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Slovo starosty
Vážení občané,
před několika málo týdny jsme vstoupili do roku 2020, každý
z nás jistě plánuje, čeho by chtěl v novém roce dosáhnout, co
rok 2020 přinese. Nejinak je tomu i u vedení města. Nápadů a plánů máme mnoho, rozpočet k jejich realizaci je však
omezený. Maximální možnou měrou se snažíme získávat prostředky z dotačních titulů a pečlivě zvažujeme, které projekty
mají prioritu.
Současné vedení města je ve svých funkcích již více než
rok. Odpovědně mohu napsat, že koaliční spolupráce zastupitelů za ODS a SNK-STAN funguje dobře a s oběma místostarosty jsme si rozdělili kompetence a úkoly. Rada města
ve složení Jiří Bendl, Roman Binder, Daniel Dvořák (ODS),
a Pavel Kotrba a Ivo Kurhajec (SNK-STAN) se schází pravidelně
každý týden a řeší běžný provoz města i větší projekty schválené zastupitelstvem města. V organizaci městského úřadu byly v uplynulém roce provedeny některé drobné
změny, které by měly vést k co nejefektivnější práci. Mým cílem je, aby bylo jednání
s úřadem pro občana co nejpříjemnější a občané se zde setkávali pouze s přívětivým
a vstřícným přístupem. Ne vždy lze každému ve všem vyhovět, občan však nesmí mít
nikdy pocit, že s ním úředník či člen vedení jedná arogantně, nebo že mu postup či
rozhodnutí úřadu dostatečně nevysvětlil.
Některé projekty se nám podařilo do konce loňského roku dotáhnout do konce. Mám velkou radost
z dokončení chodníku podél ulice
Do Klecánek. Nový chodník byl
součástí generální opravy kanalizace, která byla v tomto úseku na
několika místech silně poškozená.
Z důvodu vedení inženýrských sítí
nebylo možné do původního travnatého pásu vysadit stromy, proto zde byly
vytvořeny záhony, do kterých jsme nechali ještě na konci roku vysadit stovky
sazenic květin. Již se těším na jaro, až
plochy rozkvetou.
Práce v této části města by měla pokračovat úpravou Průhonu. Nyní je zde nevyužité území, které není ani loukou, ani
parkem. Plánujeme zde vybudovat park,
kterým povede cesta, takže z náměstí ke
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hřbitovu bude možné projít mezi zelení. Ekologickým řešením bude vybudování suchého poldru, kam svedeme dešťové vody z okolních komunikací. Voda neodteče
kanalizací nebo po silnici, ale bude se v místě vsakovat.

Vizualizace budoucí podoby parku v Průhonu

Z aktuálně rozpracovaných projektů, které budou probíhat v letošním roce, bych
zmínil zejména ty největší – pokračování rekonstrukce ČOV a dostavbu Rychty. Budeme pokračovat v práci na projektech výstavby městských bytů a vybudování denního stacionáře pro seniory v kasárnách, úpravě Průhonu, úpravě mokřadu, vybudování
psí louky, skate parku a mnoha dalších akcích.

Rychta dnes a předpokládaný stav po dokončení

Projektová dokumentace na rozšíření základní školy je téměř hotova, nyní bude
nelehkým úkolem získat na stavbu finanční prostředky. Po dokončení celého projektu
bude mít škola kapacitu cca 800 místo dnešních 580 žáků. Škola bude disponovat
dostatkem odborných učeben, školních družin i zázemím pro pedagogy, nově zde
vyroste vstupní hala se šatnami a pavilony budou navzájem propojeny. Rozpočet
na rekonstrukci školy je ve výši cca 130 mil. Kč, což je částka, kterou není možné
financovat z rozpočtu města ani vytvořených úspor. Aktuálně nejsou vypsány žádné dotační tituly na rozšíření kapacit základních škol. V současné době je bohužel
snazší získat dotace na problematické soukromé projekty, než na školu pro stovky
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dětí v místě, kde hrozí nedostatek volné kapacity. Zvláštní doba a zvláštní priority
orgánů, které o směřování dotací rozhodují… Rada města došla ke shodě, že projekt
rozfázujeme a nákladem cca 20 mil. Kč začneme s realizací 1. etapy, ve které dojde
k navýšení kapacity o 3 kmenové učebny a nutné rekonstrukci inženýrských sítí. Tímto krokem zajistíme chybějící místa pro nové žáky a získáme čas, během kterého budeme pracovat na zajištění financování dalších úprav. Uděláme vše pro to, abychom
nebyli nuceni zatížit město úvěrem, proto jsem se v lednu obrátil dopisem přímo na
premiéra, ministra školství a ministryni financí s žádostí o mimořádnou dotaci ze
státního rozpočtu. Netrpělivě očekávám jejich odpovědi.

Projekt rekonstrukce a navýšení kapacity základní školy

Další úpravy chystáme v dopravě, kde hodláme vyřešit zejména parkování u zdravotního střediska a obchodu na sídlišti. Často zde celý den parkují vozidla, jejichž
řidiči se z odlehlejších částí Klecan, nebo z jiných obcí přiblížili automobilem k autobusové zastávce a dále pokračují hromadnou dopravou do Prahy. Vozidla pak celý
den stojí na místech, která jsou určena pro pacienty zdravotního střediska nebo zákazníky obchodu. Po dohodě s Policií ČR jsme navrhli časové omezení stání na těchto
místech – u zdravotního střediska v ordinačních hodinách na 120 minut, u obchodu
v otevírací době na 30 minut. Předpokládáme, že ke změně dopravního značení dojde na jaře, až klimatické podmínky dovolí provést nástřik vodorovného dopravního
značení. Pro celodenní parkování jsme vytvořili velké P+R parkoviště u hřbitova na
místě bývalého sběrného dvora. Zde mohou řidiči své auto zaparkovat na celý den
a dále pokračovat hromadnou dopravou z nedaleké zastávky. Parkoviště je dokončené, řidiči ho již mohou začít využívat. Předpokládáme, že se tím omezí i často
nevhodné parkování návštěvníků NÚDZ v okolních ulicích.
Dalším problematickým a nebezpečným místem je křižovatka ulic Topolová/
V Honech. Silnice je krajská, KSÚS však i přes mnohé urgence ze strany města situaci
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neřeší, asi jim přijde křižovatka v pořádku… Vzali jsme tedy věc do vlastních rukou
a po konzultaci s dopravní policií nechali zpracovat od dopravního inženýra projekt
dopravního značení, který byl v prosinci 2019 schválen odborem dopravy. Podobně jako v případě úpravy parkovišť ve městě bude značení provedeno, až nastanou
vhodné klimatické podmínky.
Všechny projekty chystáme a realizujeme s přesvědčením, že budou přínosem pro
obyvatele i návštěvníky našeho města. Věřím, že se nám podaří co nejvíce z nich
dotáhnout do úspěšného konce, případně připravit kvalitní projektovou dokumentaci
pro realizaci v dalších letech. Děkuji Vám občanům, zastupitelům i členům výborů
a komisí za všechny návrhy, které od Vás vzešly. Mnoho z nich bylo zařazeno do
plánů na realizaci (psí louka, skate park, úpravy dopravního značení a další), proto
neváhejte a své podněty vedení města nebo svým zastupitelům předávejte i nadále.
Daniel Dvořák, starosta

Výpisy z usnesení rady města Klecany
za prosinec 2019 a leden 2020
Rada 16. prosince
–– Schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku 626/3 v k. ú. Klecany
se společností EKOS s.r.o. Praha 9 na umístění zařízení staveniště během výstavby akce Rekonstrukce a přístavba objektu Rychta čp. 74 a 487 v městě
Klecany.
–– Schválila ukončení smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s FCC ČR s.r.o. Praha 8 a uložila Ing. Rathouzskému připravit výběrové
řízení na poskytování těchto služeb.
–– Vzala na vědomí informaci Bc. B. Procházkové ze Zdib o záměru vybudovat
soukromou školu na pozemku města Klecany v areálu Dolních kasáren.
–– Vzala na vědomí informaci paní H. Hovorkové a Ing. V. Čermáka o projektové
dokumentaci na stavební úpravy a postup prací v pronajatých nebytových prostorech čp. 54 na náměstí Třebízského v Klecanech.

Rada 7. ledna
–– Schválila stavební úpravy v souvislosti se změnou užívání stavby čp. 960 v Dolních kasárnách na obecní byty. Pro další stupeň projektové dokumentace stanovuje
zpracovat variantu 1 s umístěním dalšího bytu v prostoru skladu.
–– Vzala na vědomí informaci o stavu veřejného osvětlení a řešení, které navrhuje
správce veřejného osvětlení pan Hurych.
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–– Projednala žádost o podporu a žádosti o dotaci na pořízení zázemí pro spolek
Pravý Hradec z. s. a další subjekty a neformální skupiny působící v Klecanech.
Jedná se o umístění jurty o průměru 9 metrů na části pozemku p. č. 455/7
za budovou čp. 968 v Dolních kasárnách. Rada uděluje souhlas s realizací
projektu a prohlašuje, že se město po dobu deseti let zdrží činnosti, která
by znehodnotila výsledek tohoto projektu, který nese název „Společně pro
všechny“.

Rada 13. ledna
–– Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise s vedoucí pečovatelské služby Charity Neratovice. Vedení města projedná s ředitelkou Charity paní Machovcovou možnost poskytnutí pečovatelky, která by pracovala pouze v Domě
s pečovatelskou službou v Klecanech.
–– Pověřila členy rady města Mgr. Romana Bindera, Mgr. Pavla Kotrbu a Ing. Jiřího
Bendla k užití státního znaku při občanských obřadech.
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Přednáška o ergoterapii
Sociální komise Vás zve na přednášku o ergoterapii,
která se uskuteční
dne 4. 3. 2020 od 17 hodin v aule Mateřské školy Klecany.
Ergoterapie využívá specifické metody, techniky a poradenství
či přizpůsobení prostředí pro nácvik konkrétních dovedností.
Primárním cílem ergoterapie je dosažení maximální soběstačnosti,
aktivní zapojení do života a zvýšení kvality života.
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Aktivní pomoc pro seniory
Pro ty, kteří mají doma osamoceného seniora, na kterého je třeba
občas dohlédnout nebo mu zajistit pomoc v krizové situaci přinášíme informaci o třech různých možnostech zajištění služeb
pro případ takových situací.

1. Zařízení firmy Protectu
Firma Protectu (www.protectu.cz) nabízí malou krabičku k nošení na opasku nebo na
krku. Její váha je pouhých 65 g. Vše se ovládá jednoduše krátkým lehkým stiskem jediného tlačítka. Asistenční služba obratem klientovi zatelefonuje, při čemž lze nastavit hlasitost poslechu. Využíván je systém GSM pro přesnou lokalizaci klienta doma
i venku, v celé ČR i v zahraničí, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Zařízení se aktivuje
pohybem, dlouhá nečinnost může znamenat rizikovou situaci, je vnímána jako signál ke kontrole klienta, ale každý si ji může nastavit
podle svých potřeb (klient např. není rušen při běžném odpočinku). Baterie se nabíjí přes noc, ale i v době nabíjení zařízení
zůstává plně funkční. Baterie vydrží bez nabití 48 hodin. Asistent
v případě nouze zajistí záchranáře nebo kontaktuje blízké na zadaných telefonních číslech. Služba vychází vstříc individuálním
potřebám klientů. Smlouvu může za klienta podepsat i třetí osoba.
Kontaktní údaje pro bližší informace a sjednání služby:
tel. 774 403 248, email: info@protectu.cz
Poplatek za nákup zařízení 4 800 Kč + měsíční paušální poplatek za asistenční služby 450 Kč.
Zařízení poté zůstává v majetku objednavatele.

2. Život 90
Společnost Život 90 (www.zivot90.cz) nabízí systém domácí tísňové péče a systém
mobilní tísňové péče pro asistenční službu doma nebo pro klienty častěji se pohybující mimo domov. Oba systémy lze kombinovat.
K dispozici získá senior mobilní telefon s nouzovým tlačítkem, nouzové tlačítko
jako náramek a pohybové čidlo do místnosti. Služba funguje 24 hodin denně, po
celé ČR v dosahu sítě daného mobilního operátora. Jednou týdně asistent obvolává
a kontroluje klienty, v případě nouze zajistí záchranáře nebo blízké na zadaných tel.
číslech. Na zaplacení služby může klient použít příspěvek na péči – dávku státní
sociální podpory.
Kontaktní údaje pro bližší informace a sjednání služby:
Tel. 222 233 546, 601 559 580, email: zajemcisluzby@zivot90.cz
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Cena domácí tísňové péče: 1 500 Kč a dále měsíční poplatek 400 Kč (nebo 550 Kč
pokud je poskytována také SIM karta). Za ukončení sjednané služby do 1 roku od
aktivace činí poplatek 2 000.
Cena mobilní tísňové péče: 200 Kč a dále měsíční poplatek 400 Kč, nákup mobilního telefonu 1 242 Kč. Za ukončení sjednané služby do 1 roku od aktivace činí poplatek 1 000 Kč.
V ceně jsou zahrnuty i výjezdy k pádům seniorům.

3. Securitas ČR, s.r.o.
Kontaktní údaje pro bližší informace a sjednání služby:
Tel. 284 017 111, p. Mlysz tel. 724 015 475, email: jan.gamanet@gmail.com
Pořizovací cena tlačítka je 0 Kč, podmínkou je uzavření smlouvy na 2 roky.
Podle zvolené technologie a služby je platba od 59 Kč do 500 Kč měsíčně.
Poplatek za výjezd zásahové jednotky v případě vyžádání činí 500 Kč.

Právní okénko
Něco málo o aktuální právní úpravě řešení úpadku fyzických osob
Se začátkem nového roku souvisí i ohlédnutí se za tím předešlým. K tomu zajisté
patří i zúčtování svých pohledávek a dluhů, zejména pak těch dluhů, které nejste
schopni splácet (a to včetně těch, které jsou po vás vymáhány v rámci exekučního řízení). Pokud se tato situace týká i Vás, je na místě zvážit zahájení insolvenčního řízení.
Níže se podíváme na to, jakým způsobem je upraveno insolvenční řízení v situaci, kdy
je dlužníkem fyzická osoba, jak může tato fyzická osoba coby dlužník zahájit insolvenční řízení proti sobě samému a jaké bude mít pro ni insolvenční řízení důsledky.
Abyste mohli jako dlužník, fyzická osoba, zahájit insolvenční řízení proti sobě samému, musíte se nacházet v úpadku. Úpadkem se ve smyslu k dnešnímu dni platného
insolvenčního zákona myslí taková situace, kdy je dlužník v platební neschopnosti,
tj. pokud má dlužník současně více věřitelů (tedy lidově řečeno, pokud dlužník dluží
2 a více osobám), současně pokud má dlužník peněžité závazky déle než 30 dní po
splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Dlužník není schopen své závazky plnit
v tom případě, kdy zastavil platby podstatné části svých závazků, nebo má závazky
déle než 3 měsíce po splatnosti, nebo pokud jeho věřitelé nemohou docílit uspokojení svých pohledávek ani v rámci exekučního řízení (např. pokud dlužník nemá
žádný majetek), anebo v případě, kdy podle zákona nepředložil tzv. seznam majetku,
závazků a zaměstnanců.
Pokud se dlužník nachází v platební neschopnosti, je na místě, aby dlužník zvážil zahájení insolvenčního řízení, jehož cílem je dosáhnout poměrného uspokojení
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dlužníkových věřitelů v nejvyšší míře, a to za současné ochrany práv věřitelů i práv
dlužníka. Není-li si dlužník jistý, zda splňuje podmínky pro zahájení insolvenčního
řízení, doporučuji obrátit se např. na advokáta či finančního poradce, který mu může
v této oblasti pomoct, tedy provést analýzu jeho závazků a finanční situace a navrhnout vhodné řešení jeho situace. Insolvenční řízení lze pak zahájit na základě písemného návrhu dlužníka. Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh
dojde věcně příslušnému soudu. Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční
soud vyhláškou, kterou zveřejní v insolvenčním rejstříku (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do) nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh podaný
dlužníkem (pokud bude dlužnický insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení, viz níže, musí jej soud v insolvenčním rejstříku zveřejnit do 3 pracovních
dnů ode dne jeho dojití soudu). Po zahájení insolvenčního řízení bude příslušný soud
a insolvenční správce zjišťovat, zda je dlužník skutečně v úpadku.
Bude-li úpadek dlužníka zjištěn, lze jej řešit 2 způsoby, a to buď konkursem nebo
oddlužením.
V případě konkursu, který je tzv. likvidačním způsobem řešení úpadku, jde o zpeněžení veškerého majetku dlužníka (prodeje nemovitých i movitých věcí). Finanční
prostředky získané zpeněžením jsou pak poměrně rozdělovány mezi věřitele dlužníka podle pravidel stanovených insolvenčním zákonem.
Oddlužení, tzv. sanační způsob řešení úpadku, je klasickým a častějším způsobem
řešení úpadku fyzických osob, které nemají dluhy z podnikání. Oddlužení je možným způsobem řešením úpadku fyzické osoby i v případě, že má dluhy z podnikání,
pokud s oddlužením souhlasí její věřitelé (ti, kteří nesouhlasí, musí v přihlášce své pohledávky do insolvenčního řízení a projevit tak svůj nesouhlas, jinak se má za to, že
s oddlužením souhlasí), anebo pokud jde o tzv. zajištěnou pohledávku anebo pokud
jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního
řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka.
Zvolí-li si dlužník cestu oddlužení, pak musí být návrh na povolení oddlužení podán spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení. Návrh na povolení oddlužení
až na zákonem stanovené výjimky musí být sepsán a podán advokátem, notářem,
soudním exekutorem nebo insolvenčním správcem. Za sepsání takového návrhu náleží těmto osobám odměna ve výši max. 4.000 Kč bez DPH a v případě společného
oddlužení manželů max 6.000 Kč bez DPH. Návrh na povolení oddlužení smí být
sepsán i tzv. akreditovanou osobou (tj. právnickou osobou, které byla rozhodnutím
ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle
insolvenčního zákona).
Poté, co bude podán insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení, bude soud
rozhodovat o tom, zda dlužník splňuje podmínky pro oddlužení. Těmi jsou poctivý
záměr dlužníka, schopnost dlužníka splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje
insolvenčního správce za současného placení minimálně stejné částky ostatním věřitelům dlužníka a současně placení pohledávek na výživné ze zákona a zároveň
odměnu sepisovatele insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení. Dále
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bude soud zjišťovat, zda má dlužník odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení a zda mu v posledních 10 letech nebylo přiznáno osvobození od placení pohledávek, zda v posledních 5 letech nebyl jeho předchozí návrh na povolení
oddlužení zamítnut anebo zda nebylo jeho oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr
či zda v posledních 3 měsících nevzal dlužník svůj návrh na povolení oddlužení zpět.
Pokud soud oddlužení dlužníka povolí, dojde ke splácení dluhů jeho věřitelům.
Oddlužení je totiž možné provést plněním splátkového kalendáře se zpeněžením
majetkové podstaty (majetku dlužníka) anebo pouze zpeněžením majetkové podstaty s okamžitou úhradou dluhů. Způsob provedení oddlužení navrhuje dlužník již
v návrhu na povolení oddlužení, poslední slovo však mají nezajištění věřitelé, a to
buď na schůzi věřitelů, nebo mimo ni, kdy hlasují o provedení způsobu oddlužení.
Co se týče řešení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, je tento proces obdobný jako zpeněžení majetkové podstaty v rámci konkursu. Je tu však ten rozdíl,
že v případě zpeněžení majetkové podstaty dlužníka v rámci oddlužení může dojít
k osvobození dlužníka od zaplacení pohledávek věřitelů, které nebyly v rámci oddlužení uspokojeny; výnos ze zpeněžení majetkové podstaty a případné placení splátkového kalendáře po zákonem stanovou dobu nedostačoval na uspokojení pohledávek
věřitelů. Při řešení úpadku dlužníka, fyzické osoby, konkursem, kdy rovněž dochází
ke zpeněžení majetkové podstaty, pohledávky, jejíž uspokojení v rámci poměrného
rozdělení finančních prostředků získaných konkursem, nezaniká; věřitelé těchto pohledávek se mohou jejich uspokojení po dlužníkovi po skončení insolvenčního řízení
domáhat jiným způsobem (např. v rámci následujícího exekučního řízení).
Druhý způsob řešení oddlužení je kombinací zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a placení splátkového kalendáře po zákonem stanovenou dobu. Splátkový kalendář stanovený soudem bude dlužník povinen plnit měsíčně a po dobu maximálně 5 let (následně však může být tato doba ještě prodloužena). Co se týče měsíčně
hrazené částky, bude dlužník svým nezajištěným věřitelům plnit poměrně částku ve
výši stanovené zákonem; tato částka se může u každého dlužníka lišit, neboť ji soud
stanoví u každého dlužníka ve výši, v jaké můžou být z jeho příjmů uspokojeny přednostní pohledávky při výkonu rozhodnutí nebo exekuci. Současně se z této splátky na
oddlužení bude měsíčně odečítat odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního
správce a případně dalších prioritních pohledávek (např. výživného), a to minimálně
ve výši 1.089 Kč u návrhu na oddlužení jednotlivce a 1.634 Kč v případě návrhu na
společné oddlužení manželů. Pro úplnost je potřeba dodat, že zajištění věřitelé (např.
banky, v jejichž prospěch vázne na nemovitosti dlužníka zástavní právo, nejčastěji zřízené při poskytování hypotéky), budou uspokojováni v souvislosti s prodejem
předmětu zajištění (nejčastěji zastavené nemovitosti).
K splnění oddlužení může dojít několika způsoby. První, ideální způsob je, že
dlužník v rámci oddlužení splatí 100 % svých závazků všech svých věřitelů. Druhým
způsobem, jak dlužník může splnit oddlužení je, že zaplatí alespoň 60 % pohledávek
svých nezajištěných věřitelů (s tím, že zajištění věřitelé budou uspokojeni prodejem
předmětu zajištění), a to během 3 let. Poslední možností, jak splnit oddlužení, je, že
dlužník s vynaložením veškerého svého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat,
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zaplatí pohledávky svých věřitelů během 5 let (zákon předpokládá, že pokud dlužník
zaplatí alespoň 30 % svých pohledávek během 5 let, tak potřebné úsilí vyvinul).
Pokud dojde ke splnění oddlužení, tj. pokud dlužník bude s vynaložením veškerého svého úsilí splácet své dluhy a plnit veškeré své další povinnosti, může insolvenční soud po skončení oddlužení dlužníka osvobodit od placení svých doposud
nesplacených dluhů, s výjimkou dluhů, jejichž placení nelze podle zákona prominout (například jde-li o pohledávky na výživném, pohledávky věřitelů na náhradu
škody způsobené na zdraví). Soud může toto osvobození dlužníka od placení svých
nesplacených dluhů odejmout, a to např. pokud do 3 let od právní moci rozhodnutí
o osvobození bude dlužník pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým
ovlivnil schválení a/nebo provedení oddlužení v podstatné míře a v dalších zákonem
stanovených případech.
Pevně doufám, že Vám výše uvedený stručný souhrn základních informací o možnosti zahájení insolvenčního řízení dlužníkem, který je v platební neschopnosti, a základní nastínění možností postupu v rámci takového insolvenčního řízení případně
pomůže při rozhodování o tom, jak řešit nepřiznivé finanční situace, ve kterých se
můžete Vy či Vaši blízcí nacházet. Současně dodávám, že informace uvedené v tomto
článku jsou pro tyto účely maximálně zobecněny a zestručněny, a že každá situace,
ve které se dlužník nachází, je svou podstatou specifická a její řešení se může v každém případě lišit. Doporučuji proto obrátit se v takových situacích na odborníky, kteří
Vám s Vaší situací a souvisejícími problémy jistě rádi pomůžou.
JUDr. Andrea Grivalská, advokát
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Hasičský sbor v Klecanech slaví 120 let
od svého založení
Klecanská výročí – únor 2020
O historii Sboru dobrovolných hasičů v Klecanech se dočteme v knize Klecany
obec – město po cestách historie, kde je uvedeno:
Dne 2. února 1900 na podnět pana Václava Pěničky – učitele zdejší školy, za
přispění pana Josefa Tovary – starosty a pana Václava Čápa – hostinského byl
založen sbor dobrovolných hasičů v Klecanech. Stav při založení byl 22 činných
a 6 přispívajících členů. Prvním velitelem byl pan Bohumil Görner – učitel zdejší
školy.
Za pomoci obce a velkostatku p. Beniese byla zakoupena stříkačka a potřebný
materiál k činnosti sboru. Již od svého vzniku byl sbor velmi aktivní. Prožívá
i svoji krizi, ale v roce 1924, příchodem mladých lidí s chutí do dobrovolné práce v obci, ji překonává. V roce 1924 upravují dosavadní stříkačku na motorovou,
zúčastňují se různých cvičení, v roce 1930 je zřízena i „jinošská družina“ v počtu 14 členů. Při slavnostní valné hromadě 17. července 1932 je velmi podrobně
uvedena činnost za uplynulých 32 roků trvání sboru. Sbor čítá k 1. 1. 1932 22
členů činných, 19 přispívajících, 4 ženy a 20 jinochů. Úhrnem 65 členů. Sbor
byl činný při 26 požárech, při 7 požárech stohů…navštívil 48 obvodních cvičení,
pořádal 28 plesů, 32 tanečních zábav, 28 divadelních představení a 16 předná-
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šek. V roce 1935 byl postaven hasičský dům a 1. září 1935 slavnostně předán
svému účelu při oslavách 35. výročí trvání sboru. Stavba byla zadána staviteli
p. Josefu Srbovi dne 30. dubna1935 a dokončena byla 30. srpna 1935 nákladem 74 123,– Kč. Dnem 14. 8. 1942 nařízením ministerstva vnitra byl veškerý
hasičský majetek předán do vlastnictví obce Klecany – hodnota 86 185,– Kč,
činnost sboru však nebyla přerušena. Jednou z největších oslav byla valná hromada 19. února 1950 u příležitosti padesátého výročí založení sboru. V hodnocení činnosti se hovoří o zásazích při 38 požárech a 5 povodních i o dalších
akcích. V době oslavy 80. výročí, které se konalo 31. 10. 1980, bylo již ve sboru
71 mužů a 5 žen. Byl rovněž konstatován nedostatek místa pro požární techniku.
Změna nastala v roce 1983, kdy je v červenci zahájena přestavba požární zbrojnice a dokončena v prosinci 1984. Kolaudace byla provedena v únoru 1985.
JH

Valná hromada
Hned po vánočních svátcích se klecanští hasiči sešli na výroční valné hromadě. Ta
proběhla 4. 1. 2020 v restauraci V Srdíčku. Valné hromady se zúčastnil velký počet
členů SDH Klecany a hostů z okolních SDH. Přítomen byl i pan místostarosta Ivo
Kurhajec a zástupce Českomoravského svazu dobrovolných hasičů.
Po oficiálním zahájení si všichni přítomní vyslechli zprávu o činnosti za uplynulé
období, kterou přednesl velitel jednotky p. Jan Filinger a zprávy od hospodáře, hl.
technika a zástupce mladých hasičů.
Pan místostarosta ve svém projevu vyhodnotil činnost SDH z pohledu města Klecany, poděkoval hasičům za jejich dobrovolnou práci pro občany města a okolních
obcí, vyzdvihl také práci kroužku mladých hasičů a poděkoval lektorům za práci
s mládeží. Na závěr předal hasičům k jejich výročí nový slavnostní prapor.
Po ukončení valné hromady následovala volná zábava s hudbou, která se protáhla
až do brzkých ranních hodin.
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Foto: Martin Lemon

Tříkrálové setkání v Domě
s pečovatelskou službou
5. ledna nového roku navštívili aktivní senioři AkSen z Prahy obyvatele DPS. Přinesli
občerstvení a dárky a jako vždy pozvali i hudebníka pana Opavu. Rozdal nám rytmické hudební nástroje a společně jsme si zazpívali známé i méně známé koledy.
Paní Anežka Kulichová nám přednesla jednu ze svých básní:
VÁNOČNÍ
Tiše se snáší bílé vločky sněhu
lehounké jako pápěří,
majíce v sobě všechnu světa něhu,
padají na práh u dveří.
Za těmi dveřmi teplá stáj,
poutníkům skýtá přístřeší,
v jesličkám senem postýlku stelou
děťátku jež svět potěší.
Čas ale rychle utíká, mnozí už ani nevěří,
jak velkou oběť přineslo nám,
z lásky již nikdo nezměří.
Vzpomínku na něj opatrujme,
ta ať je stále svěží,
ve dnech, které tiché jsou
a tichounce z nebe sněží.
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Všem děkujeme za krásné tříkrálové
odpoledne a těšíme se na další setkání.
8. května se aktivní senioři zastaví
v zahradě u DPS na oběd při svém cyklistickém putování po pražských parcích.

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ v Klecanech
Chcete se stále vzdělávat a rozšiřovat si svoje vědomosti
v oborech, na které jste dřív neměli čas? Přijďte v pondělí 10. února ve 13 hodin do klecanské knihovny na první přednášku III. řady kurzu Dějiny oděvní kultury. V šesti
přednáškách se seznámíme s módou 20. století.
Studovat mohou občané České republiky, kteří dosáhli důchodového věku. Cena
za cyklus šesti přednášek včetně studijních materiálů je 420 Kč.
Nabídku kurzů ke studiu Virtuální Univerzity 3. věku a další informace najdete na
https://e-senior.czu.cz/.
Zdeňka Tomášová
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Co se psalo před 50 lety v kronice Klecan (2)
Kronikář Václav Zeman, ředitel školy v. v. narodil se 14. července 1900 v Ševětíně,
okres Třeboň. Otec jeho byl dělník na dráze a měl 6 dětí. Po maturitě na učitelském
ústavu v Čes. Budějovicích nastoupil dne 9. dubna 1920 jako první český učitel na
jednotřídní nově zřízené tzn. menšinové (pohraniční) škole v Jiřetíně, okres Jablonec
n. Nisou. Od r. 1928 působil na jednotřídní škole v Popelnicích. Za okupace pak od
7. 2. 1939 na jednotřídní škole v Jílovém, okres Semily, od 1. 9. 1939 byl řídícím
učitelem v Držkově, okr. Semily. Od 1. ledna 1946 byl ředitelem na třech školách
v Liberci. Zde od městského školního výboru obdržel dík a pochvalné uznání za
vynikající vedení školy a obsáhlou činnost školní i mimoškolní. (Přípis ze dne 4. 10.
1948 č.j. 7.420/48). Od 1. srpna 1951 byl ředitelem školy u Železné okr. Beroun,
od 1. září 1953 zástupcem ředitele školy v Klecanech, od 1. září 1958 do 31. srpna
1960 ředitelem jednotřídní školy v Panenských Břežanech. Jako důchodce odpracuje
na školách ročně přes 100 pracovních dní. Členem KSČ je od r. 1946, ÚV KSČ u příležitosti 50. výročí založení KSČ udělilo mu pamětní medaili. Kromě různých veřejných a stranických funkcí pracoval jako divadelní ochotník, měl též velmi rád hudbu
a zpěv. Vychoval dvě děti: dcera je zdravotní pracovnicí v Praze a syn (Dr. philosofie)
působí na Vysoké strojně textilní škole v Liberci.
JH
Další stránka (145) kroniky má tuto podobu:
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Duch noci – Kalous ušatý
Fauna Klecan 40.
Vrací-li se někdo z klecanských občanů později večer či v noci domů, a kráčí
přitom kolem Klecanského háje, kolem
hřbitova nebo jiných zákoutí, může zaslechnout rytmické a temné noční zvuky,
znějící jako hu – hu – hu. Mnozí poznají,
že je to jedna z našich relativně běžnějších sov, kalous ušatý (Asio otus). Jedná se
o pohlednou sovu, velikosti asi domácího
holuba, s typickým opeřením hlavy a kolem zobáku, které připomíná velké bílé X.
Horní konce tohoto X jsou nahoru protaženy do zřetelných péřových oušek. Mladí
ptáci však mají tuto ozdobu černou. Podobné opeření má jen výr velký, ale ten je
podstatně větší a z evropských druhů ještě
výreček malý, který u nás nežije. Oči má
kalous žluté a většinu peří má rezavě, žlutohnědě až šedě zbarvenou. Spodní strana
těla je světlejší.
Kalous je lovec noční, živí se především
hlodavci a hmyzem, někdy loví i krtky
a křečky, výjimečně i mladé ptáky, vypadMladý kalous ušatý, foto Jiří Brázda,
lé z hnízd, například vrabce polního. Pro1. června 2018
to se mu nejlépe daří v řídkých lesích, při
okrajích polí, v sadech, parcích a na hřbitovech, ale například také v blízkosti smetišť
a venkovských hřišť, pokud se tam vyskytují hraboši a jiní hlodavci. Tok probíhá již
od ledna, hnízdění a snůška vajec se v případě velké nabídky hrabošů odehrává už od
března, jinak od počátku dubna. Hnízdní aktivita končí většinou v červnu, a přitom
kalousi dokážou zahnízdit i dvakrát za sezonu. Hnízda si staví na stromech, přitom
s oblibou využívají opuštěných hnízd dravců nebo vran. Často se usadí v hustých
porostech břečťanu, pokud tato liána obepíná stromy. Samice pak snáší okolo čtyř
až sedmi kulatých bílých vajec, na kterých sedí kolem dvaceti sedmi dnů. Samec jí
nosí potravu. Po vylíhnutí oba krmí obvykle celkem 30 dnů, a poté jsou mláďata již
samostatná.
Kalous ušatý se vyskytuje ve většině Evropy, vyjma severní Skandinávie, severního
Ruska, Portugalska a ostrovů ve Středozemním moři. Dále k východu zasahuje jeho
areál přes přední Asii, celou střední Sibiř až do Japonska. Vyskytuje se i v části Severní
Ameriky. U nás v Klecanech byli kalousi zaznamenáni zejména v Klecanském háji,
ale také v parcích na sídlišti a v porostech Na Vlasini.
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Již desítky let je kalous ušatý obyvatelem vesnic a měst, protože mimo obce se
nabídka potravy v podobě většího množství polních hrabošů objevuje bohužel jen
po více letech, kdežto města nabízejí vydatný zdroj potravy v sousedství popelnic
a kontejnerů. Zde mají svá rejdiště potkani, krysy, myši domácí, myšice a rejsci, a jak
kalousi, tak i ostatní sovy je zde svědomitě loví, a to především ty mladší jedince
hlodavců. Prospívají tak nejen sobě, ale i lidskému zdraví, protože zejména potkani
jsou hostiteli různých chorob, přenosných na člověka.
Od září do března se kalousi někdy shromažďují a zimují společně až do jara.
Mnozí ale táhnou o něco více k jihu, většinou do Německa, Rakouska a Maďarska,
ale u nás kroužkovaní ptáci byli zjištěni i ve Francii a v jiných částech Středomoří.
Naopak k nám v zimě zaletují ptáci z Polska, Pobaltí, jižního Ruska a Ukrajiny.
Kdyby někdo chtěl kalousům prospět, může pro ně někde na stromě, na nenápadném, hustě zarostlém místě a ve větší výšce (min. tři metry nebo více) pevně umístit
vodorovnou dřevěnou hnízdní plošinku, o rozměrech cca 20 x 30 cm, se zdviženými
okraji. Kalousi se mu za to velmi dobře odmění lovem hlodavců.
Jaromír Bratka

MYSLIVECKÝ PLES 2020
V sobotu 11. ledna 2020 uspořádal
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany
tradiční, v pořadí již devátý, myslivecký ples. Ten se konal po roční přestávce, která byla způsobena rekonstrukcí veltěžské sokolovny v loňském

Nástup s trubači

Plný sál

roce. Odměnou za čekání bylo
důstojné prostředí opraveného tanečního sálu s novou parketovou
podlahou, novým dřevěným obložením a čistou bílou výmalbou.
Ples tradičně zahájili trubači
loveckými fanfárami spojenými
se slavnostním nástupem mysliv-
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Rozpaky nad výhrou

ců v uniformách. V úvodní řeči pořadatelé přivítali návštěvníky, zvláště pak zástupce obce Zdiby, města Klecany i obcí
okolních.
K tanci a poslechu hrála hudební skuTombola drobná a spárkatá zvěř
pina Repete pod vedením pana Milana
Kmeta. Členové kapely se prezentovali jako vynikající hudebníci s citem pro vkus
návštěvníků plesu.
Tradiční byla též bohatá zvěřinová tombola, ve které bylo přesně 100 cen. Hlavní
cenou byl daněk, dalšími zajímavými cenami pak srna a 3 selata divočáka.
Ples se setkal s velkým zájmem veřejnosti, takže sál byl vyprodán již v předprodeji.
Tímto plesem myslivci přispívají ke společenskému a kulturnímu životu obce.

Lednová naháňka

Výřad černé zvěře

Tak jako v loňském roce i počátkem
roku 2020 pokračoval Myslivecký
spolek Zdiby – Klecany v lovu divokých prasat společným lovem. Naháňka se konala v sobotu 18. ledna
a probíhala ve třech lečích honitby.
První leč se uskutečnila v lokalitě
Šulkovna a Masarykova skála. Zde
jsme narazili na značný počet černé zvěře různých věkových kategorií a ulovili jsme v ní tři selata a jeden větší kus. V dalších dvou lečích
ve skalách nad přívozem a nad tůněmi jsme na žádná divoká prasata
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nenarazili. Ukazuje se, že divočáci mohou být kdekoliv, migrují po revíru a nejsou
soustředěni jen v určité části honitby. V dalších měsících budou myslivci pokračovat
individuálním lovem na čekané.
Ing. Jindřich Trpák

Úřady a historie
V minulém čísle Klecanského zpravodaje jsme uveřejnili článek o plánované novele
stavebního zákona. Otázkou zůstává, zda by si rekonstrukci nezasloužila celá státní
správa?
Pán řekl Noemu:
„Za šest měsíců na Zem sešlu
déšť, který bude trvat čtyřicet dní
a nocí. Voda zaplaví celou zemi,
hory i údolí a všechno zlé bude zničeno. Chci abys postavil archu a zachránil pár zvířat od každého druhu.
Tady na ni máš plány.“
Šest měsíců uplynulo, obloha se
zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal.
„Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?“, zeptal se ho Bůh.
„Odpusť mi Pane“, řekl Noe. „Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik
věcí… Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat dělat nové.
Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, že Archa je nepovolená stavba,
takže jsem musel běžet na katastr, sehnat si podklady. Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromů a byl jsem zažalován ochranáři zvířat za nepovolený
odchyt zvěře. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických
dopadech povodně. Vnitro ode mě chtělo předložit předběžné povodňové plány. Na
finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, že se snažím vyhnout placení
daní tím, že opouštím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám
cizince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto Pane, ale nedokážu Archu dokončit dříve než za pět let.“
Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval
vzhůru a zeptal se: „Pane, znamená to, že nebudeš ničit náš svět?“
„Správně“, odpověděl Bůh, úřady to už udělaly za mne.“
JH, obrázek: zdroj www.taboreni.cz
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Školní kurýr
Zima za sebou pomalu zavírá dveře a za rohem vykukuje jaro.
Rodiče a prarodiče rádi vzpomínají, jak krásné bývalo zimní období v dobách jejich dětství. Spousta sněhu, na kterém mohli závodit
ve sjezdu na bobech. Zamrzlý rybník, kde každý rok vyvětrali své brusle.
Domy, školy a školky, pyšnící se sněhuláky v nejrůznějším provedení. Poslední roky se k nám však paní zima otočila zády, a tak si té zimní srandy
ve škole moc neužijeme. O to více se teď všichni těšíme na jaro. Na zelenou trávu, kvetoucí rostlinky a hlavně sluneční paprsky. Ze tříd zmizely vánoční stromečky a zimní výzdobu začínají vytlačovat jarem zářící obrázky.
S příchodem nového roku má člověk pocit, že začíná s čistým štítem. Děti si na
ten další začátek musely počkat až do konce ledna, kdy uzavřely první pololetí.
Někdo byl úspěšný a na vysvědčení mu zářila řada jedniček. Někomu se tolik nedařilo. Když však čtu novoroční předsevzetí, vyvěšená ve třídách, jsem si jista, že
pokud v nich
děti vytrvají,
těch
úspěšných jedinců
bude na konci
školního roku
mnohem více.
Leden, ač
měsíc honosící se 31 dny,
byl
celkově
krátký. Začátek školy po vánočních prázdninách vyšel až na druhý lednový týden. Na konci
měsíce děti pro změnu prověřovaly své půlroční znalosti v pololetních testech.
Ale i tak jsme si našli čas na
trochu té zábavy. Druháčky navštívili herci z Divadla v Dlouhé, kteří jim zahráli loutkové
divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký v netradičním pojetí.
Děti měly možnost seznámit
se s různými handicapy a uvědomit si, že každý člověk, i ten
trochu „jiný“, má svou cenu.
Páťáci z „béčka“ si zahráli na
šéfkuchaře. Ve školní jídelně
se seznámili s jejím provozem.
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Zjistili, jak se skladují suroviny na vaření, co je to spotřební koš, vyvážený
jídelníček a otestovali své znalosti kuchyňského náčiní. Následně poměřili
své síly v kuchařském umu. Cílem bylo
vytvořit tu nejlepší svačinu v podobě
banánového koktejlu, zeleninového salátu a vajíčkové pomazánky. Nechyběla ani odborná porota, která jednotlivé
výkony zhodnotila. Všichni si kromě
úžasného zážitku odnesli pamětní list
a malou odměnu.
Další zábavná aktivita, která na páté
ročníky čekala, byl kurz finanční gramotnosti. Třídy se proměnily na kom-

pletní čtyřčlenné rodiny.
A aby byla větší legrace,
nebyly to jen tak nějaké
rodiny. Byli zde zástupci
Mumiových,
Zombíkových, Emzákových, Vampýrových a Superhrdinových. Každá rodina měla
svůj ojedinělý životní styl
a s ním spojený finanční
rozpočet. Úkolem dětí
bylo s daným rozpočtem
hospodařit. Pochopit, co jsou priority a na čem lze naopak ušetřit.
Krom toho, že se děti naučily mnoho nových věcí zábavnou formou, užily
si také spoustu zábavy.
4. února si připomeneme výročí narození slavné spisovatelky Boženy Němcové, od nějž uplynulo již 200 let. Rozhodli jsme se spojit toto jubileum se
dnem otevřených dveří, který proběhne 26. 2. 2020. V dopoledních hodinách
se mohou budoucí prvňáčci se svými rodiči seznámit s naší školou. Odpoledne si pak všichni společně zavzpomínáme na slavnou autorku. Těšit se můžete
nejen na historická fakta z jejího života, ale také dobové občerstvení, literární koutek s autorským čtením, hudební vystoupení a výstavu dětských prací.
Všichni jste srdečně zváni.
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Z družiny
V novém roce, po vánočních prázdninách děti z družiny nezahálely. Někde se
po třídě rozvoněl již tradiční “Novoroční štrúdl”, jinde se zase děti vydaly na
procházku za zvířátky, která bydlí na Černé skále, aby jim ostrojily stromeček
všelijakými dobrotami.
V pátek 17. ledna jsme se vypravili na hory J, Kavčí hory. A to přímo na prohlídku České televize. Děti mohly například nahlédnout pod pokličku natáčení
oblíbeného pořadu Planeta Yo. Navštívili jsme také krásnou výstavu věnovanou
našim filmovým pohádkám.
Kolektiv školní družiny
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Střípky ze školky
V lednu jsme se opět všichni sešli po dlouhých vánočních prázdninách. Čtrnáct dní
v domácím prostředí zanechalo na školkáčcích „následky“. Téměř celý týden nám
trvalo, než se podařilo děti vrátit do běžného školkového režimu. Po týdnu už opět
vše šlapalo a všechny třídy se vrátily ke svým vzdělávacím programům a akcím.
Na co stále čekáme, je sníh, který bohužel nepřichází. V třídních plánech máme
všichni v tomto období různé
zimní radovánky, zimní výtvarnou výchovu, zimní sporty atd.
Trocha sněhu by nám pomohla
navodit tu správnou atmosféru.
Ale co se dá dělat.

Tři králové
Ukončením oslav Vánoc je svátek Tří králů. Paní učitelky dětem
připomněly tuto tradici a děti
si vyrobily tříkrálové obrázky,
a hlavně oblíbené koruny.

První divadlo v novém roce
22. 1. nás navštívil pan Hrubec se
svou pohádkou „Aladinova lampa“.
Sympatický pan Hrubec je v naší školce oblíbený jak u dětí, tak i u jejich
učitelek. Vždy má pro nás připravenou krásnou pohádku, krásné loutky
a kulisy.

Trilopark
Ve třídě Ježek děti právě probírají látku o dinosaurech a o době, ve které dinosauři žili, takže se rozhodně nabízel výlet
do pražského Triloparku. Na výpravu odjela celá třída 23. 1. městskou hromadnou
dopravou, čímž se stal výlet ještě o něco dobrodružnější.

Opět budeme plavat
Od února čeká naše předškoláky zahájení plaveckého výcviku. Plavat budeme jezdit
do bazénu „Šutka“ v Praze.
Hezké jarní prázdniny Vám přeje kolektiv MŠ
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Loutkové divadlo Klecánek

hraje v únoru pohádku podle vyprávění
Boženy Němcové

„Princ Bajaja“
Jak to všechno bylo, a proč Bajaja bojoval s trojhlavou saní?
To se dozvíte v sobotu 22. února
v Městské knihovně Klecany
Začátek představení je v 15 hodin

Skautské středisko Havran Klecany –
Skautský ples
Jedna z našich oblíbených
tradičních akcí se letos pořádala 18. ledna ve veltěžské
sokolovně. Téma se odkazovalo na populární pohádku
Kráska a zvíře. K poslechu
nám hrála stejně jako před
rokem výborná kapela Pickels a hosty celým večerem
provázel Šeby coby moderátor. Jako inspirace k tanci posloužil profesionální taneční
pár, který během první přestávky předvedl své umění latinsko-amerických tanců. Kromě toho čekala na zájemce
bohatá tombola a dvě taneční hry. Přítomné krásky a zvířata se mohly také nechat
zvěčnit v připraveném fotokoutku.
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Půlnočním překvapením
bylo vystoupení členů gladiátorské školy, kteří za hlasitého skandování předvedli
své bojové umění s meči,
noži, trojzubci, sítěmi, štíty,
háky a všemožným dalším
bojovým vybavením. Po
něm přešel ples do své neformální diskotékové části
pod taktovkou DJ Mamuta,
během které se nejvytrvalejší jedinci zvládli věnovat
tanci až do brzkých ranních
hodin.
Rád bych poděkoval všem, kdo se na přípravě plesu podíleli, a také všem sponzorům, bez jejichž podpory by nebylo možné ples realizovat. V neposlední řadě patří
poděkování také všem hostům, díky kterým má skautský ples rok co rok onu báječnou
atmosféru přátelství a pohody. Těšíme se na Vás na skautském plese v roce 2021.
Pavel Hurt – Mamut

Tituly, úspěchy cyklistů v druhé půlce roku
a smělé plány na 2020
Přelom roku vždy slouží ke zhodnocení roku uplynulého a také k přijímání předsevzetí na rok
další. Podzimní část sezony pokračovala v úspěšném trendu, který nastartovala sezona s rovnými řídítky. Asi nejvýše ční titul Mistra ČR a celkového vítěze Českého poháru v cyklokrosu
v podání Filipa Jecha z Klecan v kategorii kadetů.
Přestup do kategorie elitních
žen v cyklokrosu se nadmíru vydařil kadetce Anetě Novotné, kdy
v Českém poháru jezdila bezpečně do první desítky, na Mistrovství
ČR vybojovala skvělé 9. místo, ale
hlavně se postarala o nejlepší umístění reprezentačního výběru ČR na
Mistrovství Evropy v Itálii, a to 9.
místem v kategorii juniorek.
I ostatní nám dělali radost. Vždyť
z mistrovství Středočeského kraje Zuzana Kadlecová na trati MČR v cyklokrosu – Jičín
jsme přivezli 5 medailí: o zlato se Foto: Jan Bartoň
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Aneta Novotná na trati MČR v cyklokrosu – Jičín
Foto: Tomáš Smolák

postarali Aneta Novotná, Filip Jech a David Svoboda, stříbro získal Denis Vašíček
a bronz Magdalena Mišoňová.
Z dalších medailových počinů zmíníme titul MČR v MTBO Magdaleny Mišoňové a bronz Richarda Wohanky a dále
2. místo Anety Novotné v Cross Country
na letní olympiádě mládeže a účast Lindy
Jechové na zimní olympiádě ve snowboardingu. Nesmíme zapomenout ani
na vyhraný mezinárodní závod Zuzkou
Kadlecovou v Německu, kde si připsala hodně cenných 20 bodů do rankingu
UCI.

A co nás čeká v roce 2020?
Hned v sobotu 1. února budeme držet palce Anetě Novotné na Mistrovství světa v cyklokrosu ve Švýcarsku. Doufáme, že po kvalitní zimní přípravě budou naše barvy hodně vidět na
závodech ČP MTB Cross Country, Pražského poháru a Česyku. Tradiční opory české reprezentace by chtěly navázat na své výsledky a s hrdostí se poprat o co nejlepší výsledky na mezinárodní scéně. Zejména hodně motivovaný je Filip Jech, neboť má díky smůle nevyřízené
účty na Mistrovství Evropy, a také Magdalena Mišoňová, která kromě bajkových závodů,
chce premiérově vybojovat nominaci a zabojovat o výsledek na Mistrovství světa v MTBO.
Jak se nám bude dařit, a nejenom těm jmenovaným, můžete sletovat na oddílovém
webu www.bikezdiby.cz
A abychom nezapomněli. Rezervujte si datum neděle 24. květen 2020. Pořádáme již
sedmý ročník Mistrovství regionu nad Prahou v cyklistických závodech pro širokou cyklistickou veřejnost. Bližší informace naleznete na http://www.xcobeckov.cz/.

Filip Jech se stal Mistrem ČR v cyklokrosu!
Filip Jech z ADASTRA Cycling Team završil úspěšnou sezonu titulem Mistra České republiky v cyklokrosu. V sobotu 14. prosince se Filip v Uničově s naprostou bravurou popasoval s rolí jednoho z favoritů na získání mistrovského dresu. Domácí závodník prahnoucí
po titulu dokázal s Fílou držet krok zhruba kolo a půl. Filip se jistě a s chladnou hlavou
pohyboval na kluzké a bahnité trati, která byla navíc pod vrstvou klouzavého bahýnka
pěkně vytvrdlá z důvodu nočních teplot pod bodem mrazu.
„K rozhodujícímu okamžiku došlo ve druhém kole za překážkami, kde jsem dostal pár
metrů a podařilo se mi natáhnout náskok až na třicet vteřin, které jsem si dovezl až do cíle.
Jsem velice šťastný. Myslel jsem na tento okamžik už od začátku sezony a jsem strašně rád, že
se mi to povedlo.“ tak zhodnotil své vystoupení Filip.
Pochvalu vysekl Filipovi i jeho soupeř v rozhovoru pro server cyklokros.cz Daniel Mráz:
„Na takovou trať jsem opravdu nebyl připraven. Celý rok jsem tady trénoval na suchu, ale dnes-
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ka se trať úplně změnila. Filip byl v technice
a na bahně o poznání lepší. Já jsem zbytečně
ztrácel, několikrát se mi nepodařilo nacvaknout. Když už bylo rozhodnuto, tak už jsem si
závod i atmosféru užíval. Toužil jsem sice po
titulu, ale přesto jsem spokojený.“
Filip Jech vyhrál nejenom závod Mistrovství ČR, ale zvítězil i v celkovém pořadí
Českého poháru v cyklokrosu. Tímto počinem zkompletoval hodně ceněný double,
když letos vyhrál i Český pohár v Cross
Country MTB.
Filip Jech bojuje na trati MČR v cyklokrosu
Na startu nebyl v našich barvách jenom Foto: Jaroslav Svoboda
Filip, ale i další závodníci.
Životní závod i výsledek vybojoval v Uničově také David Svoboda, který se premiérově
dostal do TOP10 (10. místo). I další dva naši borci zvládli záludnosti povrchu na pochvalu
Denis Vašíček (27. místo) i David Kolář (46. místo). A nás těší, že budou v této kategorii
závodit i další roky.
V kadetkách se statečně prala s tratí Anna Dingová (36. místo) a v ženách zajela svůj
nejlepší sezonní výsledek Zuzana Kadlecová (17. místo)

Filip Jech se již osamostatnil na čele závodu
Foto: Jaroslav Svoboda

Filip Jech na stupních vítězů na MČR
v cyklokrosu
Foto: Jaroslav Svoboda

Z fotbalového klubu
TJ Sokol Klecany
POZOR ZAČÍNÁME!!!
Po zimní přestávce, která utekla jako voda, je tu opět další „nálož“ fotbalových zápasů.

Klecanský zpravodaj • únor 2020

Jarní část fotbalové sezony 2019/2020 začíná již 8. 3. 2020
A mužstvo na hřišti soupeře FK Mníšek pod Brdy ve 14.30 hod.
Ml. dorost na domácím hřišti se soupeřem FK Pšovka Mělník v 9.30 hod.
St. dorost na domácím hřišti se soupeřem FK Pšovka Mělník v 11.45 hod.

Valná hromada
18. 1. 2020 proběhla ve Sportklubu výroční valná hromada fotbalového klubu
Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z. s.
Na valné hromadě členové zhodnotili uplynulé období, jak z pohledu sportovní činnosti, tak i z hlediska hospodaření. Členové se dále shodli na plánech
v budoucím období, zejména pak na organizaci soutěží mládeže. Projednaly
se důležité majetkoprávní záležitosti a v závěru valné hromady byl zvolen nový
výbor.
Staronovým předsedou fotbalového klubu se stal p. Jiří Kruťa.
Těšíme se na Vaši návštěvu na fotbalových zápasech všech našich oddílů!

Koupím pole, louky nebo
zahradu v okolí Prahy
někde u zástavby
s přístupem.
t. 603 442 474
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