové, Martinu Rabiňákovi, Andree Kubešové, Láďovi Němečkovi), které nám celé odpoledne pomáhaly.
Velký dík patří také Daně Šoltysové za pomoc při výrobě keramických medailí.
Alena Němečková

Lukostřelba Klecany
Po delší době se opět hlásíme s novinkami z našeho lukostřeleckého klubu.
Závodíme, co nám síly a čas dovolí, a daří se nám. Jsme držiteli několika českých
rekordů, průběžně jsme na předních příčkách v našich silných kategoriích a pravidelně se umisťujeme na „bedně“ na jednotlivých závodech. Zdravotní problémy a úrazy se bohužel nevyhýbají ani
nám, ale bojujeme. 29. – 30. 6. 2019
se účastníme Mistrovství ČR holých
luků s naší silnou sestavou. A budeme
se také snažit, abychom měli svá želízka v ohni i na MČR dospělých v kategorii kladkových luků, které proběhne
23. – 25. 8. 2019.
Stále nabíráme nové členy do klubu. Stačí mít vlastní vybavení a chuť
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střílet. Kdo se na sportovní střelbu necítí, ten může navštívit naše kurzy pro veřejnost. Jsme vybaveni pro střelbu začátečníků a trenéři vás naučí vše, co bude
třeba.
Množí se nám dotazy na kroužek pro děti. Ten bychom rádi otevřeli od září,
pokud se zájem potvrdí. Ale můžete se k nám objednat v časech určených pro
veřejnost již během prázdnin a zjistíme, jestli je lukostřelba pro vaše děti vhodná
a jestli je bude bavit.
Veškeré aktuality a informace naleznete na www.lukostrelbaklecany.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Michal Bidlo – předseda

Aneta Novotná vybojovala stříbrnou
olympijskou medaili
Hned první den olympijských her dětí a mládeže vybojovala Aneta Novotná
z ADASTRA Cycling Teamu stříbrnou medaili.
Letní olympiáda se koná každé dva roky a během jednoho týdne mají sportovci
možnost zažít nefalšovanou atmosféru olympijských her. Součástí je zahajovací ceremoniál a nesmí chybět zapálení olympijského ohně. Kromě vlastních sportovních
klání mohou navštívit i jiné sporty, zažijí pobyt v olympijské vesnici a v neposlední
řadě, ty úspěšnější, dvojí vyhlášení.
Ihned po závodě „Flowers Ceremony“
a večer v záři reflektorů „Medal Ceremony“. Prostě super zážitek.
Aneta tak stříbrem navázala na
úspěchy našich barev z minulosti (2015 – Majda zlato, 2017 – Majda
zlato, Aneta stříbro).
Dalším želízkem byl v závodě
Cross Country Filip Jech. Po vynikajícím startu se probojoval do čela, ale
bohužel v jednom sjezdu na těžké
trati v Bedřichově ho potkal pád. Filip
se oklepal a dokázal během dalšího Foto: stupně vítězů, na LODM se vyhlašuje
kola smazat velkou ztrátu a opět jsme prvních šest míst. Aneta je druhá zleva.
ho zaznamenali na čele závodu. Nicméně pád a následná stíhačka zanechaly nesmazatelné stopy únavy, Filip bojoval
příkladně jako lev, ale v tomto závodě to stačilo „pouze“ na 7. místo.
Oba dva naše zástupce čekají v následujících dnech ještě dva závody na silničních
kolech.
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Region Nad Prahou dekoroval
cyklistické mistry pro rok 2019
Slunečná neděle 26. května přivítala již 6. ročník Mistrovství MAS Nad Prahou v cyklistickém závodě na horských kolech. Na závodníky čekala již tradičně perfektně
připravená trať od místního cyklistického oddílu ADASTRA Cycling Team s podporou MAS Nad Prahou a obce Zdiby.
V dopoledních dětských závodech ze bojovalo nejenom o celkové pořadí, ale také
o mistrovské dresy a poháry nejlepších cyklistů v regionu Nad Prahou.  „Moc nás těší
neustále rostoucí zájem dětí z regionu o sport v přírodě, neboť se na startu sešlo na
pět desítek dětí jen z okolních měst a obcí spadajících pod MAS Nad Prahu“ netajil
radost z povedeného dne ředitel závodu a hlavní trenér ADASTRA Cycling Teamu
Pavel Mišoň.
Mistry regionu Nad Prahou se pro letošní rok stali a zaslouženě si oblékli mistrovský dres tito závodníci:

Vojtěch Dvořák (Zdiby)
Pavel Faltys (Měšice)
Kateřina Pláteníková (Bašť)
Ondřej Dedek (Odolena Voda)
Ava Andrlová (Bašť )
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Vít Fous (Bašť)
Gabriela Faltysová (Měšice)
Dominik Kameník (Sedlec)
Michaela Cucová (Bašť)
Mikuláš Děták (Zdiby)
Nela Faltysová (Měšice)
Adam Hošek (Zdiby)
Filip Jech (Klecany)
Veronika Mišoňová (Sedlec)

Předávání cen a oblékaní dresů se ujala paní Ing. Iva Cucová, ředitelka MAS Nad
Prahou. „Jsem ráda, že se podařilo uspořádat tento tradiční a kvalitní sportovní den,
který přitáhl mnoho sportujících dětí z regionu. Děti předvedly nádherné souboje
ve snaze být v cíli co nejrychleji. Mohl vyhrát jenom jeden, ale jsem ráda a gratuluji
i všem ostatním, kterým to letos na bednu nevyšlo“ zaznělo v závěrečné řeči od paní
ředitelky.
Pro úplnost ještě doplníme, že od 15 hodin odstartoval závod žen, juniorek, juniorů, mužů a veteránů. A i zde byly vidět napínavé souboje, které si v ničem nezadaly
s bojem našich hokejistů o bronz na MS.
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Z fotbalového klubu
TJ Sokol Klecany
Sezona 2018/2019 u konce
Úspěšná fotbalová sezona je za námi. O postupu našeho dorosteneckého týmu
napsal trenér samostatný článek. Ostatní týmy však také zdaleka nezůstaly zahanbeny. Od mladší přípravky až po dospělé chlapy, všichni po celou sezonu
bojovaly za svůj klub a dosáhli skvělých výsledků. Ve Středočeském kraji minimálně fotbalová veřejnost díky nim dobře ví, kde jsou Klecany.
Děkuji všem trenérům, kteří se věnují práci s fotbalisty – Michalu Bendovi, Danielu Peroutovi a ostatním trenérům, kteří se věnují přípravkám, Tomáši Bažantovi, Vítovi Rabiňákovi, Pavlu Srstkovi, Tomáši Sýkorovi, Pavlu Kubešovi, Danielu Dvořákovi, Antonínu Novákovi, Antonínu Michalovi, Petru Svobodovi, dále
všem těm, kteří pomáhají trenérům, kteří se starají o chod klubu, pomáhají při
domácích zápasech, starají se o sportovní areál nebo nás jiným způsobem podporují v naší činnosti. Děkuji Fratišku Kubáskovi, který se nám stará o zázemí.
Děkujeme našim fotbalistům za reprezentaci fotbalového oddílu i města Klecany
a přejeme hodně sportovních úspěchů v nové fotbalové sezoně 2019/2020.
Děkujeme za celoroční podporu městu Klecany. Děkujeme našim sponzorům
a partnerům, s jejichž pomocí zajišťujeme bezproblémový chod klubu.
Dáša Horová a Jirka Kruťa

Fotbalové míče za zmrzlinu
Děkujeme p. Františku Schubertovi, který
věnoval fotbalovému klubu část výtěžku
z prodeje zmrzliny v rámci oslav Dne dětí.
Za finanční částku 3 000 Kč byly
zakoupeny fotbalové míče a rozlišovací
dresy pro starší přípravku a mladší žáky.
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Fantastická sezóna dorostu U19 – vyvrcholení desetileté práce
Když letošní dorostenci s fotbalem
(převážně v Klecanech)
začínali,
bylo jim 6 – 8 let,
nyní jim je 16 – 18
let a prožili svoji
asi nejlepší sezónu,
zakončenou výhrou
v krajské 1. A třídě
a postupem do krajského přeboru. Většina hráčů je našimi
odchovanci, někteří
přišli v průběhu minulých sezón z jiných oddílů, zejména ze Sokola Veltěž
a FK Admiry Praha.
Sezónu jsme začali jako vždy již začátkem srpna 2018 letní přípravou,
ve které jsme sehráli i několik přátelských zápasů s týmy z vyšších soutěží.
Z herního systému 4 -4 -2 jsme přešli na pružnější a ofenzivnější systém 3 -5
-2 s jedním středním obráncem, jedním defenzivním a dvěma ofenzivními
středními záložníky. Příprava byla tradičně zakončena týdenním soustředěním, kdy jsme na našem
hřišti trénovali každý den
dvoufázově. Do soutěže
jsme vstoupili výborně
a vyhrávali jeden zápas
za druhým. Již po několika odehraných kolech
se na špici tabulky usadily týmy Klecan a Baníku Kladno-Švermov, těsně následované týmem
z Kladna- Kročehlav
a bylo jasné, že o postupu se rozhodne mezi touto trojicí. Po remíze 1:1 v Kročehlavech a vítězství
2:1 v dramatickém domácím zápase proti Baníku Švermov jsme se po podzimu usadili na 1. příčce pouze s jednobodovým náskokem před druhým
Švermovem. Zimní příprava byla tvrdá, v klecanské přetlakové hale jsme pracovali na fyzické kondici a odehráli několik přátelských utkání na hřištích
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s umělou trávou, vždy proti týmům z vyšších soutěží. Potěšitelné bylo, že
jsme ani v jednom z přípravných utkání neprohráli, i když proti nám stály
týmy z krajského přeboru, divize nebo týmy dospělých. Tato těžká utkání
řádně prověřila i naši defenzivu, která se v jarní části mistrovské sezóny stala
velkou zbraní klecanského týmu, neboť jsme ve 12 jarních utkáních obdrželi
pouze dvě branky!
Pokud byl podzim z naší strany povedený, jaro bylo fantastické. Dokázali jsme porazit všechny
soupeře, včetně Baníku
Švermov, nad kterým
jsme ve vyhrocené atmosféře před plnými
ochozy dokázali zvítězit na jeho hřišti. Postup
do vyšší soutěže jsme si
pojistili již jedno kolo
před koncem domácím
vítězstvím nad AFK Loděnice. Za celou sezónu jsme ve 24 zápasech
dokázali vstřelit 164
branek a obdrželi jich pouze 13. Na úplný závěr úspěšné sezóny jsme v rámci oslav postupu dokázali naplnit ochozy i na domácím stadionku, když jsme
před krásnou návštěvou sehráli exhibiční utkání proti extraligovým hokejistům HC Sparty Praha.
Tým se skládal z hráčů ročníků 2000 – 2003, z těch nejstarších v dorostu
končí a odcházejí do kategorie mužů dva – David Klinka a Daniel Macke,
zbytek týmu zůstává pohromadě. Nová vyšší soutěž přinese další novinku –
v krajském přeboru je povinnost mít dva dorostenecké týmy, starší (r. 2001 +
2002) a mladší dorost (r. 2003 + 2004). Oba týmy budou na zápasy jezdit pohromadě, utkání st. a ml. dorostu se hrají v jeden den krátce po sobě. Mladší
dorost vytvoříme z úspěšného týmu starších žáků, kteří se stali přeborníky
okresu Praha – východ a celý tým přechází právě do kategorie mladšího dorostu.
Na vítězství v krajské 1. A třídě a historickém postupu do krajského přeboru, kde budeme vedle týmů jako např. Mělník, Nymburk, Poděbrady, Rakovník, Beroun nebo Slaný jedním z nejmenších měst, které se soutěže účastní,
se podíleli:
David Václavík, r. 2001, brankář, odchovanec – jistota v brance a brankářská
jednička, zahrál si i v poli, kde vstřelil 3 branky.
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Petr Danel, r. 2001, brankář, odchovanec – trpělivě plnil úlohu brankářské
dvojky, když bylo potřeba, naskočil do zápasu a tým svými výkony podržel.
Filip Tůma, r. 2001, střední obránce, 20 branek, přišel z FK Admira Praha
v roce 2012 – kapitán týmu, šéf obrany, zkušenosti získává již i v A týmu
dospělých.
David Klinka, r. 2000, krajní obránce, 1 branka, odchovanec – hráč s výbornou poziční hrou, má dobrou rozehrávku, jeden ze základních kamenů
sestavy.
Marek Macke, r. 2002, krajní obránce, 1 branka, přišel ze Sokola Veltěž
v roce 2015 – rychlý hráč, výborný na osobní bránění, těžko přes něj soupeři
přechází.
Daniel Macke, r. 2000, střední defenzivní záložník, přišel ze Sokola Veltěž
v roce 2016 – hráč s výbornou fyzickou kondicí, tvrdý a nekompromisní,
možná i díky roku strávenému v USA, kde nastupoval za univerzitní tým
amerického fotbalu.
Pavel Josefus, r. 2001, střední defenzivní záložník, obránce, 12 branek, přišel
z SK Dolní Chabry v r. 2016 – univerzál, nastupoval převážně v záloze nebo
obraně, dokáže však odehrát i post útočníka.
Martin Hora, r. 2001, střední záložník, 15 branek, odchovanec – člen mistrovského kádru AC Sparty Praha ve futsalu, srdcař a bojovník, má výbornou
rozehrávku a parádní kopací techniku. Také již nabírá zkušenosti s A týmem
dospělých.
Jakub Dvořák, r. 2001, střední záložník, 20 branek, přišel z FK Admira Praha
v r. 2009 – technický hráč s dobrou kopací technikou, z jeho finálních přihrávek vytěžili spoluhráči mnoho branek, také člen kádru A týmu dospělých.
Filip Malý, r. 2001, záložník, 18 branek, přišel z FK Admira Praha v r. 2015 –
rychlý a technický hráč, pravidelně nastupuje i v základní sestavě dospělého
A týmu.
Ondřej Krpálek, r. 2001, záložník, 22 branek, přišel ze Sokola Veltěž v r. 2014
– velmi pracovitý hráč, neúnavný bojovník, naprostý univerzál, může hrát na
jakémkoli místě sestavy a vždy podá dobrý výkon, již byl nominován do
A týmu dospělých.
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Dominik Žolták, r. 2001, útočník, 22 branek, odchovanec – nadstandardně
rychlý útočník s výbornou technikou, dlouhodobě nejproduktivnější střelec
týmu. V loňské sezóně si vyzkoušel českou ligu dorostu v týmu FK Neratovice, již byl několikrát byl nominován do A týmu dospělých.
Tomáš Žolták, r. 2002, útočník, 16 branek, odchovanec – technický hráč
s tvrdou střelou, pokud si odpustí některé disciplinární prohřešky, bude velmi
platným hráčem.
Václav Obhlídal, r. 2002, záložník, 2 branky, přišel ze Sokola Veltěž v r. 2018
– od fotbalu si dal několikaletou pauzu, kdy se věnoval jinému sportu. Předtím býval kvalitním hráčem a členem okresních výběrů, proto jsme jej oslovili a byl to správný krok. Dlouhá pauza byla zpočátku trochu znát, ale během
sezóny se dostal do formy a stal se platným členem kádru.
Ondřej Bartoš, r. 2001, obránce, přišel ze Sokola Veltěž v r. 2017 – rychlý
obránce, bohužel z důvodu zranění a nemocí nemohl odehrát všechny zápasy.
Samuel Benda, r. 2003, záložník, odchovanec – patří k mladším hráčům, kteří získávají zkušenosti, bez problémů dokázal naskočit do několika utkání.
Hynek Šebek, r. 2003, odchovanec – v nabitém týmu měl jako jeden z nejmladších těžkou pozici, fotbal ho nesmírně baví, poctivě trénuje a v příštím
ročníku bude jistě platným hráčem mladšího dorostu.
Jakub Vajrauch, r. 2003, odchovanec – poctivě trénoval a trpělivě čekal na
příležitost, stejně jako ostatní hráči r. 2003 bude v příští sezóně členem kádru mladšího dorostu.
Roman Pomykáček, r. 2003, původně odchovanec, poté Meteor Praha a FK
Neratovice, přišel na půlroční hostování a odehrál s námi podzim, na jarní
část sezóny se vrátil zpět do Neratovic.
David Bartoš, Daniel Kraus, r. 2004 – hráči týmu žáků, kteří si svými výkony
řekli o nominace k utkání dorostu, oba mají talent a jsou velkým příslibem
pro náš klub. Především sbírali zkušenosti, ale svými výkony ukázali, že pokud v Klecanech zůstanou, budou pilíři mladšího dorostu. David Bartoš se
ukázal jako produktivní útočník a dokázal vstřelit 4 branky.
Realizační tým:
Trenéři: Daniel Dvořák, Pavel Kubeš
Vedoucí týmu: Dáša Horová
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Konečná tabulka Středočeské 1.A třídy sk. A

Daniel Dvořák, trenér dorostu

46 / 47

Poslední turnaj OFS
mladší přípravky U9
Na posledním turnaji mladší přípravky v Radonicích se náš tým umístil
na třetím místě a celkově v sezoně
2018/2019 na pátém místě ve skupině B.
Velké poděkování patří hráčům
a trenérům za skvělou práci a vedení
klubu za podporu.
Čeká nás přechod do starší přípravky
a i tam budeme bojovat.
Tygři Klecany – fotbal
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