VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY

KLECANSKÝ
Z P R A V O D A J

Mexičani – 21. masopust v Klecanech

Cena výtisku 7 Kč

www.mu–klecany.cz

Ročník XXXIX, Březen 2020 / číslo 3

Klecanský zpravodaj • březen 2020

Jubilanti v BŘEZNU
Hana Kodetová
Jana Hartmannová
Petronela Romová
Vladimír Čech
Jaroslav Mičán
Jaroslava Skurčáková
Vlasta Borková
Miriam Kolářová
Alena Bassyová
Vlasta Janíková
Julie Baránková
Jana Bárová
Marie Bőhmová
Karel Štěpánek
Marie Melichnová
Josef Kudělka

Jitka Hricová
Oldřich Kunrt
Hana Pavlíková
Stanislav Most
Věra Mouchová
Jana Hokešová
Boriska Novotná
Ottilie Drábková

Jana Nikkerová
Eva Fimbingerová
Vlasta Záhumenská
Václav Kopřiva
Karel Pospíšil
Karel Knor
Marie Palacková
Jaroslav Skurčák
František Perout
František Hokeš
Václav Houdek
Růžena Kmínková
Pavel Přibáň
Rudolf Bárta
Naděžda Knorová
Karel Fiala

Všem březnovým oslavencům přejeme k jejich životnímu jubileu vše nejlepší,
pevné zdraví a dostatek životního elánu!

Par tn e ři m ě st a

Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany
Redakční rada: Dagmar Horová, Jitka Homoláčová
Tisk www.tiskdo1000.cz, e-shop tisku
Zpravodaj MK ČR 12699. • IČO: 00240290 • Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne
každého měsíce. Cena výtisku: Kč. 7,– • číslo 3 / 2020, vychází dne 5. 3. 2020 • e–mail:
dasa.zpravodaj@seznam.cz, zpravodaj@mu–klecany.cz • telefon: 774 055 495 • www.mu–klecany.cz
Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

1

Z OBSAHU
Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva města Klecany za leden a únor 2020 ......
Slovo starosty ......................................................................................................
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku ...........................................................
Seniorská obálka .................................................................................................
Před 170 lety se narodil TGM ..............................................................................
Výročí T. G. Masaryka .........................................................................................
Klecanská výročí – březen 2020 ..........................................................................
21. masopust v Klecanech ...................................................................................
Co se psalo před 50 lety v kronice Klecan (3) ......................................................
Z historie daní .....................................................................................................
Vitalus .................................................................................................................
Lesní žába – skokan hnědý ..................................................................................
Myslivost – Obora Kněžičky ................................................................................
Život v Pravém Hradci .........................................................................................
Naše kroužky a kurzy ..........................................................................................
Školní kurýr .........................................................................................................
Z družiny .............................................................................................................
Loutkové divadlo Klecánek ..................................................................................
Střípky ze školky ..................................................................................................
Z fotbalového klubu ............................................................................................

2
4
5
6
7
8
9
11
13
15
16
18
19
22
23
25
27
28
28
32

Klecanský zpravodaj • březen 2020

Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva
města Klecany za leden a únor 2020
Rada 20. ledna
–– Schválila cenovou nabídku na administraci veřejných zakázek akce Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany od společnosti MA Projekt Praha 6.
–– Schválila smlouvu o výpůjčce se spolkem Pravý Hradec na nebytové prostory
a pozemky v Dolních kasárnách, a stejnou smlouvu s Klubem biatlonu.
–– Schválila spolupráci na distribuci Seniorské obálky s ministerstvem práce
a sociálních věcí. Obálky budou k vyzvednutí na Městském úřadě, v ordinaci
praktických lékařů v Klecanech, v lékárně Klecany a ke stažení na webu města
a Středočeského kraje.
–– Vzala na vědomí informaci starosty o jednání o Integrované dopravě Středočeského kraje o možnosti integrace přívozu.
–– Schválila nabídku INp Servis Kroměříž na technickou pomoc při realizaci stavby Čistírny odpadních vod Klecany za cenu 325 tisíc korun bez DPH.

Rada 27. ledna
–– Vzala na vědomí žádost pana J. Kunky o pronájem dvou parkovacích míst na
náměstí Třebízského. V souladu s usnesením č. 42/2019 požaduje rada předběžnou studii a konkretizaci záměru přestavby bývalé restaurace U Mlsnýho
bejka.
–– Schválila žádost společnosti Bydlení Kasárna s.r.o. Uherské Hradiště o uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě z 27. 7. 2018, kterým se prodlužuje
termín dokončení infrastruktury do 30. 6. 2020 kvůli probíhajícímu archeologickému průzkumu, a termín jejího předání městu Klecany do 30. 9. 2020.
–– Vzala na vědomí informaci od nájemce pozemku Na Vinici o řádění divokých
prasat na pronajatém pozemku. Podle nájemní smlouvy je nájemce povinen
se starat o oplocení.

Rada 3. února
–– Schválila realizaci akce Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany – etapa
nula – v předpokládané hodnotě veřejné zakázky 20 miliónů korun bez DPH.
–– Schválila uzavření příslušných příkazních smluv k této akci.
–– Schválila podání žádosti o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
na pořízení pump trackové dráhy v prostoru sportovního areálu fotbalového
hřiště v Klecanech, v předpokládané ceně 600 tisíc korun.
–– Projednala s manželi Hovorkovými podrobnosti nájmu nebytového prostoru
v čp. 54 na náměstí Třebízského, uložila paní Kudláčkové připravit text nájemní smlouvy a investičnímu technikovi připravit návrh financování investic
do objektu.
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–– Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise z 22. ledna.
–– Projednala žádost o změnu užívání objektu na pozemku města panem Kunkou. Vzala na vědomí doplnění informací včetně stavebního plánu, který předá stavební komisi k vyjádření. Bude doplněno technickou zprávou.

Rada 10. února
–– Schválila čtyři nájemní smlouvy týkající se firem působících v areálu Dolních
kasáren.

Zasedání zastupitelstva 10. února
Přítomní členové zastupitelstva schválili mimo jiné, v souladu s doporučením
finančního výboru, tyto dotace, na které byla podepsána veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí finanční podpory:
Národnímu ústavu duševního zdraví ve výši 35 000 korun, TJ Sokol Klecany
ve výši 340 000 korun, skautskému středisku Havran Klecany ve výši 70 000 korun, spolku Humbuk ve výši 45 000 korun, oddílu Judo Bivoj 26 000 korun,
Mysliveckému spolku Zdiby – Klecany ve výši 30 000 korun, České společnosti
přátel zvířat, útulek Psí domov Řepnice ve výši 10 000 korun, Klubu biatlon
Klecany ve výši 50 000 korun, Sboru dobrovolných hasičů Klecany 70 000 korun, spolku Klecanská nota 18 000 korun, Českému svazu chovatelů Klecany
2 000 korun, Českému kynologickému svazu Klecany 15 000 korun, spolku
AktivKid 55 000 korun, spolku Lukostřelba Klecany 10 000 korun, Českému
svazu včelařů 10 000 korun a na základě schváleného rozpočtu na rok 2020
Charitě Neratovice 550 000 korun za účelem podpory sociálních služeb klientů
v Klecanech.
Zastupitelé vzali na vědomí mimo jiné
–– zprávu o činnosti Městské policie Klecany v roce 2019,
–– podkladové materiály a usnesení rady k realizaci akce Revitalizace a zvýšení
kapacity Základní školy Klecany – etapa 0.
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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Slovo starosty
Bydlíte v Klecanech a nejste zde přihlášeni k trvalému pobytu? Učiňte tak, podpoříte tím město, ve kterém žijete.
Svůj sloupek většinou začínám oslovením „Vážení občané“. Dnes bych jej však měl spíše uvést: „Vážení sousedé, kteří nejste trvale přihlášeni jako občané města“. Rád
bych totiž zmínil problém, který má, podobně jako Klecany, mnoho obcí v okolí hlavního města. Často se do nich
stěhují noví lidé, převážně z Prahy, kteří si však nezmění trvalé bydliště a dlouhé roky zde žijí, aniž by se stali občany
města s trvalým pobytem. Využívají veškeré služby, stejně
jako trvale přihlášení občané – hromadnou dopravu, kterou město spolufinancuje, jezdí po komunikacích, chodí
po nových chodnících, na cestu jim svítí veřejné osvětlení,
využívají ČOV, městské služby uklízejí ulice všem, děti navštěvují dětská hřiště či sportovní kluby a kroužky dotované městem. S jedním
rozdílem, oproti občanům s trvalým pobytem – veškeré příjmy z rozpočtového
určení daní za ně pobírá město či městská část, kde mají trvalý pobyt, nikoli Klecany, kde se většinu roku zdržují. Na jednoho občana získalo město v loňském
roce z rozpočtového určení daní (daň z příjmu fyzických a právnických osob)
v průměru cca 8 000,- Kč. Odhadujeme, že u nás trvale žije bez přihlášení k pobytu 500 – 1000 občanů. Pokud by tito byli v Klecanech trvale přihlášeni a měli
zde sídlo i jako podnikající osoby, město by získalo ročně o 4 – 8 milionů Kč
navíc do svého rozpočtu. To je částka, za kterou by se daly postavit nové chodníky, vybudovat park, opravit rozbité komunikace, nebo investovat do sportovišť či
dětských hřišť. Vy, kteří čtete tyto řádky, bydlíte v Klecanech a přihlášení k pobytu pro Vás není problém, učiňte tak. Není to nic složitého, naše paní matrikářky
Vám jistě ve všem ochotně poradí a pomohou. Pokud žijete v pronajatém bytě,
k přihlášení trvalého pobytu Vám stačí nájemní smlouva. Pokud byt pronajímáte,
nevzniká Vám přihlášením nájemníka vůči němu žádná povinnost, jak je často
nesprávně vnímáno. Po ukončení nájmu můžete jeho trvalý pobyt jako vlastník
nemovitosti bez problémů kdykoli zrušit. Přihlášením k trvalému pobytu podpoříte město, ve kterém žijete a sami získáte výhody, které mají občané, např.
osvobození od poplatku za odvoz komunálního odpadu, sběrný dvůr zdarma či
přednostní umístění dětí do školky a školy. V komunálních volbách pak budete
moci spolurozhodovat, kdo povede Vaše město, v krajských, kdo nám bude vládnout z kraje. Je jistě ve společném zájmu nás všech, aby Klecany i nadále vzkvétaly a život zde byl pro všechny co nejpříjemnější. Klecany jsou dobrá adresa,
neobávejte se nechat zapsat si ji zapsat do Vašich dokladů, za tu trochu starostí
s jejich výměnou to určitě stojí.
Daniel Dvořák, starosta
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Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku

V obřadní síni Městského úřadu Klecany se 12. února poprvé sešli nejúspěšnější
sportovci města za uplynulý rok, aby převzali cenu za reprezentaci města v oblasti
sportu. V sále se potkali jak zástupci nejmladších věkových kategorií, tak sportovní
matadoři z různých sportovních odvětví. Kritériem bylo bydliště v Klecanech, nebo
start v soutěži či závodu v barvách některého z klecanských klubů. Takový počet
medailistů z mistrovství republiky, ligové soutěže nebo národního poháru na jednom
místě v Klecanech ještě určitě nikdy nebyl. Máme velmi úspěšné sportovce, jak na
krajské, tak celostátní úrovni. Děkuji jim za výbornou reprezentaci města i za to, že
jsou vzorem pro sportující děti a mládež.
Děkuji kolegyni Kateřině Fialové za pomoc s přípravou slavnostní akce.
Daniel Dvořák
Vyhlášení trvalo asi hodinu, sestřih lze vidět na youtube na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=gNzU_tFn4KI
Oceněni byli:
Biatlon –Vojtěch Kalivoda,
Martin Voves (Biatlon Klecany)
Cyklistika – Filip Jech (Adastra)
Snowboarding – Linda Jechová
(Adastra)
Fotbal – Tým dorostu U19 TJ Sokol Klecany, Jan Novák (Viktoria
Plzeň, reprezentace U15), Aleš
Pfeifer (TJ Sokol Klecany A)
Futsal – Martin Hora (AC Sparta
Praha, reprezentace U19)
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Lukostřelba – Vladimír Fajta, Květoslava Rokos, Tomáš Zahradník (Lukostřelba Klecany)
Vzdušná akrobacie – Adléta Černá (Alure studio)
Foto: Martin Lemon

Seniorská obálka
Město Klecany se zapojilo do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem
I.C.E. karta, nebo-li Seniorská obálka. Jedná
se o projekt, který usnadní práci záchranářů
při řešení tísňové situace v případě ohrožení
zdraví seniorů.
Senioři v Klecanech si mohou I.C.E. karty
vyzvednout na městském úřadě, v ordinacích
praktických lékařů, v lékárně a případně si je
mohou stáhnout z webu města a vytisknout.
Obálka obsahuje kromě identifikačních údajů, také důležité informace ohledně alergií,
dlouhodobě užívaných léků a další informace,
které usnadní záchranářům zásah v případě
poskytování první pomoci.
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Podle doporučené metodiky by měla být obálka umístněna zevnitř na vstupních
dveřích do domu či bytu nebo na lednici.

Před 170 lety se narodil TGM
Letos si připomínáme, že 7. března 1850 se narodil pan prezident Tomáš Garrigue
Masaryk. Byl zakladatelem a prvním prezidentem Československé republiky, společného státu Čechů a Slováků, který vznikl v roce 1918. Dodnes se TGM těší naší úctě.
Karel Čapek o něm napsal: „Vidíme v Masarykovi bojovnost i moudrost, krásu i velikost, vzor muže a ducha. Ale krásnější i hlubší bylo to, co on sám prožíval v sobě: Byl
to Boží řád, dětská důvěra, láska i zkušenost, moudrost a jistota víry… Prožíval v sobě
něco, co je krajní lidská pokora i hrdost.“
Na Wikipedii dnes najdeme všechny podrobnosti o jeho životě naplněném zájmem
a starostí o lidi. My v Klecanech si prezidenta Masaryka připomínáme pamětní deskou na
Černé – Masarykově skále. Naši skauti tam každoročně začátkem března zapalují slavnostní vatru na památku toho, že k nám pan prezident přijel v roce 1921 na koni na návštěvu.
Podle vzpomínek pana Václava Kotrče, které kdysi sepsal, nepřijel Masaryk se
svým pobočníkem od přívozu, tedy z roztocké strany, ale od Chaber. Tím všechny
překvapil. Někteří místní kluci tehdy běželi do Klecánek k přívozu oznámit čekající
delegaci v čele se starostou v kočáře, že pan prezident už je na místě – u obecního
domu, tedy dnešního městského úřadu. Jiní zůstali nahoře v Klecanech. Mezi nimi
tehdy desetiletý Vašík Kotrč, který držel panu prezidentovi koně.
Pan Kotrč se setkal s Masarykem ještě jednou, a to když jej v roce 1932 jako
odborníka-štukatéra pozvali do prezidentského sídla v Topolčiankách, aby tam spolupracoval se sochařkou Helenou Scholzovou – Železnou. Portrétovala prezidenta
a Václav Kotrč popsal, jak se TGM zajímal i o jeho práci. Přicházíval přesně v ujednanou hodinu a sledoval ho při zhotovování formy a odlévání hotového díla do sádry.
A obdivoval ho, když všechno dobře dopadlo.
Dneska už víme, jak vzácné bylo mít v čele státu člověka přemýšlivého a spravedlivého, jakým TGM byl. A musíme si toho vážit.
zl
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Výročí T. G. Masaryka
Na tento rok připadá výročí 170 let od narození T. G. Masaryka. Oslava tohoto významného výročí v Klecanech začne ve středu 4. 3. 2020 v 18.15 hod. lampionovým
průvodem, který vyjde od hlavní brány ZŠ a povede k Černé skále, kde bude tradičně
hořet slavnostní oheň. U ohně na T. G. Masaryka zavzpomínáme a zazpíváme hymnu
i jeho oblíbené písně.
Srdečně Vás zveme na lampiónový průvod nebo přímo na Černou skálu.
Kulturní komise města Klecany
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Děkuji městu Klecany a panu starostovi za blahopřání a dárek
k mému životnímu jubileu.

Kristína Fiantková

Klecanská výročí – březen 2020
Březen je na „klecanská“ kulatá a půlkulatá výročí poměrně bohatý. Hned prvního března se před 135 lety (v r. 1885) uskutečnilo první zasedání „Dělnického
bratrstva pro Klecany a okolí“. V roce 1925, 11. března, zachvátil požár část
klecanského zámku. O 15 let později proběhla další katastrofa, tentokrát naopak
v podobě velké vody. Dne 15. března 1940 stoupla hladina Vltavy v Klecánkách
o 4,96 m. Klecanský zámek figuruje i v novější historii Klecan. Dne 23. března
1990 byl zámek předán do majetku města. V roce 1995 byl v Klecanech založen
Klub vojenských důchodců, jehož předsedou se stal J. Simulík. V roce 2000 byli
čestnými občany Klecan jmenováni generálmajor Ing. Jan Bret, páter Pavel Kuneš
a Antonín Majer. Dne 20. března 2010 byl slavnostně odhalen informační panel
Václava Beneše Třebízského.
JH
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21. masopust v Klecanech
Sobota 8. února 2020
Již od 8.00 hodin se v řeznictví pana Šťastného prodávaly masné výrobky vynikající
kvality. Před obchodem bylo vystaveno prase na háku a ve stánku prodávali guláš
a teplé občerstvení. Tradičně byl vedle umístěn i malý stánek s cukrovinkami.
V 13.30 hodin se začaly scházet na náměstí masky. Počasí letos průvodu přálo
a povedených masek bylo opravdu mnoho. Zaregistrováno bylo více než 70 dětských
a zhruba 100 dospělých maškar.
Na náměstí požádal dragoun pana starostu, aby předal „Úřad“ nad městem. Starosta předal úřad v podobě razítka. Ti, kteří sice přišli do průvodu v hojném počtu, ale
nebyli ustrojeni v maskách, byli během odpoledne orazítkováni.
V 14.15 hodin vyrazil průvod městem k řeznictví, poté k zastávce v restauraci Na
Dvorku a k poslední zastávce ke klubu El Paso. Průvod vedl Karel Hartl a k poslechu
hrála dechová kapela Jitřenka.
Po 16. hodině průvod dorazil před hospodu a maškary se vydaly do El Pasa na
diskotéku. Řada dětí i dospělých zde tancovala na oldies hity, které vybíral DJ Patrik
Rokl.
Porota ocenila 3 dospělé masky, kterými byly:
1. Slovanští bohové
2. Kleopatra, jeptiška a rytíř
3. Moucha.
Pěkné byly i další masky – např. Mexičané, včelky, judisté a tříděný odpad.
Mezi dětskými maskami bylo
mnoho růžových prasátek,
princezen, lesních zvířátek,
čarodějů, pirátů, kovbojů
a indiánů.
Děkujeme všem účastníkům průvodu, neboť díky
nim byl letošní masopust
vydařený. Omlouváme se,
že letos průvod zastavil jen
u řeznictví a u restaurace Na Dvorku. Doufáme, že na další ročníky se přihlásí více
dobrovolníků.
Kristýna a Jan Holubovi
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Co se psalo před 50 lety
v kronice Klecan (3)
O oslavách VŘSR, o kterých se psalo na str. 145 se dále v kronice uvádí:
Ve stručnosti průběh této slavnosti:
Před 17. hodinou přijelo z Milovic 16 sovětských vojáků. Z náměstí vyšel průvod
občanů, mládež s lampiony – v čele neseny státní vlajky čsl. a sovětská. Při průvodu
vyhrávala sovětská dechová hudba.
Na hřbitově u společného hrobu Rudoarmějců, padlých zde při květnových bojích
v r. 1945 stála čestná stráž našich vojáků a pionýrů. Zde předseda MNV poděkoval
ve svém proslovu za osvobození od fašistického jha všem těm, kteří tu položili své
životy, abychom mohli svobodbě žít a pracovat. Pak odešel průvod do sálu biografu,
ten byl účastníky přeplněn.
Po zahájení hymnami uvítal zde vřelými slovy předseda MNV naše milé hosty. Jejich vedoucí poděkoval ve své zdravici za krásné přijetí. Ředitel ZDŠ Alois Biel v proslovu o významu VŘSR, předseda Svazu čsl. sov. přátelství Jar. Ždych nastínil program
Měsíce čsl. sov. přátelství. Milé hosty přivítali též žáci ZDŠ a přednesli nacvičené
pásmo. Pak sálem zaznívala sovětská dechovka, jejich písně a potlesk účastníků. Po
zahrání Internacionály odešli hosté do zasedací síně MNV k pohoštění a přijetí dárků.
V družné zábavě tu zaznívají sovětské a naše písně.
Přijďte zase brzy, naši věrní přátelé!
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Z historie daní

Březen má většina z nás spojený s podáváním daňového přiznání a platbou daně
z příjmů fyzických osob. Přestože daně všeho druhu kritizujeme zcela aktuálně, nejsou tyto nepopulární příjmy státu ničím novým. Ve starověku byly příjmy panovníků, které měly podobu daní jen příležitostným zdrojem financování a vybírány byly
převážně v naturáliích. Hlavním zdrojem příjmů byla v té době válečná kořist. Již
ve starém Řecku byly zavedeny poplatky např. z vlastnictví domu nebo za možnost
vlastnit otroka. Poplatek se vybíral i při narození mužského potomka. Za dceru se
neplatilo, už její samotné narození bylo považováno pro rodinu za zátěž z důvodu
zajištění věna. Rovněž zde byl odváděn tzv. desátek ve prospěch bohů. Z tohoto příjmu pak byly budovány chrámy a obří sochy. V antickém Římě nedostatek státních financí vyrovnávali jednorázovým odvodem, který byl pro obyvatele Římany dobytých
území povinný. Koneckonců apoštol Matouš byl původním povoláním také výběrčím
daní – celníkem. V biblických dobách však toto povolání bylo začleňováno do skupiny „zloději, prostitutky, celníci a jiný nečistý lid“. V době středověku daně přestaly
mít nahodilý charakter. Se vznikem feudálních měst je spojen mocenský dualismus,
který spočíval v tom, že výnos z nepřímých daní připadal panovníkovi a z přímých
místní šlechtě. V tomto období také platili vysokou daň Židé za to, že směli půjčovat
peníze na úrok. Jejich úroková míra tehdy činila maximálně 12–15 %. Odtud pochází dodnes používané úsloví „je to nekřesťanský úrok“. Pro období středověku byly
charakteristické i další daně jako např. daň z krbů a oken (dal se tak zjistit počet obyvatelných místností), daň z plnovousu (za ztíženou identifikaci osob) nebo daň z hracích karet, což byla předchůdkyně dnešní daně z hazardu. V českých zemích jsou
první daně datovány do 10. století, kdy kníže Václav vybíral poplatky ze všeho zboží
vyváženého ze země tzv. celní regál. Ve 12. století již byly zavedeny daně výnosové
i majetkové. Daně se většinou zvyšovaly v dobách válek, kdy bylo třeba financovat
armádu. Domovní daň byla zavedena na přelomu 16. a 17. století a zaveden byl rovněž odvod z třetiny výnosů všeho, co se v zemi prodalo. Na začátku 19. století byla
v našich zemích zavedena daň z výdělku a v roce 1849 daň z příjmu. Ať už se nám
to líbí nebo ne, daně se platily, platí a platit budou. Jsou jedním ze základní příjmů
každého státu, který jejich prostřednictvím zajišťuje jak chod státní správy, tak i sociální potřeby. A také je potřeba si uvědomit, že stále platí: „kdo poruší zákon zaplatí
pokutu. Kdo neporuší zákon, zaplatí daně“.
JH
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Lesní žába – Skokan hnědý
Fauna Klecan 41.
Nejběžnější z žab v České republice je nepochybně skokan hnědý (Rana temporaria).
Je to živočich velikosti od deseti do dvanácti centimetrů, s barvou těla, která velmi
dobře splývá s listím a jiným lesním terénem. V lesích se tato žabka také vyskytuje
nejčastěji. Je ponejvíce žlutohnědá, s černými skvrnami na hřbetě a tmavohnědými
pruhy na zadních nohách. Tyto zadní nohy se vyznačují silným svalstvem, takže dospělí skokani dokážou běžně skákat do vzdálenosti přes jeden metr, výjimečně až
dva metry. Hnědí skokani mají na hřbetě dvě souběžné žláznaté lišty. Samci mají za
hlavou dva vnitřní zvukové rezonátory, které produkují typické hluboké skřehotání.
Hnědí skokani se po zimním spánku
probouzejí často velmi brzo, již v březnu, ve vyšších polohách počátkem dubna.
Samci v té době nabývají šedou až slabě
modrou barvu. Ve výběru vodních ploch
jsou skokani nenároční, mohou se vyvíjet
v malých tůních, v potocích, v lesních studánkách nebo i v loužích na lesních cestách. Samice tam kladou vajíčka, kterých
může být až 4 000, a vylíhlí pulci zde setrvají až do doby, kdy se před opuštěním
Skokan hnědý, 1. srpna 1999, foto P. Bacner
vody přemění na mladé žáby. Ty se pak rozejdou po okolí a většinu roku se pohybují mimo vodu, nejčastěji na vlhčích místech
se sporadickou vegetací. V luzích velkých řek a na vlhkých horských pastvinách se
objevují i na loukách. Za potravou vycházejí zejména večer a v noci, ve dne jen za
deště.
V říjnu až listopadu začínají skokani hnědí zimovat, a za tím účelem vyhledávají
hlubší vody, kde pod vodou za velmi sníženého metabolismu zimu přečkají. Mohou
zimovat i v podzemních norách, případně ve sklepích.
Hnědí skokani se vyskytují na většině našeho kontinentu, vyjma Evropy jižní,
a také v celé severní Asii až po Japonsko. Ze všech žab žijí nejdále k severu. V České
republice jsou od nížin až po hory. U nás v Klecanech se vyskytují zejména v Klecanském háji, v remízech nad Klecánkami a v údolí Přemyšlenského potoka. Celkem
hodně jich bývalo v mokřadu u bývalé vodárny na hranici s katastrem Přemyšlení, zde
jich ale výrazně ubylo v důsledku stavebních aktivit.
Jako všichni obojživelníci, i hnědí skokani jsou závislí na dostatku vodních nádrží,
zejména těch drobných, které však všude mizejí. Jejich nadějí do budoucna je obnova přirozených podmínek v malých vodních tocích, zejména se vznikem bočních
tůní a mělčin. Osvícení zahrádkáři, chataři a chalupáři, myslivci a ochránci přírody
jim budují malé tůňky, které pomáhají zachovat rod skokanů, žijících zde již miliony
let.
Jaromír Bratka
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Myslivost – Obora Kněžičky
Obora leží ve Středočeském
kraji poblíž Chlumce nad
Cidlinou a sousedí se Žehuňským rybníkem, jedním z největších v ČR (258 ha). Byla
založena roku 1611 a řadí
se tak mezi nejstarší u nás.
V tom roce získal hrabě Václav Vchynský (od roku 1623
rod používá jméno Kinský)
od císaře Rudolfa II. zástavou
Karlova Koruna – letecký pohled
chlumecké a kolínské panství.
Že se jednalo o výnosná panství svědčí to, že do roku 1654 zahrnovala 47 vesnic. Za Františka Ferdinanda II. Kinského byl v letech 1721 až 1723 v Chlumci nad Cidlinou vybudován jeden ze skvostů barokní architektury, monumentální lovecký zámek Karlova Koruna.
Autorem projektu je slavný Jan Blažej
Santini Aichel, stavitelem pak neméně
slavný František Maxmilián Kaňka. Od
Santiniho je též reprezentativní vstupní
brána do obory osazená sochami svatého Huberta a jelena. První zvěří chovanou v oboře byla zvěř daňčí a jelení,
a to včetně jelenů bílých. Chov zvěře
byl však postupně utlumován a v oboře
byli chováni koně plemene Chlumecký
Daněk
plavák. Z původně vojenského a hospodářského koně se vyvinul honební a posléze i žádaný kůň dostihový, který se
stal několikrát vítězem Velké Pardubické.
V 19. století dochází k rozšíření obory, obnovení chovu daňčí zvěře a zavedení chovu muflona. V roce 2019 bylo
v oboře nasčítáno 320 kusů daňčí zvěře
a 250 kusů zvěře mufloní. Kombinace
těchto druhů je osvědčená a probíhá
bezproblémově. Ročně se odloví kolem 120 kusů daňčí a 110 kusů mufloní zvěře. Lovci jsou z poloviny Češi
a z poloviny zahraniční hosté. Trofeje
obou druhů zvěře jsou mohutné, krásně
Jelen
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Mufloni

tvarované a pravidelně dosahují medailových hodnot. Obora má rozlohu 680
ha. Největší část tvoří lesní porosty,
dále jsou tu vodní a luční plochy. Na
ploše 89 ha je obora vyhlášena národní
přírodní památkou pod správou Agentury ochrany přírody a krajiny. Stromový porost je velmi pestrý, ale vzhledem
ke kůrovcové kalamitě a přetrvávajícímu suchu budou postupně smrky
a borovice nahrazovány směsí listnáčů.
V oboře se nachází mnoho vzácných
druhů rostlin, hmyzu, ptáků i ostatních
živočichů.
Za německé okupace byla nad chlumeckým panstvím
vyhlášena nucená
správa jako odveta
za podpis hraběte
Kinského pod prohlášením
věrnosti republice české
šlechty ze září 1938.
V roce 1948 byl veškerý majetek rodu
znárodněn. V roce
1992 byl v rámci restituce navrácen původním majitelům.
V současné době
hospodaří i v ostatních restituovaných
honitbách
Carlo
a Francesco, příslušníci chlumecké
větve rodu, která
přijala nové rodové
jméno Kinsky – dal
Borgo.
Ing. Jindřich Trpák
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Život v Pravém Hradci
Zahrada, která učí
Již třetí rok je náš spolek bez zázemí pro setkávání rodičů s dětmi, samotných dětí
i dospělých.
Využili jsme proto možnost požádat Nadaci VIA o dotaci, ze které bychom si rádi
pořídili jurtu. Je celoročně obyvatelná a mohla by sloužit jako klubovna nejen pro
nás, ale i pro další klecanské spolky, které se také nemají kde scházet. Na partnerství
jsme se dohodli s Tělocvičnou jednotou Sokol, s místní organizací Českého svazu
včelařů, Společenství křesťanů a skupinou přátel Komunitou podporovaného zemědělství.
Takto vypadala naše zahrada v létě

...a tak vypadá prostor, ve kterém chceme zahradu rozšířit

Jurtu bychom se souhlasem města postavili v kasárnách poblíž DPS, kde již několik
let budujeme komunitní zahradu. Tu bychom rádi rozšířili o chovatelská zařízení pro
pár koziček, oveček a dalších drobných domácích zvířat. Slepice a poníky již máme.
Společně s dětmi chceme postavit také dobrodružné hřiště.
Tato zahrada bude sloužit jako místo pro mimoškolní vzdělávání dětí i dospělých.
Budeme pěstovat zeleninu, ovoce i bylinky. Budeme se starat o domácí zvířata a v za-
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hradě vytvoříme podmínky i pro volně žijící živočichy a hmyz a budeme soutěžit
o titul Živá zahrada. Již v dubnu osídlíme naše tři úly včelími oddělky. V tom nás
finančně podpořila Česká spořitelna prostřednictvím Nadace VIA.
Těšíme se, že tuto zahradu budou navštěvovat děti i dospělí a budou mít radost
i užitek ze společné práce. Uvítáme každého, kdy by se k nám chtěl přidat a pomoci
nám svými radami a zkušenostmi.
Titulek článku jsme si vypůjčili z knihy, která pojednává o budování školních zahrad „Zahrada, která učí“.

Naše kroužky a kurzy
V Klecanech je mnoho mladých rodin s dětmi, které hledají pro sebe i pro svoje děti
zábavu i sport, příjemné využití volného času. Máme pro ně nabídku kurzů a kroužků, kde se mohou naučit mnoho nového a najít si kamarády a přátele.
Díky pochopení vedení naší školy i školky se můžeme scházet v aule školky, v tělocvičně a ve třídách.
Rádi bychom vás seznámili se vším, co je náplní naší práce.
Nejdřív malá statistika: v téměř 40 kurzech a kroužcích působí více než 20 lektorů.
Z 295 našich „klientů“ se 189 věnuje sportu.
Začneme od těch nejmenších dětí do 1 roku:
LEŽÁČCI – cvičení s kojenci od 2 měsíců
HÁĎATA – lezoucí děti
CHODÍTKA – krátce chodící děti
První rok života dítěte je velmi důležitý vzhledem ke správnému psychomotorickému vývoji v dalších letech a prevenci budoucích možných problémů s pohybovým
aparátem ve školním věku a dospělosti.
Na našich lekcích kojeneckého cvičení se seznámíte s aktivitami, které vhodným
způsobem stimulují a podporují vývoj děťátka. Cvičení zajišťuje dítěti nové podněty (ze
svalových receptorů, smyslů a změn poloh těla), které příznivě působí na jeho psychomotorický vývoj. Pravidelným cvičením se zvyšuje také sociální stabilita děťátka.
Co si z kojeneckého cvičení odnesete?
Ukážeme vám aktivity, které správný vývoj pohybového aparátu miminka podporují.
Naučíte se se svým miminkem (2-5 měsíců) správně manipulovat, aby se s vámi
cítilo bezpečně a zároveň si i při přenášení a zvedání procvičovalo ty správné svaly.
Starším dětem (9-12 měsíců) dopřejeme měkké překážkové dráhy pro lezení, které
je důležité pro následný stoj a chůzi.
Získáte odborné informace o aktivitách, které narušují pohybový vývoj dítěte, jako
jsou vertikální polohy (chování, posazování dětí, chodítka, nadužívání lehátek).
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Děti do 6 let
MAZÁCI – batolata od 18 měsíců
ŠPINAVÉ RUČIČKY a CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI – pro rodiče s dětmi od 2,5 roku
POHYBOVÁ VŠESTRANNOST – děti 3 – 4 roky a 4 – 7 let
Co si děti z cvičení odnesou?
–– naučí se správně běhat, skákat, chytit míč
–– získají základní pohybové dovednosti, které jsou základem pro každý sport
Cvičení je prevence obezit, nadváhy a nemocí pohybového aparátu, je základem pro
celoživotní pozitivní vztah ke sportu a pohybu.
Naše zásady
–– Nikoho neporovnáváme – cvičit může každý.
–– Při cvičení a u her nikdo nevypadává – každý se vždy vrací do hry nebo má jiný úkol.
–– Cvičení je určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, silnější – hubené, talentované – netalentované.
–– Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se.
–– Rozvíjíme základní pohybové motoriky, koordinaci, obratnost, sílu a rychlost.
–– Rozvíjíme všestrannost, nechceme předčasnou specializaci dětí.
–– Učíme správnému držení těla a pohybovým návykům.
–– Učíme děti logickému myšlení a spolupracovat v týmu.
–– Učíme děti komunikaci v kolektivu, bezpečnosti při sportování, používání pomůcek a nářadí.
–– Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním oddílu.
–– Spolupracujeme s trenéry různých sportovních odvětví.
Tyto kurzy vede Šárka Hausnerová, která má pro cvičení s dětmi několik certifikátů. Cvičí s více než 100 dětmi.
Více informací o našich kurzech a kroužcích najdete na webových stránkách Pravého Hradce www.pravyhradec.cz.
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Školní kurýr
Předešlý měsíc probíhal v naší klecanské škole ve znamení lyžařských
kurzů, poznávacích aktivit a příprav na Den otevřených dveří s Kavárnou Boženy Němcové.
Prvňáčci se vypravili na Kavčí hory
zjistit, jak se dělá televizní vysílání. Dalším cílem, který je v tomto měsíci čekal,
byl Toulcův dvůr. Jedna ze tříd navštívila
program „Voda nad zlato“, kde se děti dozvěděly, jaké podoby má voda, jak hodně
umí být nebezpečná, zda se na ni dá hrát
jako na hudební nástroj a některé vlastnosti vody si vyzkoušely i na vlastním
těle. Další třída absolvovala program „Co
vyprávěla sýkora“. Tady všichni zjistili,

kolik nebezpečí číhá na malou sýkorku od vylíhnutí až po dospělost, jak
náročné je pro ni nakrmit svá mláďata
a také proč se ptáci nemají krmit pe-

čivem. V závěru programu sledovali za
pomoci dalekohledu krmítko se sýkorkou a samozřejmě jí zde zanechali něco
dobrého do zobáčku.
Na naše druháčky si udělal čas pan
starosta Daniel Dvořák a pozval je na
městský úřad. Na vlastní oči mohli žáci
vidět kancelář pana starosty, pracoviště
vedení města a stavební úřad. Nahlédli
také do budoucnosti naší školy. Pan starosta jim ukázal, jak bude vypadat škola
po plánované revitalizaci. Než se vrátili zpátky do svých lavic, stali se z nich
na chvíli zastupitelé a v obřadní síni se
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zúčastnili jejich první třídní svatby. Ke spokojenosti jim chyběly jen ty svatební
koláčky.
Žáci prvního stupně
z 2. – 5. tříd vyjeli za
zimními radovánkami na
lyžařský kurz do chalupy Krakonoš na Benecku. Přesto, že sněhové
podmínky nebyly zrovna
ideální, užili si nejen lyžování, ale i spoustu další zábavy. V následujícím
týdnu je zde vystřídali
žáci druhého stupně vybaveni lyžemi a snowboardy. Ani v jejich případě se na sněhových
podmínkách nic nezměnilo. Během pobytu jim počasí ukázalo obě tváře, vlídnou i tu
méně vlídnější. Střídalo se sluníčko s oblevou, mlha a sníh. Počasí však dětem náladu
zkazit nemohlo. Užily si lyžování, her,
závodů ve slalomu a nakonec i rozlučkové diskotéky.
Společnou aktivitou celé školy pak
byla příprava na Den otevřených dveří
s Kavárnou Boženy Němcové. V tento
den se škola otevře nejen pro rodiče stávajících žáků, ale také pro ty, kteří se našimi žáčky od září teprve stanou. V odpoledních hodinách mohou návštěvníci
školy zavítat do Kavárny Boženy Němcové, otevřené při příležitosti výročí na-
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rození slavné spisovatelky. K vidění zde budou tematické práce dětí, k poslechu četba
z díla Boženy Němcové, písničky, básničky a k tomu všemu spousta dobrot.
A čím dalším teď naše škola žije? Nejskloňovanějším slovem v posledních dnech
je, jak jinak, slovo „prázdniny“. Tak si je všichni moc hezky užijte.

Z družiny
Ahoj z družky!
Ani v posledním zimním měsíci jsme se nedočkaly sněhové nadílky, a tak se celý měsíc
nesl především v duchu procházek. Například na Černou skálu ke koním. Ta se nám líbila
asi nejvíce.
Celé jedno odpoledne jsme si také vyzkoušely krásné a chytré stavebnice pro holky
a kluky od firmy TOYPEX .
A někteří z nás navštívily ateliér U Šoltysů, kde jsme si vyrobily krásné tužkovníky.
Závěrem měsíce jsme se začaly připravovat na tradiční karneval. Ale o něm až příště.
Děti z družky

Klecanský zpravodaj • březen 2020

Loutkové divadlo Klecánek

Na programu posledního představení jarní sezóny je
pohádka podle Karla Jaromíra Erbena

„O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém“
Princ se svými kamarády hledá princeznu, ale když vstupuje do čarodějova hradu
číhá na něj léčka: „Čubrníš, čubrníš, za chvíli však zkameníš!“
Jak to nakonec dopadlo, a jestli opravdu zkameněl, se děti dozvědí v sobotu 21. března.
Začínáme v 15 hodin a hrajeme v Městské knihovně Klecany.
Přijďte, těšíme se na vás!

zl

Střípky ze školky
Z podzimního počasí jsme přešli rovnou do jarního. Ve většině tříd jsme nevynechali
zimní témata, i když za okny nám rozkvétaly sněženky a pučely stromy.

Plavecký výcvik
Na začátku února začal již tradiční plavecký výcvik
v plaveckém krytém bazénu Na Šutce, kterého se zúčastňují předškoláci, tentokrát ze tříd Beruška, Ryba a Ježek.

Čím budu?
Děti z třídy Beruška si v rámci třídního programu připomněly tradiční řemesla a seznámily se i se současnými
povoláními. Paní učitelky připravily pro děti překvapení. Do třídy za dětmi přišla paní knihovnice Helenka
s hezkým programem a povídáním o knížkách. Mezi
děti zavítali i strážníci Městské policie Klecany p. Milan
Fischer a p. Marta Šimková, kteří dětem povídali o úkolech městské policie, ukázali dětem výstroj a výzbroj
a na závěr dětem předvedli výbavu policejního auta.
Téma o povoláních Berušky ukončily návštěvou hasič-
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ské zbrojnice JSDH Klecany. Člen JSDH p. Martin Hora provedl děti celou hasičskou
zbrojnicí, ukázal dětem zásahové obleky, dýchací přístroje, helmy a další výstroj
a výzbroj hasiče. Děti si mohly vyzkoušet „řízení“ hasičského auta a seznámily se
s novou hasičskou technikou. Děkujeme Všem za čas, který nám věnovali.

Masopustní karnevalový rej
V pátek 7. 2. jsme si připomněli staročeské
masopustní tradice a jako předzvěst klecanského masopustu jsme uspořádali v jednotlivých třídách karnevaly.

IQ Park Liberec
Ve čtvrtek 20. 2. se vydala třída Beruška do IQ
Parku v Liberci. Do Liberce vycestovaly děti
z Berušky společně s žáky 4. třídy ZŠ. Berušky měly na programu hraní s magnety a poté
mohly strávit spoustu času prozkoumáváním
všech místností IQ Parku. Mohly se vyřádit ve
vodním parku, na stavbě, v ordinaci, hasičské
stanici, vyzkoušet různé technické zajímavosti a další a další atrakce. Výlet se velmi vydařil.

Výlet do Planetária
21. 2. se třída Ježek vydala městskou hromadnou dopravou do Planetária v pražské
Stromovce.
Kolektiv MŠ
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Z fotbalového klubu
TJ Sokol Klecany
A je to zase tady, jarní kolo fotbalové sezony 2019/2020 začíná!

Pozvánka na první jarní zápasy
A mužstvo
08. 03. 2020 14.30

FK Mníšek pod Brdy

TJ Sokol Klecany

14. 03. 2020 15.00

TJ Sokol Klecany

TJ Kovohutě Podlesí

21. 03. 2020 15.00

FC Čechie Velká Dobrá

TJ Sokol Klecany

28. 03. 2020 15.00

TJ Sokol Klecany

TJ Jíloviště

04. 04. 2020 10.30

SK Spartak Příbram

TJ Sokol Klecany

TJ Sokol Klecany

volno

08. 03. 2020 09.30 + 11.45

TJ Sokol Klecany

FK Pšovka Mělník

15. 03. 2020 10.15 + 12.30

FC Mělník

TJ Sokol Klecany

22. 03. 2020 09.30 + 11.45

TJ Sokol Klecany

FK Bohemia Poděbrady

29. 03. 2020 09.30 + 11.45

TJ Sokol Klecany

SK Union Čelákovice

05. 04. 2020 10.15 + 12.30

TJ Kunice

TJ Sokol Klecany

1. FC Líbeznice

TJ Sokol Klecany

TJ Sokol Klecany

Slavia Radonice

Sokol Měšice

TJ Sokol Klecany

21. 03. 2020 10.15

SK Kostelec u Křížků

TJ Sokol Klecany

28. 03. 2020 10.15

TJ Sokol Klecany

SK Šestajovice B

04. 04. 2020 10.15

TJ Klíčany

TJ Sokol Klecany

B mužstvo
05. 04. 2020 15.30

Dorost starší + mladší

Mladší žáci
21. 03. 2020 12.30
28. 03. 2020 12.30
může dojít ke změně termínu

04. 04. 2020 10.15

Mladší žáci – dívky

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.

-dh-
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