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slovo starosty
Vážení občané,
koncem roku 2019 mě velmi potěšila naše společná setkání na
náměstí Třebízského – začátkem adventu při rozsvěcení vánočního stromku, nebo na Štědrý den při tradičním zpívání koled,
lití olova a odnášení betlémského světla do našich domovů.
Pamatuji si, že se nás ještě před pár lety scházelo při těchto
akcích maximálně několik desítek, letos nás již bylo několik
stovek.
Celkově mám pocit, že žijeme stále více pospolu, navzájem
se poznáváme ve spolcích, ve škole, školce, na akcích pořádaných městem,
v
zastupitelstvu nebo městských komisích
a
výborech.
Vytváříme
si
komunitu, které záleží na
tom, jak bude
město a jeho
okolí vypadat
a nejsme lhostejní k lidem
ani věcem okolo nás. Často mě telefonicky, emailem či přes facebook upozorňujete na problematická místa ve městě a sdělujete své návrhy, co by bylo možné zlepšit nebo napravit. Děkuji za ně a doufám, že budu vaše podněty dostávat i nadále. Pokud je to
možné, snažíme se vyhovět či věc napravit. Některé podněty řešíme spolu s místostarosty ihned
(porouchané
lampy, nepořádek okolo míst
na odpad, začínající černé
skládky,
přerostlou
zeleň
apod.), žádosti
o větší projekty
předávám radě
či
zastupitel-
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stvu města (budování sportovišť, městská bytová výstavba a další investiční projekty). Samozřejmě není možné vždy vyhovět všem, některá rozhodnutí nejsou
ani v kompetenci našeho úřadu (např. dopravní opatření nebo živnostenská činnost).
Mám velkou radost, kolik občanů se zapojuje do veřejného života, do činnosti
spolků a místních sdružení. Naše ZUŠ a spolky hlásí plné kroužky i početné sportovní týmy, převážně dětí a mládeže. Hřiště, tělocvična, přetlaková hala i učebny v ZUŠ jsou plné, většinu času jsou obsazeny. Tradičních městských akcí se
účastní stále více lidí, senioři se scházejí v denním stacionáři či při pravidelných
schůzkách na městském úřadě, dobře se bavili i na společném vánočním večírku,
který jsme pro ně zorganizovali.
Děkuji Vám Všem, kteří se podílíte na veřejném životě, účastníte se činnosti
spolků, městských akcí, nebo vedete ve svých oddílech děti a mládež. Zajišťujete
tak duchaplné naplnění volného času druhých, díky Vám jsou si lidé bližší a tvoří
si vztah k místu, kde žijí.
Přeji Vám úspěšný rok 2020, ať se splní všechna Vaše přání, hodně zdraví
a šťastných chvil strávených v našem městě.
Daniel Dvořák, starosta

Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva
města Klecany za listopad a prosinec 2019
Rada 18. listopadu
–– Schválila zadání poptávky na řešení vytápění ve spolkovém domě (výstrojní sklad
v areálu Dolní kasárna).
–– Vzala na vědomí novou kalkulaci cen za likvidaci odpadu, předloženou společností FCC, a schválila vyhlášení výběrového řízení na firmu, která bude likvidovat
odpad ve městě.
–– Schválila prodloužení termínu dokončení stavebních úprav souvisejících se změnou užívání stavby čp. 968 na denní stacionář a dětskou skupinu do 10. 1. 2020.
–– Vzala na vědomí informaci o nelegálním odběru el. energie a vody do nezkolaudovaných domů v Dolních kasárnách a o nepovolených a neodborných zásazích
do elektroinstalace a vodovodní sítě. Schválila ukončení dodávky energií do těchto
domů a informování majitele a uživatele domů o tomto kroku.
–– Projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
–– Nesouhlasila s umístěním bikrosové dráhy v budově v Dolních kasárnách. Uvažuje
se o jiném využití objektu.
–– Vzala na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze 13. 11. 2019.
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–– Projednala s Ing. M. Fikrlem, předsedou komise školské, dětí a mládeže a sportu
znění zápisu z jednání 23. 10. 2019.

Rada 25. listopadu
–– Schválila dar 25 000 korun pro potřeby Hospice Tempus z. s. v Bášti na projekt
Automobil pro hospic.
–– Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise z 11. 11. 2019 a schválila dar
5 000 korun na naslouchadlo pro občana Klecan, který o pomoc požádal.
–– Schválila nabídku společnosti Předvýběr CZ s.r.o. Praha ve výši 32 990 korun na
vyhledávání pozic na nejznámějších pracovních serverech na pozici referent stavebního úřadu.
–– Schválila nabídku společnosti Čakus s.r.o. Praha 4 na opravy výtluků ve městě za
cenu 286 780 Kč bez DPH.
–– Ředitelce ZŠ a MŠ Klecany schválila odměnu, která bude vyplacena z finančních
prostředků školy.
–– Schválila žádost paní Z. Tomášové předsedkyně spolku Pravý Hradec o prodloužení
smlouvy o výpůjčce pozemků a nebytových prostor v areálu Dolní kasárna na rok 2020.
–– Schválila vyplacení finančních rozdílů z Fondu kultury, sportu a volného času při
akcích Slavnosti pravého a levého břehu a Veterán rallye.

Rada 2. prosince
–– Schválila prodloužení termínu dokončení stavebních úprav čp. 960 obecní byty
do 5. 1. 2020.
–– Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny s EP
Energy Trading a. s. Praha s dobou trvání do 31. 12. 2021.
–– Schválila návrh dodatku č. 1 z 12. 11. 2019 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty čp. 74 a 487 v navrženém znění.
–– Vzala na vědomí žádost Jaroslava Kunky z Klecan o změnu podnikatelského záměru v budově čp. 48 náměstí Třebízského. Pan Kunka žádá o zrušení pohostinské činnosti – restaurace a vybudování rychlého občerstvení a penzionu. Rada
požaduje předběžnou studii a konkretizaci záměru. Změna záměru bude řešena
samostatným dodatkem k nájemní smlouvě.
–– Vzala na vědomí informaci o řešení zadržování podzemní vody na ČOV a ukládá
správci majetku zajistit projektovou dokumentaci pro nádrž 50 m3.
–– Schválila pokračování v projektové dokumentaci pro projekt Park v Průhonu ve
variantě 1 studie Ateliéru Oresta.

Zastupitelstvo 2. prosince
Schválilo mimo jiné
–– směnu pozemků mezi městem a občany a jednu darovací smlouvu
–– starostu Daniela Dvořáka jako delegáta města k jednání na řádných i mimořádných valných hromadách VKM a ČS, Sdružení občanů postižených provozem
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letiště Václava Havla Ruzyně, Zájmového sdružení právnických osob dotčených
provozem tohoto letiště, DSO Dolní Povltaví, DSO Údolí Vltavy, MAS Nad Prahou
–– přihlášení města k dotacím vypsaným v roce 2020 ministerstvy, fondy EU, nadačními
fondy Středočeského kraje a jinými subjekty v souladu se schváleným rozpočtem města
–– obecně závazné vyhlášky: 1/19 o místním poplatku z pobytu, 2/19 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s vynecháním poplatku o veřejném parkování, 3/19 o místním poplatku ze psů,
–– navržený schodkový rozpočet na rok 2020 ve výši 182 977 010 korun.
Uložilo
–– starostovi zjistit informace o vypsání referenda nebo jiných možnostech v otázce vybudování obchodního centra v Klecanech a informovat na nejbližším jednání zastupitelstva.

Rada 9. prosince
–– Schválila pořízení nádrže o objemu 50 m3 včetně příslušenství v rámci řešení provozní vody pro ČOV Klecany od Topol Water s.r.o. Čáslav za 48 000 korun bez DPH.
–– Schválila odměnu pro Bc. Danu Snížkovou, ředitelku Základní umělecké školy
Klecany. Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků ZUŠ.
–– Schválila nákup pianina v hodnotě 80 000 korun pro ZUŠ na odloučené pracoviště
v Odolena Vodě. Částka bude odvedena z investičního fondu ZUŠ.
–– Schválila podání žádosti o dotaci z programu Podpora vybudování a obnovy technologie vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost i odborníky.
–– Vzala na vědomí informaci o průběhu a předpokládaném harmonogramu projektu
akce Revitalizace území mokřadu Klecany.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Poděkování
Na sklonku roku 2019 nás navždy opustila paní Vlasta Kotrčová.
Jménem celé rodiny děkuji za projevenou soustrast a tichou vzpomínku.

Josef Kotrč
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Poděkování za dlouholetou práci
Rád bych touto cestou poděkoval p. Antonínu Plátěnkovi a p. Jiřímu Malečkovi za jejich dlouholetou práci pro město. Oba pracovali v technických službách města – pan
Plátěnka jako vedoucí TS, pan Maleček byl pracovníkem, který se dokázal postavit ke
každé práci, kterou dělal vždy naplno. Koncem roku 2019 odešli pan Plátěnka i pan
Maleček po mnoha letech práce pro město do důchodu. Přejeme jim, aby si užili
zasloužený odpočinek, a děkujeme za všechny roky odpracované ve službách města.

Daniel Dvořák, starosta
Ivo Kurhajec, místostarosta

Chceme v Klecanech
nové nákupní centrum?
Soukromý investor podal koncem loňského roku na městský úřad žádost o změnu
územního plánu za účelem vybudování nákupního centra na okraji Klecan (u Astarparku). Pokud by byl záměr odsouhlasen, měl by zde vzniknout supermarket s potravinami a další služby a obchody. Chtěl jsem znát názor občanů na tento záměr,
proto jsem ve facebookové skupině města, která má aktuálně více než 1 550 členů,
vytvořil anketu, které se zúčastnilo 630 hlasujících. Výsledek je velmi vyrovnaný – se
záměrem souhlasí a nákupní centrum si v Klecanech přálo 315 hlasujících, proti bylo
285, vyhraněný názor nemá 30 občanů. V anketě hlasovali i členové skupiny, kteří
nejsou občany Klecan, proto se tento výsledek nedá považovat za jakési referendum,
mimoklecanští projekt většinou podporují, u místních je názor, zda výstavbu umožnit, velmi vyrovnaný). Okolo tohoto záměru se také spustila velká diskuze, se 415
komentáři, a stala se nejdiskutovanější facebookovou událostí roku 2019.
Projekt má svá pro i proti. Nejčastější názory podporující projekt: otevření nákupního centra by znamenalo rozšíření služeb občanům, v Klecanech by bylo možné
si nakoupit do večerních hodin včetně víkendů, součástí centra by měly být i další
služby, např. bankomat, který dosud ve městě chybí. Nejčastější názory proti projektu: Nezlikviduje nové nákupní centrum naše místní živnostníky a pro každý rohlík
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budeme muset chodit za město? Co když se projekt nepovede a investorovi se nepodaří získat ke spolupráci nějaký významný obchodní řetězec? Nevznikne nám potom
v poli „pomník“ jako připomínka nepodařeného záměru či asijská tržnice? Jasno nemají ani zastupitelé, já sám si uvědomuji všechna pro i proti. Jako zastupitel nehlasuji
za sebe, ale za občany, které díky jejich hlasům ve volbách zastupuji. Když s nimi
o tomto tématu hovořím, jsou v otázce podpory tohoto projektu rozděleni přibližně
půl na půl, proto bude i pro zastupitele velmi složité rozhodnutí, zda projekt podpořit
či nikoli. Rád si vyslechnu investora i občany na veřejném projednání.
Více se o záměru dozvíme na veřejném projednání záměru výstavby Nákupního
centra Klecany za účasti investora a projektanta 14. 1. 2020 od 18:00 v zasedací místnosti městského úřadu. Všichni jste zváni, přijďte si vyslechnout argumenty
a říci svůj názor.

Vizualizace nákupního centra v ulici V Honech

Daniel Dvořák, starosta

Stavební zákon a Klecany
Všímavým občanům Klecan neuniklo, že je v přípravě zásadní legislativní změna
stavebního zákona. Z kapacitních důvodů není možné ve zpravodaji rozebírat nový
zákon do detailů, proto zde předkládám jen velmi stručný souhrn změn, které se
dotknou mnoha vlastníků pozemků, firem, občanů i obcí a měst, samozřejmě tedy
i Klecan. Ke každé části uvádím stručný kritický komentář, a na konci článku několik
málo příkladů, které se mohou našeho města dotknout. Koho by připravovaný nový
stavební zákon zaujal více, nezbude mu, než hledat na příslušných webech a v legislativních materiálech.
1. Nová soustava stavebních úřadů
Vzniknout má jednotná soustava stavebních úřadů, vyňatých z přenesené působnosti
obcí a krajů. Jejich nadřízeným orgánem má být Nejvyšší stavební úřad. Podřízen by
byl přímo vládě. Má to vést ke zjednodušení systému a vyloučení podjatosti úředníků
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městských a krajských úřadů. Úředníci údajně nerozhodují nezávisle a jejich odbornost je velmi různorodá. Jednotné by mělo být i metodické vedení stavebních úřadů.
Zní to velmi hezky, ale za situace, kdy existuje fatální nedostatek kvalifikovaných
úředníků, jde o pouhou představu autorů zákona, kteří nevědí (nebo nechtějí vědět)
nic o reálném životě.
2. Změny v postavení dotčených orgánů
Má být radikálně omezena účast dotčených orgánů. Část těchto orgánů zcela ztratí
možnost vydávat závazná stanoviska ke stavebním záměrům. Místo nich vše posoudí
stavební úřady. Jedná se o tyto agendy:
–– Problematika chemických látek
–– Problematika odpadů
–– Ochrana veřejného zdraví
–– Ochrana lesa, vody, ovzduší, přírody a krajiny
–– Ochrana zemědělského půdního fondu
–– Požární ochrana
–– Památková péče
–– Pozemní komunikace
Zbývající část dotčených orgánů se bude i nadále vyjadřovat, ale pouze nezávazně
a stavební úřady se nebudou muset jejich stanovisky řídit.
Jinými slovy, se všemi těmito agendami budou prý stavební úřady schopny se vypořádat samy. Reálně bude tedy celá uvedená agenda odebrána z působnosti obcí, obcí
s rozšířenou působností, krajů a ministerstev. K jakým rizikům, ohrožením a ztrátám
to může vést, si lze zatím těžko představit.
3. Jednotné povolovací řízení
Jednotné řízení má sloučit územní řízení, stavební řízení, posuzování vlivů na životní
prostředí (EIA), řízení o integrované prevenci a další řízení podle složkových zákonů.
V současnosti využívají stavební úřady oborové dokumentace a rozhodnutí jiných
orgánů jako vodítko a podporu ve vlastní činnosti. Podle nového zákona toto vše
zvládnou samy.
4. Automatické rozhodování
Protože stavební úřady občasně nedodržují zákonné lhůty, mají pro stanoviska a rozhodnutí platit nepřekročitelné lhůty. Po jejich uplynutí by záměr byl automaticky povolen,
a to i v případě zásadních vad v bezpečnosti, nebo pokud by ohrožoval lidské zdraví a přírodu, dotknul by se jiných vlastnických práv, nerespektoval by územní plány a podobně.
Protože by při současném nedostatečném personálním obsazení stavebních úřadů docházelo k překračování lhůt a celkové právní nejistotě, bylo by pro referenty jednodušší
vůbec nepracovat a nechat všemu volný průběh. Takovýto stav se ovšem nazývá anarchie.
5. Souhlas vlastníků není nutný
Stavební úřady by se vůbec nezabývaly námitkami dotčených vlastníků. Nebylo by
nutné dokládat souhlas vlastníka pozemku, na kterém se má stavět, bylo by tedy
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možné stavět na cizích pozemcích. Mělo by se automaticky za to, že vlastník souhlasí, a teprve když by vznesl námitky ve stavebním řízení, musel by investor doložit
souhlas vlastníka.
Ústava ČR zaručuje ochranu vlastnických práv, což nový stavební zákon ruší. Dovedeno do důsledků, mohl by si každý vyhlédnout nějaký hezký cizí pozemek a po
schválení úřadem se pustit do stavby. Vlastník odlehlejšího pozemku by na vše přišel
až v okamžiku, kdy by stavbu na svém pozemku objevil. Nezbylo by mu nic jiného
než se soudit, a při výkonnosti našich soudů lze uhádnout, jak dlouho by to trvalo
a jak by to asi dopadlo.
6. Odstraňování nepovolených staveb
Nepovolené, tedy tzv. „černé stavby”, by bylo možné odstranit ihned po zjištění, že
není stavební povolení. Dodatečné stavební povolení by nebylo možné získat.
Je samozřejmé, že by všechny stavby povolení mít měly. Problém ovšem nastává
v případech, kdy jde o stavby již více let existující, u nichž nelze doklady dohledat.
Mohlo by tak docházet i k případům, kdy by někdo označil sousedův dům za nelegální, a pokud by se doklady nenašly, jednalo by se o stavbu k okamžité demolici.
7. Změny v požadavcích na výstavbu
Nový stavební zákon navrhuje zjednodušit požadavky na výstavbu a dokumentaci
staveb, sjednotit všechny požadavky do stavebního zákona a jednoho podzákonného
předpisu a omezit rozsah dokumentací pro povolování staveb.
V tomto případě by bylo zjednodušení přínosné, ale zákon neříká, jak k němu
dojde, a jak bude zajištěna bezpečnost staveb a ochrany jejich okolí.
8. Elektronizace stavební agendy
Mělo by dojít k zavedení informačního systému a elektronizaci stavebních úřadů.
Žádosti ke stavbám by mohly být podávány elektronickou cestou prostřednictvím
interaktivních formulářů do informačního systému.
Při pochmurných zkušenostech z digitalizace státní správy si lze zatím obtížně představit, jak bude celá soustava fungovat. Ovšem v trochu šprýmovném duchu by to mohlo fungovat tak, že investor pošle žádost, vzdálený počítač mu ji za malý poplatek vyřídí a za tři minuty pošle zpět. Zlých úředníků ani nepřejících účastníků již třeba nebude.
9. Změny v soudním přezkumu územních plánů
Územní plány obcí a krajů by již nebyly opatřením obecné povahy, ale vyhláškou.
Celostátní „územní rozvojový plán“ by se stal vládním nařízením. Zanikla by možnost soudního přezkumu územních plánů, k jejich rušení by byl oprávněn pouze
Ústavní soud. V praxi to představuje nežádoucí snížení úrovně soudní ochrany jednotlivců (např. vlastníků), a rovněž tak likvidaci veřejných zájmů.
No a kdo celou tuto právní nádheru vytvořil? Údajně Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo Hospodářské komoře ČR celou přípravu stavebního zákona. Hospodářská
komora, která není státním orgánem, nýbrž zájmovým svazem podnikatelů, je stavebním právem patrně ovlivňována nejvíce. Práva vlastníků, obcí, účastníků řízení a dal-
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ších návrh zákona prakticky buď nezmiňuje, nebo je hrubě deformuje. Vůbec není
jasné, kdo jsou skuteční autoři předlohy zákona. Stavební právo jistě potřebuje určité
úpravy, avšak to, co vzniklo, je protiústavní zmetek a produkt čirého klientelismu.
Jak se může nový stavební zákon projevit v Klecanech a Drastech? Těžko vše odhadnout dopředu, takže jen několik málo možností. Může například vést k umístění
dálničního obchvatu Prahy za humna Klecan, podél Astraparku a obalovny směrem na
Husinec a Řež. Podle podkladů pražského magistrátu z roku 1999 zde ani žádní lidé
nežijí, je to tedy varianta velmi vhodná. Občané ani město už nebudou moci v této
věci ovlivnit nic. Pro potřeby stavby dálnice bude moci lom Klecany výrazně rozšířit
svou činnost. Na kalových polích na Drastech může být zřízena spalovna čistírenských
kalů pro hlavní město, později i pro střední Čechy nebo i širší území. Letiště Vodochody nebude muset přihlížet k výhradám a námitkám Klecan ani dalších obcí. Do areálu
Horních kasáren bude moci být umístěn azylový komplex po bezdomovce a další problematické spoluobčany. Naše hlavní město takový areál hledá už dlouho.
Zdá se vám toto vše jako nepravděpodobná vize nebo dokonce šíření poplašné
zprávy? Mnohá města a obce, občané a aktivní spolky však vznášejí zásadní připomínky a námitky. Bohužel se zdá, že v Klecanech stavební zákon není tématem pro
diskuzi a vznášení připomínek, a to ani pro zastupitele. Protože celý tento pseudozákon vznikl v průběhu asi třičtvrtě roku a paragrafové znění by mělo být hotovo
v lednu, je opravdu čas probrat se ze snu. Nikoliv čekat, až co na nás dopadne.
S využitím podkladů AK Frank Bold zpracovali Jaromír Bratka a František Málek

Zvýšení ceny vodného
Cena je platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019.
vodné
stočné
celkem:

cena bez DPH
46,30 Kč
34,50 Kč
80,80 Kč

cena s 15% DPH
53,24 Kč
39,68 Kč
92,92 Kč

Cena je platná od 1. 1.2020 do 30. 4. 2020.
vodné
stočné
celkem:

cena bez DPH
52,30 Kč
39,00 Kč
91,30 Kč

cena s 15% DPH
60,14 Kč
44,85 Kč
105,00 Kč

Ceny jsou platné pro všechny odběratele vodného a stočného.
Cena stočného se pro rok 2020 měnit nebude.

10 / 11

CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI
PRO CHARITU NERATOVICE
Pečovatelská služba Charity Neratovice byla 5. listopadu 2019 v Senátu Parlamentu ČR oceněna Cenou kvality v sociální péči v kategorii terénní sociální služby pro seniory. Cenu převzala paní ředitelka
Miloslava Machovcová, která poděkovala všem zaměstnancům, bez
kterých by Charita úspěchu nedosáhla. V letošním roce se udílení cen konalo již po
čtrnácté. Odborná porota tyto ceny uděluje na základě stanovených kritérií za kvalitu
služeb. Záštitu nad udílením Ceny kvality převzal místopředseda Senátu Milan Štěch
za přítomnosti senátorky Emílie Třískové a dalších významných hostů. Slavnostní atmosféru předávání cen zpříjemnily i zpěvačky Marta a Tena Elefteriadu.

Jak jsme slavili advent a Vánoce
Vánoční hru se zpěvy představili v klecanském kostele, tentokrát v neděli 8. prosince, Lakomé Barky a přátelé. Skupina dětských pastýřů sehrála uprostřed hry
historii Davida s Goliášem. Podobným způsobem si ve středověku lidé připomínali staré biblické události, které měly vztah k narození betlémského dítěte.
Účinkující hráli s plným nasazením v režii Evy Stanislavové. Hudební doprovod
se starobylými koledami, které všichni zpívali s gustem a radostí, nacvičila a vedla Blanka Laurychová.
Adventní koncert pěveckého sboru Klenota se konal v neděli 15. prosince. Sbormistryně Marcela Sládková (doprovázela na klavír) vybrala staré i novější koledy, lidové písně a spirituály. Se sborem účinkovala i tentokrát Gábina Matoušková, která
hrála na zobcovou flétnu. Přítomní je odměnili velkým potleskem. Letošní koncertování zakončily milé „Klenoty“ překrásným zpěvem při štědrovečerní půlnoční mši.
Na kůru je doprovázeli na kytaru Marta Hlavová a Martin Kučera. Na varhany hrála
Petra Reiserová.
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Jako obvykle, v posledních letech, jsme se setkali s přáteli a známými na Štědrý
den odpoledne na náměstí Třebízského. Vánoční kapela Jiřího Vacka (dva klarinety,
dvě trubky, klávesy, housle, dvoje dudy, ukulele) s dirigentem Miroslavem Horáčkem
krásně doprovázela zpěv českých lidových koled. Zpívalo celé náměstí.
pk – zl
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Klecanská výročí – leden 2020
Letošní rok 2020 nás bude provázet různými kulatými a půlkulatými výročími a událostmi, které se udály v letech končících na „0“ nebo „5“. Je pravda, že se tyto údaje
pravidelně v Klecanském zpravodaji vždy v odpovídajících letech a měsících opakují.
Ale je na místě se domnívat, že není na škodu si čas od času připomenout, co se ve
věstě událo v časech minulých a také je potřeba si uvědomit, že se do Klecan přestěhovávají stále noví lidé, z nichž někteří si možná se zájmem přečtou něco o místě
nebo lidech z města, které se jim stalo novým domovem.
K prvnímu lednu byly v roce 1985 Klecany jmenovány střediskovou obcí, a to
rozhodnutím krajských národních výborů byly podle zákona o národních výborech
určeny některé obce jako střediskové. Mezi ně byly v kraji Středočeském zařazeny
i Klecany. Pro mladší ročníky uveďme, že středisková obec byla charakterizována
takto:
–– středisková obec místního významu by měla mít aspoň 1500 obyvatelů;
–– vzdálenost přidružených nestřediskových sídel od střediskové obce, měřená po
silnici, nemá být větší než 6 km;
–– minimální počet obyvatelstva celého svazku střediskové obce a přidružených nestřediskových sídel má být aspoň 3000 obyvatelů.
Takto vymezené svazky sídel netvoří územněsprávní jednotku. Jsou pouze skupinou administrativně nezávislých obcí obsluhovaných obchodní sítí a různými službami situovanými ve střediskové obci. Jsou to především: úplná základní škola, zdravotní středisko, zařízení kulturně-společenská, zařízení tělovýchovná atd. Spádové
území tvoří pouze rámec pro sdružování některých činností nebo pro případné slučování obcí v budoucnosti, k němuž může dojít na základě svobodného rozhodnutí
občanů.“
Jaké výhody nebo přínosy pro obyvatele Klecan toto zařazení obce mělo dnes už
těžko posoudíme. Možná měli tehdejší zástupci obce (místního národního výboru)
více možností požadovat pro obec po tehdejším aparátu určité výhody nebo řečeno
dnešní terminologií dotace.
V kronice z roku 2010 je zaznamenána tato klimatická událost:
Sněhová nadílka
V noci z 8. na 9. ledna 2010 se vyplnily všechny varovné předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu stran přívalů sněhu. Také Klecany se rázem ocitly pod značnými vrstvami sněhu, a aby nedošlo ke kalamitě v dopravě a v zásobování, museli
techničtí pracovníci, pracovníci Povodí Vltavy a další občané, kteří byli ochotni poskytnout své technické vybavení (nákladní auta, nakladače apod.) vynaložit značné
úsilí, aby nad námi paní Zima nenabyla vrchu. Vše se podařilo dovést až do zdárného
konce úklidu sněhové nadílky.
Kde že loňské sněhy jsou…?

JH
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Co se psalo před 50 lety v kronice Klecan (1)
Když jsem v článku o výročích Klecan zmiňovala „kulatá“ výročí, zapátrala jsem
také v kronice města, konkrétně v roce 1970.
Zápis z tohoto roku začíná na str. 143 a je zde uvedeno:
Soudružky Krista Horáková a Jiřina Bartoňková pilně pracovaly a vedly zápisy do
této kroniky od druhé poloviny r. 1963 do února 1967. Pro svá zaměstnání a vedení
domácností nemají potřebný čas k tomu, aby tuto práci jako kronikářky mohly dále
vykonávat.
Přípisem rady MNV v Klecanech ze dne 15. října 1970 jmenován byl soudr. Václav
Zeman hlavním vedoucím obecní kroniky. Předem však požadoval pomoc k této práci jak od MNV a všech složek v obci i osob, kteří znají pravdivé události za uplynulá
období let 1967 až 1970, případně ještě z doby před rokem 1967.
Tato pomoc byla mu vedoucími funkcionáři MNV přislíbena.
JH
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Vltavský plž – Bahnivka rmutná
Fauna Klecan 39.
Jsou tvorové, kteří zajímají téměř každého, všichni je znají a rádi se na ně podívají. Je
však i mnoho takových, kteří jsou nenápadní a většina lidí je ani nikdy neuvidí. Ve Vltavě
v Klecanech žije jeden takový živočich, malý a přehlédnutelný, vodní plž jménem bahnivka rmutná (Bythinia tentaculata). Do přírody však samozřejmě patří, stejně jako veverky,
běláskové, datlové nebo zajíci.
Bahnivka má typický tvar plže, tedy ulitu
točenou doprava (při pohledu shora), přičemž přeslenů je pět až šest. Jen malý počet
druhů plžů má totiž ulitu točenou doleva.
Jednotlivé závity ulity jsou málo nadmuté
a celková výška ulity je cca 10 – 12 mm,
šířka pak 6 až 7 mm. Její barva je zpravidla
šedohnědá až leskle žlutohnědá, s bělavým
obústím (otvorem do ulity).
Bahnivka rmutná, kresba J. Bratka,
Tento nenápadný vodní plž je rozšířen
15. října 2019
v rybnících, říčních ramenech a zátokách
řek velké části střední a východní Evropy, a pokud jsou vody čisté, vyskytuje se ve značném množství. Žije také v Severní Americe, kam byl člověkem zavlečen. Objevuje se i ve
větších hloubkách, a to až do pěti metrů. V Klecanech byla bahnivka zjištěna při březích
pod činným lomem, a to tam, kde voda tvoří tišiny v proudu. Až do poloviny 20. století
byla velmi hojná i v Praze, například na Kampě či v Chuchli a v Modřanech. To ovšem
bylo v dobách před výstavbou přehradní kaskády, která způsobila značné ochlazení vltavské vody, což bahnivkám příliš nesvědčí. Dosud ale spolu s řadou dalších druhů vodních
plžů žije bahnivka hojně v jihočeské rybniční pánvi. Odsud byla několikrát transportována
při velkých záplavách koncem 20. Století, například v letech 1996, 2002 a 2013 a spolu
s dalšími tvory se dostala po proudu i k nám, do Klecan. Přemisťovat se však dokáže i na
nohách vodních ptáků a pak osidluje i říční ramena a nádrže, které spolu prostorově nesouvisejí.
Bahnivka pod vodou dýchá žábrami. Filtruje vodu, což jí pomáhá konzumovat vodní
řasy a různý detrit na kamenech. Pohlaví jsou oddělena, liší se tedy samci a samice. Po
spáření a při teplotě vody nad 20°C klade samice vajíčka na kameny nebo jiné zanořené
předměty. Může jich být až 300. Dožívá se od několika měsíců do tří let, pokud se ovšem po vylíhnutí předčasně nestane potravou vodních ptáků nebo dravých nymf vážek.
Ostatně, jak to u takto malých tvorů bývá, životním posláním bahnivky je především stát
se obědem větších zvířat. Člověk bahnivky zatím nekonzumuje, dokonce ani ten nejhladovější občan klecanský.
Bahnivka rmutná aktuálně není ohrožena vyhynutím, ale její spíše klesající početnost signalizuje nepříznivě změněnou kvalitu vody a stav životního prostředí všeobecně.
Jaromír Bratka
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Myslivost – obora Židlov
Jednou z nejmladších a zároveň největších obor v ČR je obora Židlov založená roku 2000 poblíž Mimoně na území bývalého vojenského prostoru
Ralsko. Jméno dostala po zaniklé obci, která musela ustoupit potřebám armády k vybudování tankové střelnice. Má celkovou výměru 3 786 ha a lze na
ní najít jak lesní plochy, tak plochy ostatní a vodní. Vzhledem k pískovému
podkladu je v lese nejvíce zastoupena borovice, dále pak také smrk a dub.
Značně velké volné plochy, dříve využívané armádou, jsou rozryté tankovými
pásy a krátery po dělostřeleckých granátech a dnes zarůstají pestrou skladbou dřevin a trav, kde se daří různým druhům drobných živočichů a hmyzu.
Hlavní zvěří v oboře je jelen evropský s normovaným stavem 700 ks, doplňkovou zvěří pak muflon v počtu 300 ks. Zajímavostí je, že v roce 2011
bylo do obory vysazeno 5 ks zubra evropského s cílem dosažení kmenového
stavu 25 ks.
Vstup do obory, mimo klidovou oblast, je umožněn pěším i cyklistům, a to
jen po vyznačených cyklostezkách.

Daňci

Jeleni

Mufloni

Vysazení zubři
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Naháňky na černou zvěř
V probíhající lovecké sezóně uspořádal Myslivecký spolek Zdiby – Klecany
v listopadu a prosinci ve vhodných lokalitách dvě naháňky na černou zvěř.
První se uskutečnila v sobotu 23. listopadu. První leč proběhla v části honitby zvané Šulkovna a druhá ve skalách nad Vltavou na úrovni přívozu a tůní.
Bylo uloveno 5 ks divokých prasat, především mladé zvěře. Den před naháňkou v pátek večer byl při individuálním lovu střelen větší kus divočáka. Byl
to lovecky úspěšný víkend.
Druhá naháňka byla 7. prosince a probíhala ve skalách u Větrušic a nad
Husincem. Tato naháňka nebyla tak úspěšná jako ta první. Byly uloveny dva
kusy divočáka a jedna liška.
Naháňky budou, současně s individuálním lovem, pokračovat i v lednu
2020.
Ing. Jindřich Trpák

Št’astný nový rok,
mnoho štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů přeje

Myslivecký spolek
Zdiby – Klecany

Naháňka 23. 11.

PF 2020
Naháňka 7. 12. Větrušice-Husinec
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Změnilo se od té doby něco?
Vstupujeme do druhého desetiletí 21. století. V roce 48 př.n.l.
napsal římský řečník, filosof, politik a spisovatel Marcus Tullius
Cicero tuto charakteristiku tehdejší společnosti:
1 – CHUDÝ = pracuje
2 – BOHATÝ = jej využívá
3 – VOJÁK = chrání oba dva
4 – PLÁTCE DANĚ = platí všem třem
5 – TULÁK = odpočívá za všechny čtyři
6 – OCHMELKA = pije za všech pět
7 – BANKÉŘ = okrádá všech šest
8 – PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi
9 – LÉKAŘ = zabíjí všech osm
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět
11 – POLITIK = žije ze všech deseti
Opravdu přinášíme ve jménu pokroku a civilizace do současné doby něco nového?
JH, obrázek – zdroj Wikipedie

Školní kurýr
Další rok nám utekl jako voda. V předvánočním čase jsme si ve třídě zavzpomínali a žasli nad tím, že z malých prvňáčků, kterými děti nedávno byly, jsou
již žáci pátých tříd. Čím to je, že ten čas tak letí? Možná proto, že jej máme skutečně
pestrý a nuda se v něm objevuje jen zřídka. Poslední měsíc roku 2019 byl na zážitky
rovněž bohatý. Atmosféra ve škole byla prodchnutá Vánocemi. Ve třídách i na chodbách svítila různobarevná světýlka, vonělo jehličí a všude bylo cítit těšení se na Vánoce.
1. prosince jsme se sešli na náměstí v Klecanech. Počasí připomínalo spíše začínající jaro,
nežli zimu, a tak bylo potřeba vánoční náladu trochu podpořit. Dětem se to podařilo na
výbornou. Zazpívaly koledy, otevřely tradiční vánoční jarmark, na němž prodávaly své
výrobky, vyzkoušely si pár vánočních zvyků a společně s panem starostou odpočítaly rozsvícení vánočního stromu.
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V následujícím týdnu děti navštívil Mikuláš v doprovodu s čerty a anděly. Zatímco
zlobidla se musela zpovídat ze svých hříchů a od zpovědi si odnesla jen uhlí či bramboru, hodné děti potěšily své chuťové pohárky sladkou nadílkou.
A protože sladká chuť k Vánocům
zkrátka patří, pustili se druháčci do výroby perníčků, s jejichž upečením jim
pomohly hodné paní kuchařky z naší
jídelny. Nezahálely ani ostatní třídy.
Některé se proměnily ve vánoční dílny.
Vyráběla se vánoční dekorace, přáníčka
a zdobily se stromečky.
Za vánočními aktivitami se vyráželo
i mimo školní areál. Prvňáčci se vypra-

vili do Třebíze, kde se dozvěděli, jak se trávily Vánoce na
statku. Druháčci navštívili
představení v divadle Kampa „Jak andělíček koledníček
Vánoce prožil“. Díky andělíčkovi mohli nakouknout
do středověku a seznámit se
s vánočními zvyky a tradicemi našich předků.
Vybraní žáci prvního
stupně si adventní čas zpříjemnili v ZŠ Vítězslava Hálka v Odolena Vodě, kde naši školu úspěšně reprezentovali v recitační soutěži
Hálkovo pírko.
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Otevřených okének v adventním kalendáři postupně přibývalo, až nadešel den
„D.“
Poslední školní den letošního roku – na učení jsme tento den na chvíli zapomněli
a udělali jsme si společné Vánoce. Světýlka na stromečku se rozsvítila, místo pod
stromkem se zaplnilo dárečky, na lavicích místo učebnic a sešitů vonělo cukroví, třídami se linul zvuk vánočních koled a děti s napětím očekávaly rozbalování dárečků.
Všichni jsme se vzájemně potěšili, a abychom trochu té radosti a lásky předali dál,
rozhodli jsme se udělat dobrý skutek, který k Vánocům patří, stejně jako to sladké
cukroví. A tak do nemocnice v Měšicích putovala vánoční přáníčka, do dětských domovů krabice s dárečky a do psího útulku v Troji hromada jídla pro opuštěné pejsky.

Doufáme, že i vy jste si vánoční svátky krásně užili.
Do nového roku vám přejeme hodně zdraví, radosti a pohody.

Z družiny
Prosinec se nesl v duchu Vánoc
Na začátku měsíce do družiny přijely, námi oblíbené, «tvořivé dílničky», kde jsme si
mohly vyrobit dřevěné loutky čertů, Mikulášů i andílků.
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Stejně jako každý rok jsme s pomocí našich paní vychovatelek tvořily vánoční výrobky na tradiční „vánoční trhy“, které se uskutečnily 1. 12. na náměstí Třebízského
při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku, za zpěvu vánočních koled a malého
občerstvení.
V krásném předvánočním čase k nám zavítal hudební pořad „Lidový betlém». Dozvěděly jsme se, jak takový betlém vznikl a společně jsme si zazpívaly mnoho známých i méně známých českých a slovenských koled.
Přejeme Všem hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Děti z družky a jejich vychovatelky

Střípky ze školky
Příběh vánočního stromku
Stejně jako v loňském
roce jsme se nechali
zlákat vánočním programem na zámku
v Loučni. V zámeckých
komnatách byly nazdobené stromečky od
těch nejskromnějších,
až po úplné skvosty.
Ani ten, kdo byl s námi
na zámku v loňském
roce, nelitoval, pro-

tože stromečky byly letos jiné
a možná ještě krásnější. Jeden ze
stromečků, který jsme viděli, byl
věnován výročí sametové revoluce a byly na něm vánoční koule
s českým lvem a klíče. Velice zajímavý nápad českých designérů.
Krásné, i když chladné, počasí
nám umožnilo i procházku po
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zámeckém parku, kde jsme si vyzkoušeli proběhnout několik labyrintů. Zámeckému
nádvoří vévodil obří adventní věnec. Děti ze tříd Žabka a Beruška si užily krásný
adventní výlet.

Mikuláš, andělé a čerti
5. 12. navštívili všechny třídy Mikuláš, andělé a čerti. Děti si pro mikulášskou družinu
připravily společně s paní učitelkami básničku či písničku, za kterou byly od andělů
obdarovány balíčkem s dobrotami.

Vánoční besídky
Zatímco v listopadu
se pilně trénovalo
na vánoční besídky
poměrně v klidu,
prosincové napětí
z vánočních představení a posezení
bylo cítit ve všech
třídách.
Adventní a vánoční
program odstartovala třída Beruška.
Děti v krátkém programu představily
všem
přítomným
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adventní tradice od sv. Ondřeje
až po Štědrý den. Třída Žabka
svůj program mířila mimo planetu Zemi a děti putovaly vesmírem. Ve třídě Ježek naopak
zůstaly děti nohama na zemi
a provedly všechny diváky celým světem. Ježečci svůj vánoční program pojali zároveň jako
benefici a získali tak finanční
prostředky pro UNICEF. Ve třídě Ryba nazvali svůj program
– Putování kapičky. V Kobylce
si připravili pohádky a písničky s tanečky, děti ze třídy Liška putovaly s vánoční vločkou
a v Myškách si holky a kluci zatančili na známé melodie a zazpívali vánoční koledu.
Ve všech třídách se vánoční besídky moc povedly. Rodičům
a přátelům děkujeme za příjemnou vánoční atmosféru a za
dobroty, které nám přinesli.

Předvánoční týden
–– Třída Ježek vyjela do vánoční Prahy na procházku po Hradčanech a Starým
Městem.
–– Třídy Kobylka a Beruška pozvaly na vánoční muzicírování pana I. Vrbu, který
dětem vyprávěl krásný příběh, s dětmi si zahrál na všemožné hudební nástroje
a všichni si společně zazpívali i několik typicky českých vánočních koled.
–– Děti ve všech sedmi třídách navštívil, stejně jako každý rok, Ježíšek, který nadělil dětem pod stromeček různé hračky a hry.

Přejeme Všem čtenářům Klecanského zpravodaje
dobrý rok 2020.
Kolektiv MŠ
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Loutkové divadlo Klecánek

Pozvánka na loutkové představení pro nejmenší
Jako už tradičně hraje loutkové divadlo Klecánek v měsíci lednu pohádku

„Perníková chaloupka“
Všechno zůstalo při starém, jen Ježibaba si pořídila motorizované koště. Ale podaří
se jí nebo Dědovi dohonit Jeníčka s Mařenkou? Jak to nakonec dopadne, uvidí naši
nejmenší diváci

v sobotu 25. ledna od 15 hodin.
Hrajeme v Městské knihovně Klecany, vstup je volný.
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Z fotbalového klubu
TJ Sokol Klecany

Všem členům, hráčům, fanouškům,
sponzorům fotbalového klubu
TJ Sokol Klecany a občanům města Klecany přejeme
v roce 2020 pevné zdraví a úspěchy v osobním,
pracovním i sportovním životě.

PF 2020
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Pozvánka
Zveme všechny členy fotbalového oddílu
Tělovýchovné jednoty Sokol Klecany, z. s.
na valnou hromadu, která se bude konat

dne 18. 1. 2020 ve 14.00 hodin
v salonku restaurace Sportklub.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Zpráva o činnosti TJ za uplynulé období
Zpráva o hospodaření
Majetkoprávní vypořádání
Informace o organizaci soutěží v následujícím období
Volba výboru, volba předsedy TJ
Diskuze
Ukončení

Občerstvení zajištěno

Účast členů žádoucí
Jiří Kruťa - předseda
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NA V

v sobotu 25. le

MASKY
VELMI VÍ
TÁNY!!

!

dna 2020

0 hodin)
VESNICKÁ ZABIJAČKA (od 10.3
11.30 h)
a jiné soutěže a radovánky (od
SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ JITRNIC
Atrakce i pro děti

NA NÁVSI (od 12.30 h)
SETKÁNÍ DECHOVKY A MASEK
U PO VSI
DBO
S HU
následuje PRŮVOD MASEK
Případné další informace na tel.: 724 191 246
nebo mailem: ou@maslovice.cz
www.maslovice.cz

ČERSTVÉ ZABIJAČKOVÉ
A MASOPUSTNÍ DOBROTY!
HORKÉ POVZBUZUJÍCÍ NÁPOJE!
Prodej od 10 hodin

