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Slovo starosty
U příležitosti zahájení nového školního roku bych rád
svůj sloupek věnoval naší škole. Jak pamětníci jistě dobře vědí, škola v Klecanech bývala v budově, kde se nyní
nachází zdravotní středisko. To je důvod, proč se zdejší
ulice, vedoucí od kostela z kopce dolů, jmenuje U školy,
i když zde žádná škola už není. Za mého dětství byly
v Klecanech dvě menší mateřské školy – já jsem navštěvoval školku „Na Rychtě“, v objektu, který již neexistuje
a na jeho místě nyní stojí rodinný dům. Druhá pak byla
„Na Vinici“, v budově, která je stále ve vlastnictví města.
Po zrušení školky zde byly klubovny mládeže, poté výrobna masa-uzenin, aktuálně je budova pronajata jako dílna.
Nová škola na sídlišti byla otevřena v roce 1967, školka
v roce 1980. Počet dětí se samozřejmě měnil v závislosti
na společenské situaci a vývoji porodnosti, i v důsledku
zvyšování počtu obyvatel města v posledních letech. Na
svou dobu velkoryse vybudovanou školku navštěvovalo
na přelomu tisíciletí tak málo dětí, že svému původnímu účelu sloužily ze čtyř pavilonů pouze dva. Ve zbylých byl dům s pečovatelskou službou, městská ubytovna a po
nějakou dobu služebna policie. Podobně na tom byla i škola. V devadesátých letech
v České republice klesla porodnost, a to se samozřejmě projevilo na početním stavu
žáků. Situace se po roce 2000 začala měnit, zejména vlivem nárůstu počtu obyvatel
města. Kapacita školky již přestávala stačit potřebám, proto se ubytovna i dům s pečovatelskou službou přestěhovaly do areálu kasáren a dva pavilony byly navráceny
ke svému původnímu účelu. Když ani to nestačilo, město v roce 2014 přistavělo
nákladem téměř 30 mil. Kč nový pavilon s víceúčelovou aulou a tím byla navýšena
celková kapacita naší mateřské školy na 175 dětí. Podobná situace byla i v základní
škole, kdy po dočasném poklesu počtu žáků následoval nárůst, který si vyžádal opakované navyšování kapacity až na současných 580 žáků. Další navyšování kapacity
ve stávajících prostorách je již nemožné, proto město připravuje rozsáhlou investiční
akci – přístavbu a rekonstrukci základní školy. Aktuálně se pracuje na projektové
dokumentaci, odhady hovoří o investici ve výši cca 130 mil. Kč, na kterou se město
samozřejmě pokusí získat dotaci. Aktuální vypisované dotační tituly jsou bohužel
určeny na všechno možné – kongresová centra, cyklostezky, hotely, linku na toastový
chléb v soukromé pekárně, ale s rozšířením kapacity základních škol žádný dotační
titul v současnosti nepočítá. Tento problém řeší více obcí a měst v okolí Prahy, jejich
rozpočty by přitom podobná investice zatížila na mnoho let dopředu.
Občas od některých rodičů slýchám polemiky, zda je naše škola dostatečně kvalitní,
zda má dobrou pověst a jestli jsou žáci dostatečně připraveni na další studium a pozdější profesní uplatnění. Podle rozhovorů se starosty jiných měst a obcí má naše škola
velmi podobné problémy, jako naprostá většina škol v prstenci okolo Prahy. Zatímco
se kapacita škol velmi rychle naplňuje a nároky na pedagogy stále stoupají (např. in-
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kluze), je na trhu práce akutní nedostatek
učitelů i nepedagogických pracovníků
a ředitelé naplňují
stavy zaměstnanců
s vypětím všech sil.
To samozřejmě neznamená, že město
jako zřizovatel, i vedení školy se spokojí
s tím, že podobné
problémy jsou i na
jiných místech a rezignovalo na jejich řešení. Chybějící pedagogy se snaží vedení školy aktivně vyhledávat. Společně s pracovním místem můžeme uchazečům nabídnout
i služební byt. V naší škole pracuje řada velmi kvalitních a pro svou práci nadšených
pedagogů, kteří předávání vědomostí další generaci často berou jako své poslání. Se
svým vzděláním a zkušenostmi by zcela jistě našli uplatnění i mimo školství, často za
mnohem lepších podmínek. Vedení města se snaží všemi možnými kroky vycházet
škole vstříc a ulehčit vedení školy nelehkou situaci. Kromě toho, že pro lepší konkurenceschopnost na trhu práce můžeme pedagogům nabídnout některý ze školních
nájemních bytů, rada města schválila mimořádný příspěvek do fondu odměn školy
ve výši 180 000,– Kč pro letošní rok. Proč právě částka 180 tisíc? Jednalo se o zdvojnásobení fondu odměn školy, který je jinak naplňován výnosy z vedlejší hospodářské
činnosti školy, jako je prodej obědů seniorům nebo pronájmy tělocvičny. Cílem bylo
navýšení finančních prostředků, které vedení školy rozdělí na mimořádných odměnách mezi pedagogy. Rada města také rozhodla, že bude v plné výši hradit doplatek
na školení, kurzy a semináře, kterých se účastní učitelé. Ceny školení jsou poměrně
vysoké, navíc se jich učitelé účastní mnohdy v době osobního volna. Dříve si 50 %
z ceny školení hradili učitelé sami, druhých 50 % hradila škola. Naším společným
cílem je mít ve škole pedagogy, kteří se celoživotně vzdělávají, proto bude tento podíl v plné výši hradit
město. Rada města
také rozhodla o mimořádném uvolnění
dalších finančních
prostředků na investice buď přímo
do vzdělávání, nebo
do technického zázemí školy. Namátkou bych jmenoval
úhradu mzdových
prostředků pro uči-
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tele anglického jazyka – rodilého mluvčího z USA nebo příspěvek na dopravu pro
plavecký kurz žáků. Investice do školní kuchyně dosáhly v posledních letech několika miliónů Kč. Byly investovány do rozšíření a modernizace technologie, navýšení
kapacity jídelny a její odhlučnění nebo modernizace zázemí. Školní jídelna nabízí
strávníkům od školního roku 2017/18 výběr již ze tří pokrmů.
V srpnu 2018 došlo ke jmenování nové ředitelky ZŠ a MŠ Klecany – stala se jí stávající zástupkyně ředitele paní Mgr. Jaroslava Barešová. Paní ředitelka velmi kladně
hodnotí spolupráci se SRPŠ a Školskou radou. Nově se jí podařilo získat dotaci od
Letiště Praha na podporu výuky cizích jazyků, škola se zapojila do Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání. Aktuálně probíhá ve škole tzv. mapa školy – jedná
se o testování vybraných tříd a porovnání jejich znalostí s celostátním průměrem.
Z důvodu bezpečnosti žáků byla zavedena některá nová opatření, jako je uzavírání
areálu v době výuky a zamezení vjezdu vozidel do areálu. Paní ředitelka aktivně
spolupracuje s projektantem při přípravě projektové dokumentace revitalizace a přístavby základní školy. O činnosti školy vypracovává paní ředitelka pravidelné zprávy.
Škola má dvě zástupkyně ředitelky – pro první stupeň Mgr. Věra Vejražková, pro druhý
stupeň Mgr. Kamila Divišová, vedoucí mateřské školy je paní Alena Němečková. Ve
škole aktuálně působí 38 pedagogů, 10 asistentů pedagoga, 7 vychovatelek školní
družiny. V mateřské škole pracuje 14 pedagogických a 6 nepedagogických pracovníků. Škola dále zaměstnává 14 pracovníků technického zabezpečení chodu školy
(kuchyně, školník, úklid).
Prvňáčkům, kteří poprvé usedli do školních lavic, i žákům, kteří se do školy vrátili
po prázdninách, přeji, aby si na své paní učitelky, pány učitele i celou naší školu odnesli do života jen ty nejlepší vzpomínky. Učitelům a rodičům našich žáků přeji, aby
se jim spolu, co nejlépe spolupracovalo, protože výchova v rodině společně se školní
výchovou významně formují budoucí osobnosti našich dětí. Všem pedagogům i nepedagogickým zaměstnancům školy přeji úspěšný školní rok, vnímavé žáky a také
hodně trpělivosti, kterou ke své práci jistě potřebují. Jako zřizovatel školy budeme
i nadále dělat vše pro to, aby pro svou práci měli nejlepší možné podmínky.
Daniel Dvořák, starosta

Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva
města Klecany za červen, červenec a srpen
2019
Rada 17. června
–– Schválila impregnaci krovu a statické zajištění budovy čp. 58 u firmy Martin Žihla
Hředlo za cenu 189 500 korun.
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–– Schválila doporučení hodnoticí komise z 5. 6. tr. týkající se stavebních úprav
a změny v užívání stavby čp. 968 Klecany Dolní kasárna na denní stacionář a dětskou skupinu a pověřila starostu uzavřením smlouvy s uchazečem Europrojektem
s.r.o. Praha 5 za cenu 699 502 Kč bez DPH.
–– Schválila finanční odměnu ředitelce ZUŠ Klecany Bc. Daně Snížkové a ředitelce
ZŠ a MŠ Klecany Mgr. Jaroslavě Barešové. Odměny budou vyplaceny z finančních
prostředků škol.
–– Vzala na vědomí zápis o veřejnoprávní kontrole v ZŠ a MŠ Klecany, kterou provedli členové finančního výboru 13. 5. tr.
–– Vzala na vědomí zprávu o kontrole nebytových prostor a uložila vedení města, aby
vyzvalo kontrolované subjekty, u kterých byl zjištěn nesoulad provozované činnosti s nájemní smlouvou, aby toto uvedly do pořádku, a to do 28. 6. tr.

Rada 24. června
–– Projednala předpokládané investiční náklady a možnosti řešení o umístění obecních bytů v Dolních kasárnách. Uložila investičnímu technikovi zajistit stavebně
technický průzkum – pasportizaci u vybraných budov v majetku města. Vedení
města seznámí se záměrem stavební komisi.
–– Schválila navýšení dotace Mgr. Kláře Adamové o 1 546 korun jako dodatek ke
smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory, z důvodu zvýšení finančních výdajů na občerstvení a doprovodný program při oslavách konce 2. světové války
v Klecanech.
–– Schválila smlouvu o uložení dokumentů včetně každoroční skartace s firmou Reisswolf likvidace dokumentů a dat s.r.o. Kralupy.
–– Projednala možné termíny zahájení III. zadávacího řízení akce Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty čp. 74 a 487 v městě Klecany. Uložila investičnímu technikovi přípravu s termínem oznámení o zahájení řízení v srpnu 2019.
–– Projednala žádosti o pronájem nebytového prostoru v budově na náměstí Třebízského čp. 54. Vzhledem k podobnému využití vyhlásí město obálkovou metodu
pro vybrané uchazeče.

Rada 1. července
–– Vzala na vědomí nabídku společnosti Toi Toi sanitární systémy s.r.o. Slaný na pronájem nebo prodej toalet. V té souvislosti pověřila starostu jednáním s restaurací
Na dvorku Klecany o možnosti zpřístupnění WC se stejnými podmínkami jako
u restaurací na náměstí.
–– Vzala na vědomí připomínky finančního výboru k vyúčtování akcí. Pro následující
akce bude postupovat podle jeho doporučení.

Rada 8. července
–– Vzala na vědomí rozsah předpokládaných stavebních úprav bývalé šatny a sociálního zařízení technických služeb u stodoly čp. 55 na kancelářské prostory, odhad
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––

––
––
––
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––

ceny těchto úprav a projednala další možná řešení umístění provizorní kanceláře
investic.
Projednala předpokládané investiční náklady a rozhodla o umístění obecních
bytů v domě čp. 960 v Dolních kasárnách. Předpokládaný počet bytových
jednotek je minimálně sedm. Uložila investičnímu technikovi zajistit přípravu zadávacího řízení veřejné zakázky na služby – projektovou a inženýrskou
činnost.
Schválila smlouvu s firmou Noano Group s.r.o. Klecany na výměnu šesti kusů
okenních sestav v budově čp. 970 v Dolních kasárnách za 104 041 korun bez
DPH.
Vzala na vědomí nabídky na multifunkční tlakovou pánev do jídelny ZŠ. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku Gama holdingu Praha a. s. za 1 967 619,90 Kč
bez DPH.
Vzala na vědomí aktualizaci povodňového plánu, komplexní revizi provedenou panem J. Habermannem, a předá k jednání povodňové komisi a velitelům
hasičů a městské policie.
Vzala na vědomí žádost Českého svazu vodního motorismu o pořádání závodů
motorových lodí okolo Roztockého ostrova. Schválila konání akce od 13. do 15. 9.
tr. do 12 hodin. Závody včetně tréninku pouze v sobotu 14. 9. od 10 do 15 hodin.
Vzala na vědomí informaci ředitele Pivovaru Nad Kolčavkou a. s. pana Šebka kvůli
dlouhodobému pronájmu pozemku p. č. 455/16 v areálu Dolních kasáren. Požádala ho o doplnění informace, zejména o půdorys, výšku budovy atd.

Rada 15. července
–– Schválila návrh zadávací dokumentace k veřejné zakázce – projektová dokumentace a inženýrská činnost, týkající se stavebních úprav a změn v užívání budovy
čp. 960 Klecany na obecní byty a uložila investičnímu technikovi, aby zajistil uveřejnění výzvy k podání nabídky.
–– Schválila podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s Europrojektem na stavební
úpravy budovy čp. 968 v Dolních kasárnách na denní stacionář a dětskou
skupinu.

Rada 29. července
–– Schválila realizaci akce Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty čp. 74 a 487
v městě Klecany, a to podle revidované dokumentace stavby a položkového rozpočtu zpracovaných ASLB s.r.o. Praha 10. Dále schválila znění a podpis zadávací dokumentace této zakázky s předpokládanou hodnotou 66 331 969,28 Kč
bez DPH. Uložila investičnímu technikovi zajistit vyhlášení zadávacího řízení do
14. 8. 2019. Vedení města uložila zajistit finanční realizaci akce ve spolupráci
s finančním výborem.
–– Schválila cenovou nabídku na vybudování elektrické přípojky pro el. pánev v jídelně ZŠ Klecany za cenu 56 662 korun bez DPH.
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Rada 6. srpna
–– Vzala na vědomí informaci o možnostech financování akce Stavební úpravy, změna v užívání stavby čp. 968 C na denní stacionář/dětskou skupinu ve
městě Klecany a rozhodla o uzavření smluvního vztahu na administraci dotace s GrantEX s.r.o. a uložila investičnímu technikovi zajistit smlouvu o dílo.
Schválila v této souvislosti složení projektového týmu. Jeho členy budou starosta D. Dvořák, místostarosta I. Kurhajec, za denní stacionář p. Sobotka, za
MŠ paní ředitelka Barešová resp. paní Němečková, za dětskou skupinu paní
Tomášová resp. paní Hausnerová, za DPS denní stacionář zástupkyně FCH Neratovice, dále zástupce administrátora dotace, koordinace projektového týmu
pan Ježek.
–– Schválila podání žádosti o podporu projektu Klecanské strategické dokumenty pro
řízení města v rámci operačního programu zaměstnanost a objednala zpracování
žádosti o podporu města společností INp servis Kroměříž za 30 tisíc korun bez
DPH.
–– Vzala na vědomí stížnost na neustálý hluk z pozemku p. č. 338 v k. ú. Klecany
a provede místní šetření.
–– Schválila žádost ředitelky ZŠ a MŠ Klecany paní Barešové o uhrazení dopravy na
plavecký výcvik žáků IV. tříd do Lipna nad Vltavou ve výši 30 tisíc korun.

Zasedání zastupitelstva 15. srpna
–– Přítomní zastupitelé mimo jiné projednali a devíti hlasy schválili znění a podpis
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej cca 628 m2 ze dvou pozemků v k. ú.
Klecany společnosti Povodí Vltavy Praha a znění a podpis plánovací smlouvy, kterou se upravují podmínky spolupráce při výstavbě malé vodní elektrárny Klecany II.
–– Dále schválili poskytnutí dotace spolku Pravý Hradec ve výši 216 tis. Kč na rok
2019 a podpis smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. Z dotace je 25 tis.
určeno na činnost Klubu rodičů a dětí Klíček, 10 tis. na sbor Lakomé Barky, 35 tis.
na neformální vzdělávání dětí a mládeže, 40 tis. na kulturní a společenský program
seniorů, 91 tis. na poplatky a služby a 15 tis. na sportovní aktivity. Dotace bude
vyplacena z Fondu kultury, sportu a volného času města Klecany.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz
nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.
Zdena Lomová
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Okénko pro seniory
Ustláno na růžích v Domě
s pečovatelskou službou
V srpnu nás opět navštívili senioři
z Centra RoSa v Kobylisích.
Jejich divadelní spolek RoSa
(Romantická Satira) nastudoval
pásmo citátů, básní a písní Ustláno na růžích. Poslechli jsme si
básně Jiřího Wolkera, Jaroslava
Seiferta, Jana Skácela, Františka
Hrubína. Herec Jaroslav Votýpka
zarecitoval i báseň členky souboru Anežky Kulichové, která se
nemohla ze zdravotních důvodů
představení zúčastnit. Společně jsme si zazpívali píseň „Kvete růže, podívej“.
A ve zpěvu národních písní jsme pokračovali i při posezení u kávy a čaje po
představení.
Setkali se zde i dávní přátelé Pavel Kuneš, Zdena Lomová a Jiřina Prekopová,
dětská psycholožka a vědecká spisovatelka, jejíž první knihu Malý tyran Zdena Lomová přeložila z němčiny do češtiny.
Divadlu RoSa děkujeme za milou návštěvu a krásný zážitek a závidíme jim paní
Martu Dvorskou, která divadlo vede. Panu Milanovi Pavýzovi děkujeme za fotografie.
Anežce Kulichové přejeme brzké uzdravení a uvádíme její báseň:
Anežka Kulichová

VYZNÁNÍ
Milá moje,
Tys’ přišla za mnou s úsměvem na rtech,
pomalu večerní tmou, ve vlasech růži vetknutou.
A vůkol kolem vonný dech se polehounku snáší
z prsou mých dme se vzdech a z růžiček pyl se vznáší.
Znovu ti růže natrhám a okvětními plátky
cestičku k tobě posypám.
Z lásky a na památku.
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Virtuální Univerzita třetího věku
Již čtvrtým rokem se scházíme se skupinou seniorek a vybíráme si zajímavé přednášky z nabídky kurzů Virtuální Univerzity třetího věku, kterou organizuje Česká zemědělská univerzita v Praze.
Scházíváme se každé druhé pondělí v klecanské knihovně.
První přednáška následujícího semestru se uskuteční v pondělí 30. září ve 13 hodin. Budeme pokračovat kurzem Dějiny oděvní kultury. Zveme Vás na ukázkovou
lekci, kde se můžete seznámit s podmínkami studia. Více informací najdete na Portále
vzdělávání seniorů: https://e-senior.czu.cz/.
Přidejte se k nám. Dozvíte se mnoho zajímavého z oborů, na které jste dosud
neměli čas ani příležitost se jim věnovat. Dvě z našich studentek, Eva Zachová a Eva
Halašková, absolvovaly již předepsaný počet přednášek a byly pozvány k promoci na
České zemědělské univerzitě.
Gratulujeme jim a zveme další studenty ke společnému studiu.
Zdeňka Tomášová

Václav Maruška (1849 – 1948)
Letos v září (24. 9.) uplyne 170 let od narození Václava Marušky,
významného českého pomologa, jehož jméno je spojeno se správou klecanských sadů a zahrad.
Václav Maruška se narodil v Malé Skále, kde se také na panské zahradě vyučil zahradníkem. V r. 1867 nastoupil do služeb Rohanů na
Sychrově, kde pracoval pod vedením tamního zahradníka V. Maška.
V letech 1871 a 1874 absolvoval studijní cesty do botanických zahrad
ve Vídni a v Německu. Po návratu pracoval jako semenář ve firmě Korselt a spol. v Trutnově a na velkostatku Konárovice u Kolína. Od r. 1896 byl správcem
sadů a zahrad ve velkostatku v Klecanech. Zakládal ovocnářské a okrasné školky, zvětšil,
obnovil a doplnil zámecký park, přeměňoval pastviny v okolí na ovocné sady. Za své
šlechtitelské úspěchy byl mnohokrát oceněn. Byl čestným členem ovocnářské společnosti
a autorem odborných prací především z oboru ovocnářství. Zemřel v Klecanech 8. 1.
1948, kde je na místím hřbitově také pochován.
JH
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LAKOMÉ BARKY – SIBYLINY NA FILMOVÉM
A HUDEBNÍM FESTIVALU VE SLAVONICÍCH
„Organizátorem letního filmového a hudebního festivalu SLAVONICE FEST je Filmová a televizní společnost
Total HelpArt T.H.A., reprezentovaná osobou filmového
producenta a režiséra Ondřeje Trojana. Společnost volně
sdružuje kulturní generaci
okolo divadla Sklep – desítky
filmařů, hudebníků, výtvarníků, divadelníků. Ke Slavonicím mají hluboký vztah již od
roku 1988, kdy zde divadlo
Sklep koupilo zchátralý dům
na náměstí, čímž se stali průkopnickou naplaveninou v tehdy ostnatými dráty opevněném pohraničí.
Postupem času se komunita propojila s mnoha místními obyvateli i s pravidelně
dojíždějícími cizinci. Filmový a hudební festival chce světu ukázat přívětivou a otevřenou náruč vzájemné pospolitosti tohoto regionu. Festival nemá být měřením sil,
nýbrž radostným happeningem, oslavou různo pestré kultury, která má schopnost
spojovat, což považují organizátoři za zábavné a inspirující.“

Letos se festival konal od 31. 7. do 4. 8. 2019.
Lakomé Barky spolu s Petrem Niklem byly pozvány na sobotu 3. srpna. To byla výzva!
Rozhodly předvést zbrusu nové písně.
Generálka: na půli cesty ke Slavonicím v zapůjčené chalupě na Vysočině (děkujeme Evě Veselé za nabídku a nocleh). Barky se do cíle dostavily v pátek 2. 8.
ve třech automobilech. Posádka prvního vozidla na místě měla za úkol připravit ostatním oběd. Ideu onoho pokrmu dodal
a vlastními rajčaty a paprikami zásobil pan
Martin Lemon. Děkujeme!
Nic nebránilo úspěšné generálce a Barky
odzpívaly několik hodin. Potom zhasnout a spát
a dobře se vyspat na zítřejší koncert…
Hrálo se ve Stodole v Maříži. První Klára Vytisková & The Pop a po ní Petr Nikl s Lakomými
Barkami.
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Stodola zcela naplněná diváky. Postranní otevřené stěny a další diváci sedící pod širým nebem. Hezký pohled, ale také pěkně zavazující…
Koncept koncertu jako vždy: střídání písní
Petra a Lakomých Barek. První písnička: Lakomé
Barky… Nová písnička, kterou Petr uslyší poprvé… Nádech, výdech… potlesk… velký.
A najednou je konec koncertu. Přidáváme…
nejsme na to připravené…, a tak opakujeme tu
píseň nejradostnější…. Potlesk… Velký potlesk!
„Slavonice jsou příhraniční město v Jihočeském kraji, od pradávna křižovatka obchodních cest. Dnes se zde scházejí lidé z celého světa. Není nic zvláštního, když
se na pikniku na jedné z místních zahrad sejde japonská houslová virtuoska s tácem
domácího suši, francouzský divadelník s demižonem vína, brněnský sochař a řezbář
s kotlíkem rybí polévky a místní tesař s pečenou kachnou z vlastního chovu“. A letos
tam vystupovaly i Lakomé Barky z Klecan…
Po koncertě nás čekaly gratulace od renomovaných výtvarníků, hudebníků i herců.
Bylo to moc příjemné slyšet.
Tak děkujeme, že jsme měly tu příležitost. Děkujeme za sympatie a laskavosti.
Děkujeme, že si takhle můžeme zpívat.
Za Lakomé Barky – Sibyliny

Eva Stanislavová

Psal se rok 1989… (IX.)
Další zápis v kronice z r. 1989 je věnován Klubu důchodců, knihovně a plesové sezóně:
Dne 16. listopadu zahájil svoji činnost Klub důchodců. Občané Klecan se budou
scházet v budově místní knihovny, která jim dala k dispozici své prostory. Dostává se
tak našim důchodcům možnost scházet se a společně řešit své problémy i se pobavit.
Místní knihovna – již v nové budově – má za sebou první rok bohaté činnosti. Bylo
uskutečněno více jak 8 000 výpůjček. Široká obec čtenářů je uspokojována nejen
kvalitními knihami a časopisy, ale i péčí personálu.
Plesová sezóna je v tomto roce minimální. Je ovlivněna malou kapacitou sálu
TJ SOKOL, který je jediný schopen zabezpečit plesovou sezónu. Druhým a vážným
důvodem jsou i výdaje spojené s pořádáním plesů, které někdy přerůstají finanční
možnosti organizací Národní fronty.
JH
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Růžová kola do každého města –
kam dojedou
Na webových stránkách https://www.rekola.cz/ byl před časem zveřejněn tento text:

JEZDÍME V DESETI ČESKÝCH MĚSTECH
Růžová kola letos najdete v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, Olomouci, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Kladně, Mladé Boleslavi a v Písku. A také ve finské Vaase.
Tvůrci projektu zapomněli do výčtu měst zařadit Klecany.

Cyklostezka v Klecánkách podél Vltavy, neděle 4. srpna v 6.50 hod.
Náruživému cyklistovi zřejmě skončilo předplatné.

JH

Přítel zemědělců – Hraboš polní
Fauna Klecan 35.
V letošním létě asi většině lidí neunikl mediální rozruch kolem malého savce, pilného
hlodavce hraboše polního (Microtus arvalis). Původně v tomto zpravodaji měl být
jiný živočich, protože hlodavec byl již v čísle minulém, ale vzhledem k hrabošímu
humbuku nezbylo, než zařadit hlodavce aktuálního.
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Díky novinářům již celý národ hraboše zná, zná dokonce
i jeho život, ale přesto zde pár
údajů uveďme. Dospělý hraboš
je šedohnědý, měří až 13 cm,
ocas může mít až 5 cm. Váží
obvykle 20 gramů (výjimečně
až 50 g). Žije na polích, loukách a pastvinách. Je však třeba
říci, že druhů hrabošů je více,
a to i Klecanech, ovšem pro
laika jsou obtížně rozeznatelní.
V Klecanech je zjištěn ještě hraboš mokřadní (Microtus agresHraboš polní, foto A. Něgoda, 14. srpna 2017
tis), který v malém množství žije
v bývalém mokřadu u bývalé vodárny a v údolí Šulkovny.
Hraboš polní se vyskytuje na většině evropského území, vyjma Středomoří, Skandinávie a britských ostrovů. Osidluje také Balkán, Malou Asii, Ukrajinu a Rusko až
po polární kruh a na východ po povodí Volhy. V Klecanech jsou jeho počty zanedbatelné, vyjma některých plošně omezených lokalit. Žije například na pozemcích,
určených k zástavbě, ale dlouhodobě nedotčených a zatravněných. Živí se převážně
rostlinnou potravou, a to semeny trav, obilím, kořínky a hlízami. Málokdo ale ví, že
hraboš je schopný i kanibalismu, o tom zmínka dále.
Hraboši mají mimořádnou rozmnožovací schopnost. Samice může být březí každý
měsíc, přičemž po třítýdenní březosti vrhá 4 až 12 mláďat, o která se hezky stará.
Mladí hraboši sají mléko dva týdny, rychle rostou a za další týden jsou schopni se rozmnožovat. Proces rozmnožení se odehrává obvykle sedmkrát ročně, ale za mírných
zim probíhá i v zimě, tedy celoročně. Příbytkem hrabošů jsou zemní nory, pospojované chodbičkami. Ty jsou vidět i těsně pod povrchem.
V důsledku mimořádných
rozmnožovacích
schopností hrabošů a také
dle kalendáře, který zná
jen příroda sama, dochází
přibližně po třech až pěti
letech k jejich masovému
přemnožení. Pak ovšem
nastávají hody pro požírače hrabošů, tedy pro sovy,
dravce, lišky a drobné šelmy, ale také pro čápy, volavky, havrany aj. Pokud
tedy v okolí tito predátoři
vůbec jsou! Myslivci to-
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tiž již po několik staletí pilně tyto
pomocníky zemědělců hubí všemi
způsoby, takže jich je velmi, velmi
málo na případnou hraboší invazi.
V letošním roce se hraboši stali vítanou potravou čápů bílých, ovšem
to z 80 % nejsou čápi naši čeští
a moravští, nýbrž původem z Polska, Pobaltí a Německa, kde mají
lepší podmínky pro existenci. Naši
zemědělci však po zjištění hraboší
pohromy volají „Nasadit chemii!
Co nejvíce jedů! Nechť hraboš
rychle pojde!“ No a co člověk?
Tomu ty jedy nedělají nic? Rakovinou je údajně zasaženo kolem 25
% obyvatel ČR. Ale potraviny s tím
prý nemají společného vůbec nic…
Zoologové a přátelé přírody vědí,
že hraboší invaze odezní docela
rychle. Až bude jejich množství tak
vysoké, že jim dojde potrava a místo,
začnou se požírat i mezi sebou. Ano
– hraboš kanibal! Také se mezi nimi
začnou šířit virové a bakteriální choroby, a jejich počty spadnou na zlomek původní biomasy, tedy asi na jedno procento. Ostatně hraboš není jediným živočichem, pro kterého
platí tyto přírodní zákony. Platí i pro černou zvěř a vůbec pro vše, včetně člověka.
Kdyby zemědělci bedlivě sledovali biorytmy přírody, a ovšem spolu s nimi i příslušné instituce, jako třeba Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, dokázali
by přemnožení předvídat a také mu uzpůsobit osevní a pěstební postupy. Dnešní
velkorolníci ovšem sledují jen výrobky firmy Monsanto a dalších výrobců jedů, a domnívají se, že pole a jiné kultury jsou povinny řídit se přáními člověka a obchodníků se zemědělskými komoditami. Poručíme větru, dešti, hrabošům a mnoha dalším
škůdcům, no ne?? Velkopěstitelské způsoby, rozvinuté nejen v České republice, ale
i v mnoha jiných zemích (západní Evropa, USA, Čína, Rusko, Argentina aj.), způsobily proměnu kdysi živých polí na jakýsi výrobní stroj, do kterého se na jedné
straně strkají nafta, pesticidy a různé směrnice a na straně druhé vypadávají „zcela
nezávadné“ potraviny. V průběhu druhé poloviny 20. století vymizely z české krajiny
meze, remízy, drobné vodoteče i polní pěšiny, kde bydleli predátoři hrabošů. Díky
chemizaci možná dojde jednou i k tomu, že hraboš polní bude tak vzácný, že se
stane chráněným živočichem, stejně jako křeček nebo sysel. Ale třeba se zemědělci
vzchopí a začnou sledovat hlas přírody. K tomu jim může pomoci dobrý přítel zemědělců, hraboš polní.
Jaromír Bratka
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MYSLIVOST
Během letních měsíců se
členové
Mysliveckého
spolku Zdiby – Klecany
věnovali v honitbě vyhánění zvěře ohrožené
polními pracemi, hlavně
při sekání pícnin a sklizni obilovin. Posklizňové
období využili k zajištění
krmiva pro zvěř na zimu,
především nákupem obilí
pro bažanty a srnčí. Také
k získání plev a jiného
odpadu jako základu do
zásypů. Každý myslivec
pak měl za úkol vlastními silami zajistit dostatečné množství sena do přiděleného srnčího krmelce. Do revíru bylo vypuštěno, ve srovnání s loňskem, menší
množství bažantí zvěře. Pokračovaly práce na opravě a dalším zvelebení myslivecké klubovny v Přemyšlení. Každý se dle možností věnoval individuálnímu
odlovu černé zvěře.
V září plánujeme uspořádat populární „Procházku s myslivci“ spojenou
s ukázkami práce loveckých psů a předvedením cvičených loveckých dravců. Po
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několika letech, kdy se tato akce pravidelně konala ve větrušických zahradách,
se bude ukázka dravců konat dne 15. 9. 2019 od 12.30 hod. na fotbalovém hřišti
ve Veltěži, aby také zdejší obyvatelé měli možnost navštívit tuto zajímavou akci
přímo ve své obci.
Po letošní přestávce, kdy probíhala rekonstrukce veltěžské sokolovny, plánujeme
na leden 2020 opět uspořádat tradiční myslivecký ples, který má u občanů Zdib
i okolních obcí velký ohlas.
Počítáme též s tím, že na podzim a v zimě provedeme ve vhodných lokalitách
několik naháněk na divoká prasata.
Ing. Jindřich Trpák

Hezky česky
A je to zase tady! Následujících 10 měsíců se budeme lopotit s češtinou, matematikou, fyzikou, dějepisem a spoustou dalších, z pohledu žáka základní a střední
školy, zbytečných předmětů. Zvláště čeština díky všem technickým vymoženostem a sociálním sítím dostává poslední dobou na frak. Vnášení anglicismů, avšak
bez správné gramatiky i výslovnosti, je snad ještě tím nejmenším zlem. Ale psaní
zkratkovitých textů (např. SMS), bez diakritiky a interpunkce s řadou slangových
výrazů, uvrhuje češtinu, která je jedním z nejkvětnatnějších a nejtěžších jazyků,
do temnot. Můžeme jen doufat, že tak jako v módě dochází k návratům různých
stylů, tak se snad za pár let objeví generace, která si bude tohoto výjimečného
jazyka vážit.
Česky mluví cca 11,5 milionů lidí, z toho více než 10 mil. v České republice.
Když jsem zmiňovala diakritiku, víte jaké je v češtině slovo s největším počtem
háčků? Tak např. „přesvědčivější“. Čeština má také poměrně dost tzv. palindromů, tj. slovo, věta, číslo, jež můžeme číst oboustranně. Třeba „nepochopen, nezařazen“, ale můžeme takto sestavit i celé věty: „Co nám nedá den, má noc“
nebo „Jelenovi pivo nelej“. Někdy používáme zbytečné množství slov jen proto,
že neznáme správný význam slov použitých:
–– notoricky známý – notoricky překládáme jako obecně známý
–– skleněná vitrína – vitrína je zasklená skříň, v níž se vystavují předměty
–– vystavený exponát – exponát je předmět vystavený na výstavě…
Víte jaká jsou nejčastěji používaná slova v češtině? Jsou to převážně spojky a předložky (a, i, na, s/se, v/ve, do, k/ke…) ze sloves pak být a mít. A např. tak významné slovo jako je „život“ se v pořadí nejčastěji používaných slov vyskytuje až na 60. místě.
Aby ten školní rok začal spíš vesele než přeučeně, tak si připomeňme text jedné
písničky Jaromíra Nohavici, který je mistrem v používání češtiny:
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Hoří!
Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý hrozen.
Hostinský Hrubeš hýká hrůzou.
Honí hasiče, hubuje, hořekuje, huláká:
Haste honem, hybaj hovada!
Hasiči ho… hasí, hledají hlavní hydrant.
Hoří holubník, hnojiště, huspenina, hudebníkům housle, harfy, harmonika, hašiš.
Hoří husitské halapartny.
Hoří historické hebrejské hieroglify.
Hoří hektolitry handlovaného Henesi.
Hoří Hrubešova hnědá Honda.
Hilfe, hilfe! Haleká hysterický henlainovec Havránek. Hoří hackenkros, hyml hergot.
Huš, hajzle.
Houf heršpických hokejistů ho hbitě hákuje holemi.
Hoří herna. Hoří hubertusy, honosné haveloky herecké honorace, hrubě hazardující
horentními honoráři.
Hoří hřívy huculských hřebců handlíře Hlavsy.
Handicapovaným hoří hrby.
Hoří holínky hospodáře Hanáka. Humus.
JH

Školní kurýr
Co dělá škola o prázdninách?
Prázdniny.
Kouzelné slovo, které
vyčaruje úsměv na tváři
každého dítěte. Sluníčko
svítí, příroda hýří barvami a v plném rozpuku
plodí spoustu výborného ovoce a zeleniny.
Děti vyrážejí na tábory, poznávají krásy naší
země a některé i krásy
zemí daleko za hranicemi. Na školu si málokdo
z nich vzpomene.
A co vlastně škola,
v době kdy děti čerpají

18 / 19

Přišlo nám e-mailem

síly do nového roku, dělá? Zcela
jistě si užívá ticha, jež v ní tyto dva
kouzelné měsíce v roce panuje. Ale
neodpočívá, stále to v ní žije. Paní
uklízečky „smejčí“ všechny kouty a starají se o to, abychom první
školní den usedli do čistých tříd.
Pan školník opravuje, co se v minulém roce poničilo a chystá třídy
pro nové žáčky. Vedení školy zajišťuje provozní záležitosti, aby vše
fungovalo tak jak má. A ani učitelé nezahálí. Málokterý z nich totiž
umí skutečně odpočívat. A není se
čemu divit. Učitelská profese většinou přitahuje lidi akční a kreativní.
S blížícím se koncem prázdnin se
jim v hlavách rodí spousta nových
nápadů, jimiž svým dětem zpestří výuku a pilně pracují na jejich realizaci.
Když září zaklepe na dveře, v plném počtu se v naší škole opět sejdeme. Jedna
krásná etapa je u konce. Sluníčko svou sílu pomalu přesune k protinožcům a nám
se krajina vymaluje pestrou paletou barev. Léto a pohodové volné dny se s námi sice
rozloučí, ale i nadcházející období bude mít své kouzlo. A ve škole se určitě nudit
nebudeme. Stejně jako v minulém školním roce, nás čeká mnoho úžasných projektů.
Takže milé paní uklizečky, pane školníku, vedení školy a učitelé děkujeme, že díky
vám všem může škola od září opět perfektně fungovat.
Speciální poděkování patří také městu Klecany, které zafinancovalo odhlučnění jídelny a zdokonalení technologií. Našim kuchařkám se teď bude lépe pracovat
a všichni strávnici si na svých obědech pochutnají v méně hlučném prostředí.

Zprávičky z mateřské školičky
Po letních prázdninách se na konci srpna opět sešly všechny paní učitelky v mateřské
škole, aby s pomocí paní uklízeček připravily třídy na nový školní rok.
A tak se umývalo, čistilo, třídilo, skládalo a zdobilo, aby se dětem ve školce líbilo.
O prázdninách přibyly hrací prvky i na školkové zahradě.
V novém školním roce bude plná školka předškoláků a také spousta malinkých
nováčků.
Přejeme všem dětem, aby pro ně byla školka hlavně zábava, kamarádi a také nové
vědomosti.
Kolektiv MŠ
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Skautské středisko Havran Klecany –
Tábor v Heřmanicích 2019
Celých 12 měsíců si louka v Heřmanicích dopřávala klidu a pohody. Vše se změnilo 29. června, kdy se na její už tak suchem sužovanou
trávu vehnal dav hlučných skautských vetřelců, kteří ji tu budou zase na 14
okupovat. Je to tak. Rok utekl strašně rychle a skauti a skautky ze střediska
Havran Klecany se opět vydali na 14 dní do krásné přírody Lužických hor.
S narůstajícím počtem ve všech oddílech nás letos jelo zase o něco víc, což
dokazoval především počet týpek, kterých bylo nutno letos postavit hned 15.
Jelikož jsme si však stejně jako loni za hlavní cíl tábora dali samotné táboření, se stavbou jsme tolik nespěchali a spíš nechali mladší členy RS a 13. oddílu, aby si vyzkoušeli, co všechno stavba tábora obnáší. Počasí nám první dny
příliš nepřálo. Ne snad proto, že by padaly trakaře, ale spíš teplotní rekordy.
Chvíli jsme si mysleli, že tématem letošního tábora není středověké feudální
Japonsko, ale saharská poušť. Každopádně se nám podařilo vše dokončit během třetího dne, na jehož konci zaplál slavnostní zahajovací táborový oheň.

Program 1. oddílu byl velmi rozmanitý se zaměřením na přírodu a život
našich předků v ní. Jeden takový divoch jménem Hašan navštívil jednou před
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večerkou světlušky a dal jim nelehký úkol, naučit se žít v souladu s přírodou. Zároveň se dozvěděly informace o domorodých kmenech z celého světa
a následně na to tvořily scénku. Vyzkoušely si, jak náročné je v přírodě něco
ulovit a zároveň nebýt uloven. Kromě Hašana přijel jako návštěva opravdový šaman Milan, který strávil měsíc mezi Mexickými indiánskými kmeny,
konkrétně mezi kmenem Vičolů a zúčastnil se i několika jejich ceremonií
jako například Aztécké zkoušky Cesta bojovníka, kterou i on sám podstoupil.
Mimo kmeny Mexika poznal i kmeny Kanady a Guatemaly. Nechyběly ani
tradiční rukodělné programy. Na vícedenní výpravu se světlušky letos vydaly
na krásný hrad Oybin v Německu.
Program 3. oddílu vlčat se točil především kolem celoroční oddílové hry,
vycházející z příběhů o dobrodružstvích Foglarových Rychlých šípů. Na vlčata čekalo v podstatě vyvrcholení celého děje ohledně Stínadel, Vontů a ježka
v kleci. Společnými silami se proplížili Stínadly až do základny Vontů, aby
tam našli nějaké vodítko ke kronice a ježkovi v kleci. Během této akce, která
se již zdála beznadějná, jim však nechtěně pomohl Široko, který na sebe
strhl veškerou pozornost Vontů. V základně Vontů vlčata objevila souřadnice
k úkrytu kroniky a tak se podle nich vydala. Opět je však předhonil Široko,
který kroniku vykopal a utekl. Tím se však stal hnanou zvěří, protože kromě
vlčat mu šli po krku také Vontové. Ti jej nakonec našli a Široko se v zoufalosti
vrhl dolů z vodopádu. Pod ním jej našla vlčata, ošetřila ho a tím od něj získala kroniku, ve které byla nápověda, kde hledat ježka v kleci. Nakonec kluci
našli ježka na skautské základně Seleška (které skauti z Klecan říkají Šestka),
kde se utábořili na své dvoudenní výpravě. Tím bylo zakončeno velké dobrodružství, které vlčata prožívala po celý rok. Kromě honby za ježkem se vlčata
na táboře také věnovala čistě skautským dovednostem – poznávání léčivých
bylin, stavění přístřešků, morseovce a mnohému dalšímu. Celá řada vlčat si
na závěr tábora u slavnostního ohně (na který kvůli ohromnému „slejváku“
určitě nezapomenou) splnila svůj vlčácký slib. Jmenovitě se jednalo o Sushiho, Turba, Štěně, Káju, Fabiana a Šakala. Celkově si myslím, že se letos na
táboře sešla dobrá parta vlčat. Díky tomu si letošní tábor neužili jen oni, ale
také vedoucí.
Třináctý oddíl se v souladu s táborovým cílem věnoval především táboření a praktickým skautským dovednostem. Kromě stavění přístřešků a zdravovědě se jednalo i o schopnost číst v noční obloze a rozpoznat jednotlivá
souhvězdí. Jelikož byl třináctý oddíl nejpočetnější ze všech oddílů, nešel na
vícedenní výpravu pohromadě, ale rozdělil se. Pankáči pod vedením Kapiho
a Houbičky vymetli snad všechny zajímavosti z okolí tábora (nachodili toho
opravdu hodně), zatímco Lemry s Matlou a Pyri se klidným tempem vydaly
směr Popova skála. Jelikož je třináctý oddíl plný mladých aktivních skautů
a skautek, v každé volné chvíli se věnoval sportu (hlavně lakrosu a softballu).
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Jak už bylo řečeno výše, tématem letošní etapové hry bylo Japonsko, resp.
samurajové. Letošní etapová hra však byla trochu jiná než předchozí, neboť
místo na soutěž mezi jednotlivými skupinami jsme tentokrát kladli důraz na
jedince, morální hodnoty a seberozvoj. Zkrátka hodnoty, které nejsou cizí
jak samurajům, tak skautům. Děti byly rozděleny do sedmi nejslavnějších
japonských klanů – Hodžo, Imegawa, Mori, Oda, Šimazu, Takeda a Uesugi.
V těchto skupinách se věnovaly nejen hrám v etapě, ale také službám a hlídkám. Jejich cesta za tím stát se samuraji začala tak, že naše středisko navštívil
vyslanec císaře Nikiler-sana (vládce našeho, našeho jasného slunce) se žádostí o potencionální rekruty do císařských služeb. Jelikož je naše středisko
plné nadějných dívek a chlapců, ani na chvíli jsme neváhali a poslali je na
výcvik.
Během první etapy se budoucí samurajové seznamovali především s japonskou kulturou, zvyky, tradicí a etiketou. Naučili se správné úkloně, vyrobili si kimona s barvou svého klanu a dostala se jim i první lekce japonštiny.
V neposlední řadě se dozvěděli, co je to kodex bušidó a proč je pro samuraje
důležité. Cílem druhé etapy bylo především přejít od teorie k praxi. Na děti
tentokrát čekalo mnoho samurajských zkoušek v šermu s bokkeny či lukostřelba. Došlo však třeba také na učení se tradiční japonské poezii Haiku.
Během třetí etapy dorazil opět císařův emisar, který klany upozornil na to,
že je sám císař Nikiler-san (vládce náš, slunce naše jasné) poctí svou návště-
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vou Cílem této návštěvy bylo určit, který klan se stane císařovým favoritem
a jeho členové osobní stráží. Proto se jednotlivé klany tentokrát utkaly proti
sobě v sedmi soutěžích, které pro ně přichystalo sedm japonských bohů. Kromě klanů se těchto soutěží účastnili také RS – roverští samurajové. Přestože
RS dokázali notnou dávku důvtipu a osobního zapálení (především v oblasti
dramatu), císař Nikiler-san (vládce náš, slunce naše jasné) si je za osobní
gardu nevybral, což je značně pohoršilo. Spojili se proto se zákeřnými ninji
a unesli císaře. Ve čtvrté etapě se proto klany spojily a společnými silami
dobyly hrad ninjů. Od nich se dozvěděli, že císař Nikiler-san (vládce náš
atd.) se nachází na hoře Luži-san. Pořadí, v jakém se klany vydají za císařem,
bylo určeno podle toho, jak se klany během předchozích etap chovaly a ctily
kodex bušidó. Celá etapová hra a pomyslná samurajská cesta každého jednotlivého účastníka tak skončila na posvátné hoře, na které zachránili císaře
a stali se právoplatnými samuraji. Zároveň byli poučeni, že cesta samuraje
vlastně nikdy nekončí a je třeba na sobě neustále pracovat a zdokonalovat
se… stejně, jako se o to snaží skauti a skautky po celém světě.

Během tábora se též rozšířily řady roverského kmene, konkrétně o Headshota, Tee-peeho, Rockyho, Hráška, Breptu, Tomíka a Hrošíka. Celý tábor byl
zakončen olympiádou pro děti i rodiče a hlavně závěrečným ohněm, který si
i přes nepřízeň počasí zachoval svou kouzelnou atmosféru.
Pokud mám tábor celkově zhodnotit, myslím, že se letos vážně povedl.
Etapová hra i oddílové programy byly plné zábavy a nových věcí. Hezké po-
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časí nám vydrželo s výjimkou posledních dvou dnů. Tým vedoucích fungoval
stejně jako loni dobře, přestože se jednalo o tábor organizačně velmi náročný (a to i bez švédské návštěvy). Stejně tak se činili kuchaři, kteří obětovali
svůj čas a ochotně nám přijeli na tábor vařit. Nesmím opomenout roverský
kmen, který ochotně pomohl se vším, s čím se na něj vedení tábora obrátilo.
Také děkujeme rodičům, kteří nejen že nám svěřili své ratolesti, ale velmi
nám pomohli v náročných podmínkách sbalit a odvézt věci z tábora domů.
A především děkuji dětem. Přestože je člověk na konci každého tábora fyzicky i psychicky unavený, pořád se díky nim vracíme na kouzelné místo
heřmanické louky a sdílíme s nimi to nejlepší, co skauting nabízí.
Pavel Hurt – Mamut

Lukostřelba Klecany – dvě horké novinky
Tou první je, že reagujeme
na váš zájem a otevíráme kroužek pro děti.
Informační schůzka proběhne 1. 9. 2019,
což bude před vydáním zpravodaje, ale
pokud by se k vám tato informace dostala až díky zpravodaji, určitě nám v případě
zájmu zavolejte a domluvíme se, jestli jsou
ještě volné kapacity.

Druhou novinkou je, že se nám zadařilo i na
MČR reflexních a kladkových luků v termínu
23. – 25. 8. 2019 v Plzni a Martin s Marcelou
vybojovali bronz v Mix týmech kladkových luků
a společně s Jakubem Ečerem, který u nás hostoval, navíc ještě bronz v soutěži tříčlenných družstev. Moc jim gratulujeme. Letošní sezona (naše
první kompletní) je více než úspěšná.
Stále běží lekce pro veřejnost. Zahoďte ostych
a objednejte si lekci co nejdříve.
Více info na www.lukostrelbaklecany.cz

-mb-
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Richard Wohanka obhájil světové zlato
ve štafetách MTBO
Skvělého výsledku dosáhl na Mistrovství světa v MTBO v Dánsku Richard
Wohanka, a to v podobě obhajoby
zlaté příčky ve štafetách juniorů.
K úspěchu stačí 9. místo na MČR
mezi bikery v disciplíně XCO, k tomu
dva dobří parťáci a trochu se vyznat
v MTBO mapách.

Aneta Novotná je vicemistryní Evropy
v MTB Cross Country
Aneta Novotná a Filip Jech reprezentovali Českou republiku na Mistrovství Evropy,
které se uskutečnilo koncem srpna ve vysokohorském italském středisku Pila v nadmořské výšce 2 000 m. n. m.
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První den šampionátu byla na pořadu dne individuální časovka, podle které se
v dalších závodech řadí na start. Aneta se blýskla vynikajícím 3. místem. Naopak Filip si vybral svůj díl sportovní smůly, neboť díky losu měl startovat ke konci více než
dvousethlavého startovního pole. Během závodu však začalo pršet, a tak posledních
asi 30 závodníků jelo na klouzavé, bahnité a hlavně pomalejší trati. Filip podal vynikající výkon, ten však stačil „jen“ na 116. místo.
Následující den byli Aneta a Filip členy tříčlenné štafety, která vybojovala
skvělé 9. místo v konkurenci více než
100 týmů z celého kontinentu.
Poslední den šampionátu se povedl
Anetě Novotné, která po skvělém výkonu vybojovala titul vicemistryně Evropy.
První dvě kola závodu to vypadalo, že

by snad mohlo vyjít i tričko s hvězdami. V posledním kole se však na Anetu
dotáhla švýcarská závodnice a nakonec
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naší Anetu zdolala o 17 vteřin. Druhým místem opět Aneta potvrdila svoji příslušnost
k evropské špičce.
Filip díky horší startovní pozici bojoval v závodě XCO jako lev. Celý závod se
prokousával kupředu, aby nakonec vybojoval vynikající 57. místo v konkurenci více
než 200 bikerů Evropy.

Z fotbalového klubu
TJ Sokol Klecany
Pozvánka na zápasy
A mužstvo
07. 09. 2019 17.00

TJ Sokol Klecany

SK Spartak Příbram

14. 09. 2019 16.30

SK Votice

TJ Sokol Klecany

21. 09. 2019 16.30

TJ Sokol Klecany

TJ Viktoria Vestec

28. 09. 2019 16.00

TJ Sokol Klecany

TJ Sokol Sedlec – Prčice

05. 10. 2019 16.00

TJ Dynamo Nelahozeves

TJ Sokol Klecany

07. 09. 2019 10.15

FK Slavoj Lázně Toušeň

TJ Sokol Klecany

15. 09. 2019 16.30

TJ Sokol Klecany

SK Panthers Čelákovice

22. 09. 2019 16.30

AFK Nehvizdy

TJ Sokol Klecany

29. 09. 2019 16.00

TJ Sokol Klecany

Spartak Čelákovice

05. 10. 2019 16.00

1. FC Líbeznice

TJ Sokol Klecany

B mužstvo
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Dorost – starší + mladší
08. 09. 2019 09.30, 11.45

TJ Sokol Klecany

TJ Kunice

15. 09. 2019 09.30, 11.45

FC Velim

TJ Sokol Klecany

22. 09. 2019 09.30, 11.45

TJ Sokol Klecany

SK Kosmonosy

Sparta Kutná Hora

TJ Sokol Klecany

TJ Sokol Klecany

SK Polaban Nymburk

07. 09. 2019 10.15

TJ Sokol Klecany

TJ Klíčany

15. 09. 2019 10.15

Sokol Měšice B

TJ Sokol Klecany

21. 09. 2019 10.15

TJ Sokol Klecany

Sparta Mratín

28. 09. 2019 13.30

SK Mirošovice

TJ Sokol Klecany

05. 10. 2019 10.15

TJ Sokol Klecany

Sokol Mukařov

07. 09. 2019

TJ Sokol Klecany

Sokol Měšice

15. 09. 2019 14.00

Slavia Louňovice

TJ Sokol Klecany

21. 09. 2019

TJ Sokol Klecany

Viktorie Jirny

SKK Hovorčovice 2007

TJ Sokol Klecany

TJ Sokol Klecany

Aero Odolena Voda

28. 09. 2019 10.15
06. 10. 2019 09.30, 11.45

Mladší žáci – Tygřice

Mladší žáci

28. 09. 2019 10.15
05. 10. 2019

Časy u domácích zápasů ml. žáků budou, z důvodu překrývání zápasů s Tygřicemi,
řešeny aktuálně v daném týdnu – hlášenky.
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Začíná nový ročník soutěže OFSPV a Tygři Klecany znají své soupeře
ve skupině divize E, sever – starší přípravky.
Rozpis turnajů 2019 – podzimní část
1. kolo – 7. 9. – Hovorčovice
2. kolo – 15. 9. – Sokol Měšice
3. kolo – 22. 9. – Mabapa (Líbeznice)
4. kolo – 5. 10. – KLECANY (14:00)
5. kolo – 12.10. – Líbeznice
6. kolo – 20.10. – Husinec-Řež.
Moc se těšíme a budeme bojovat!

Trenéři

Trenér Daniel Dvořák převzal ocenění za 1. místo mužstva
dorostu v 1. A třídě Středočeského kraje sk. A
v sezoně 2018/2019
(losovací aktiv Středočeského krajského fotbalového svazu)

Dáša Horová
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