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Vážení čtenáři,
články v tomto vydání Klecanského zpravodaje vznikaly před koncem března, kdy 
nás doslova pohlcovala pandemie koronaviru. Nedalo se předpokládat, jaký bude 
vývoj situace, a proto Vás, milí čtenáři, prosíme o shovívavost při čtení textů. V době, 
kdy toto číslo vyjde, už nemusí být texty plně aktuální a všichni pevně věříme, že se 
vývoj posune lepším směrem. 

Redakční rada



1

Z ObSaHu
Slovo starosty  .....................................................................................................  2

Výpisy ze zasedání rady města Klecany za únor a březen 2020  ..........................  9

Koronavirus a naše svědomí  ...............................................................................  11

Velikonoce  .........................................................................................................  13

Loutkové divadlo Klecánek  .................................................................................  14

Věrný člověku – vrabec domácí  ..........................................................................  15

Co se psalo před 50 lety v kronice Klecan (4)  .....................................................  16

Myslivost – sčítání zvěře  .....................................................................................  17

Plevely našich zahrad (I.)  ....................................................................................  19

Školní kurýr  ........................................................................................................  20

Střípky ze školky  .................................................................................................  22

Z družiny  ............................................................................................................  24

Z fotbalového klubu  ...........................................................................................  III



Klecanský zpravodaj • duben 2020

SlOvO StarOSty
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech zažíváme situ-
aci, která nemá v naší historii 
obdoby a je opravdu vážná. 
Celým světem se šíří nákaza 
koronavirem COVID-19, kte-
rá má na svědomí již tisíce 
obětí na životech. Když píši 
tyto řádky (22. 3.), tak v Itá-
lii, několik stovek kilometrů 
od našich hranic, zemřelo 
za jediný den 800 lidí, počet 
nakažených dosáhl 60 tisíc. Nedopusťme tento scénář u nás!

Bylo zavedeno mnoho opatření proti nekontrolova-
telnému šíření koronaviru, striktně je prosím dodržujte. 
Noste roušky, omezte na minimum kontakt s jinými lid-
mi a maximálně dodržujte hygienu rukou.

Dali jsme si za cíl, že do pátku 20. 3. bude mít ka-
ždý náš občan alespoň jednu bavlněnou roušku. Díky 
dobrovolníkům mohu říci, že se nám to v pátek po 
poledni podařilo, všechny objednávky byly zavezeny. 
Do každé fungující provozovny jsme umístili dávko-
vač s velmi účinným antivirovým gelem, používejte jej 
prosím, před i po nákupu. Seniorům doporučujeme co 
nejméně opouštět domovy a nabízíme jim dovoz ná-
kupu nebo léků do domu.

Mějte na paměti, že zejména v těchto krizových dnech, jsme tu my, vedení i za-
městnanci města pro Vás, abychom Vám pomáhali, proto nás neváhejte se žádostí 
o pomoc oslovit. Všichni pracovníci dělají maximum, abychom tuto situaci zvládli. 
Stále je v provozu krizová linka města: 739 592 775. Děkuji kolegyni Katce Fialové, 
která je na druhé straně krizové linky a denně vyřizuje desítky, na začátku prvního 
týdne celostátní karantény dokon-
ce stovky hovorů. Linka byla v ně-
kterých chvílích přetížená.

Musíme se bohužel spoleh-
nout sami na sebe. Stát ani kraj 
nám zatím nijak nepomohl. Zprá-
vy a pokyny dostávám se zpož-
děním, žádal jsem Ministerstvo 
zdravotnictví i kraj o alespoň ně-
jaké roušky pro pracovníky v prv-
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ní linii – zdravotní středisko, prodavačky, poštu, dobrovolníky… bohužel jsme nedo-
stali vůbec nic. Jsme zcela závislí na pomoci, kterou si poskytneme sami mezi sebou, 
v naší komunitě.

Zvedla se tu obrovská vlna solidarity. Klecanské ženy 
šijí roušky, šije se v domácnostech, mateřské škole, v re-
stauraci, na úřadě, v krejčovství i čalounictví, skauti 
a mladí fotbalisté nám je pomáhají rozvážet. S rozvozem 
materiálu pomáhají i další dobrovolníci se svými auty, 
zapojili se místní živnostníci a podnikatelé, další z Vás 
pomoc stále nabízejí. Moc Vám za to děkuji, jsem na ob-
čany Klecan opravdu upřímně hrdý. Jestli se v takovéto 
krizi ukazuje pravá tvář společnosti, tak na tom nejsme 
určitě zle.

Mladým a studentům bych chtěl vzkázat: mnoho 
z vás nedodržuje důsledně vyhlášená opatření. Neshlu-
kujte se, nescházejte se, neustále noste roušky! V Itálii je 
strmý nárůst nakažených mezi mladými. Důvod? Nej-
méně dodržují karanténu! Normálně vám sice čas na počítači a mobilu dospělí ome-
zují a zakazují, ale dnes říkáme: vydržte to, buďte doma u mobilů a počítačů, hrajte 
spolu online hry, komunikujte přes sociální sítě, ale hlavně zbytečně neopouštějte 
domovy. Nejsou prázdniny, ale koronavirová karanténa!

Seniorům doporučujeme, aby maximálně využili pomoci druhých – rodiny, souse-
dů, nebo nabídky městského úřadu na dovoz nákupů a léků až do domu. COVID-19 
je nejnebezpečnější pro seniory, omezte vycházení a styk s jinými lidmi na minimum. 
My ostatní bychom samozřejmě při styku se seniory měli dbát na zvýšenou pozornost 
na ochranná opatření.

Jsme tu s vámi, společně to zvládneme!
Daniel Dvořák, starosta

Z důvodu rozvážky nákupů, léků, roušek a další pomoci občanům 
města prosíme, označte viditelně svoje domy číslem popisným.

Usnadníte tak práci zaměstnancům města a dobrovolníkům.



Klecanský zpravodaj • duben 2020



4 / 5



Klecanský zpravodaj • duben 2020



6 / 7



Klecanský zpravodaj • duben 2020



8 / 9

 

výpiSy Ze ZaSeDání raDy měSta Klecany  
Za únOr a břeZen 2020
Rada 24. února
 – Schválila opravu rozvodných a pojistkových skříní vedení NN v Dolních Kasár-

nách, v předpokládané ceně 600 000 korun bez DPH.
 – Schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo z 12. 11. 2018 se společností Europrojekt 

Praha 5 o průběhu projektové činnosti akce Projektová dokumentace a inženýrská 
činnost při akci Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ v Klecanech. A také zdůvodně-
ní změny dílčích termínů této činnosti.
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 – Vzala na vědomí žádost obce Zdiby o umístění jejích dětí do ZŠ Klecany na 2. stupeň 
základního vzdělání. Žádost neschválila, protože kapacita naší školy je omezená.

 – Seznámila se s plány Jaroslava Kunky na přestavbu restaurace v čp. 48 na náměstí 
Třebízského na dvě bytové jednotky. Doporučuje jednat o odkoupení nemovitosti.

Rada 26. února
 – Schválila smlouvu o výpůjčce s Klubem přátel koní a poníků z. s. se sídlem Praha 8.
 – Projednala závěry doplňujícího mykologického průzkumu stavby čp. 968 v Dol-

ních kasárnách, která se má změnit na denní stacionář a dětskou skupinu. Projed-
nala doporučení statika V. Klímy, pokud se týká stavebně konstrukční části a odha-
du nákladů a porovnání investic. Rada schválila řešit projekt novou stavbou.

 – Schválila vyhlášení veřejné výzvy na výběrové řízení na pozici finanční účetní/
referent-ka vypsané 6. 2. 2020.

 – Schválila prodej čtyř kusů vyřazených dýchacích přístrojů Saturn – S za 1000 ko-
run/sada – nosič, maska, láhev.

Rada 2. března
 – Schválila žádost ZŠ Klecany o poskytnutí finančního příspěvku 30 000 korun na 

školní rok 2020/21 pro žáky 3. A a 3. B na týdenní pobyt s výukou plavání.
 – Vzala na vědomí oznámení J. Kunky o odstoupení od záměru vybudovat v objektu 

čp. 48, který stojí na pozemku města Klecany, dvě bytové jednotky a nabídku k od-
prodeji nemovitosti. Uložila správci majetku zajistit znalecký posudek nemovitosti.

 – Vzala na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru z 26. 11. 2019 a předá ho 
zastupitelstvu města.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

Nabídka jídla s rozvozem
Motorest Stará pošta, sídlící ve Zdibech, nabízí obyvatelům naší obce hotová 
i minutková jídla s rozvozem do Vašich domovů, nebo k osobnímu odběru 
v okénku restaurace ve Zdibech.
Objednávejte každý den včetně víkendů od 9 hod. do 20 hod.
Objednávky a další informace na telefonu 602 370 085 nebo na internetových 
stránkách www.objednavkajidla.cz
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KOrOnaviruS a naše SvěDOmí
Koronavirus hýbe civilizací. Co ani v nejmenším nesvedli odborníci, fundo-
vané články, přednášky, varování a akce ekologických aktivistů, to dokáže 
neviditelný organismus. Přesto se zdá, že velmi mnoho lidí nechápe vůbec 
nic. Ano – bojí se nemoci, respektují nařízení vlády, myjí si ruce a nosí vlast-
noručně vyrobené roušky. Ale téměř všichni doufají, že se to nějak přežene, 
a vše bude pokračovat zase jako předtím. Myslím, že nebude. Prostě je-
-li všeho moc, tak je toho příliš. Příliš mnoho spotřeby, věcí, elektroniky, 
aut, hluku, zápachu a odpadu. Málo pitné vody, a hlavně příliš mnoho lidí. 
Celkem nedávno jsem něco podobného řekl jednomu významnému občanu 
města, a dost se vyděsil. Jak bych to prý chtěl řešit?? No, musíme to řešit 
všichni. Měli jsme to řešit již desítky let na celé zeměkouli. Sami, postup-
ně, ale účinně. Nestane-li se tak, planeta, příroda, Bůh, vesmír, ti mají své 
osvědčené nástroje a s jejich pomocí to provedou. Klimatické změny, války, 
nemoci, seizmické události, tsunami, ba i asteroidy. Nic z toho nefunguje 
samostatně a náhodně. Nikoliv – planeta je jediný živý organismus, a my 
jsme jeho součástí, nikoliv pánem. A je třeba říci, že součástí zcela postrada-
telnou. Podívejme se do minulosti, a to do minulosti hodně dávné, a uvidíme 
budoucnost. Už tady bylo několik velkých a vyspělých civilizací, a nezby-
lo po nich téměř nic. Jen velké kamenné stavby, o kterých také většinou 
nevíme nic. Ano, vydávejme nařízení, aktivizujme laboratoře a specialisty, 
podpořme hrdiny dneška. To je všechno správně. Ale nejlépe ze všeho me-
ditujme o sobě, vlasti a smyslu života. Mějme se dobře, ale ne „přežraně“. 
Užívejme krajinu a přírodu, ale nelikvidujme samu její podstatu. Ukažme 
na ty hamižné a hrabivé, kteří jsou sto obětovat cokoliv pro své krátkodobé 
zájmy. Jsou na mnoha místech, v Číně, v Brazílii, v Indonésii i jinde. Máme 
je i v Čechách kolem sebe. Ale těch lidí, kteří hledají smysl všeho, a zatím ho 
nenacházejí, těch je, věřme, více.

Jistěže jedinec sám o sobě nedokáže mnoho. To dokáže jen mnoho jedin-
ců. Ale něco přece jen může. Třeba to, že nebude nakupovat nesmysly, pře-
vážené přes tři kontinenty. Bude respektovat řád přírody, který je milosrdný, 
ale současně neúprosný. Bude dbát na to, aby smrtící viry nemohly volně 
putovat po Zemi. Nebude likvidovat půdu, která nás živí. Bude udržovat 
a obnovovat studánky, dnes zamořené nebo svedené do meliorací. Nebude 
do krajiny umisťovat obludné stavby, které ji hanobí a vyvolávají odpor už při 
pohledu. Nebude konzumovat jedy, narušující jeho zdraví. Dá prostor našim 
souputníkům, zvířatům a rostlinám. Nebude si ze svých spoluobčanů dělat 
blázny, jak se běžně děje. Bude myslet na to, že nás za posledních dvěstě let 
přibylo šest miliard. Zřetelně pojmenuje to, co životu svědčí, a také to, co jej 
narušuje. Zvedne hlavu a už nebude zatěžovat své svědomí.

Jaromír Bratka
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veliKOnOce
Takové Velikonoce v Evropě už dlouho nebyly! Možná ještě nikdy. Ani za 2. světové války. 
Až přišel koronavir, nikoho se neptal a stavem nouze je dočista přehlédl. Přitom Veliko-
noce mají pro evropskou kulturu zásadní význam. Křesťanství je považuje za okamžik 
rozhodujícího obratu ve vztahu k Ježíši Kristu.

V té době – rozumí se před dvěma tisíci lety – a v jeho rodné zemi – rozumí se v Iz-
raeli- byli oceňováni především lidé znalí Zákona. Chudoba znamenala nižší postavení 
a nemoci byly trestem za špatný život. Kdo bydlel jinde než na jihu, v centru státu, nestál 
za pozornost. Nepřátel se štítili.

Do těchto poměrů vyrostl v Nazaretě, odkud „nemohlo vzejít nic dobrého“, Ježíš, poz-
ději nazývaný Kristus. Jeho zvláštností byl reálný pohled na člověka. Viděl ho jako součást 
života na Zemi. Život měl ve veliké úctě a všechno odvozoval od jeho počátku, od Pána 
Boha. Protože byl Ježíš realista, Pán Bůh byl pro něho nejen blízký, ale Boží záměry byly 
otcovské, rodičovské. Učitel z Nazareta říkal, že není lidí podřadných ani nadřazených, 
protože každý člověk má duši. Jakýmkoliv poctivým činem pomůžeš ostatním, čímkoliv 
nepoctivým poškodíš celý svět. Mít milion korun neznamená žít v pokoji, ačkoliv právě 
tohle je nejvyšší meta lidského života. Zákony jsou nutné, ale jejich litera nesmí být zne-
užívána vypočítavými znalci. Nepřátelé jsou obyčejní lidé jako my a patří do celku světa. 
Ale nemohou se z toho radovat. Domnívají se totiž, že mohou dělat, co si zamanou.

Pro mnoho Ježíšových současníků tahle sounáležitost světa i lidí byla úžasným 
objevem. Stali se jeho přáteli. Jenže Ježíš byl popraven, a to pro ně znamenalo životní 
otřes, jako by se všechno zatmělo. Do téhle tmy přišlo nedělní ráno: Ježíš není mrtev. 
Co říkal, nepřestalo platit, Ježíš je vzkříšen. Je jim stále blízko, dokonce blíže, než 
byl kdysi. Tohle zjištění platí pro křesťany dosud a je to důvodem slavení Velikonoc.

Dodatek:
Dneska, po tak dlouhé době, můžete vzít větu po větě z Ježíšových názorů a hned 
uvidíte, kde mají kořeny všechny neduhy naší doby. A jak si člověk musí vážit zakla-
datelů sjednocené Evropy, v níž dnes můžeme v míru žít! Nejen jako uživatelé výhod 
a stěžovatelé, ale jako platní přispěvatelé k jejímu rozvoji a pokoji.

Pavel Kuneš

Koupím
Vaše restituční nároky
Cena nároků do budoucna 

bude jen klesat,
díky plánované restituční 

tečce.
Tel 604374807
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Už se těšíme na podzim!
Loutkové divadlo Klecánek, které hrává v Městské knihovně Klecany představení pro 
malé diváky, muselo ze známých důvodů předčasně zakončit sezónu 2019/2020.

Co jsme hráli na podzim a co na jaře
Na podzim jsme jako první pohádku hráli v sobotu 19. října Sůl nad zlato. Vidělo ji 
dvacet dětí a stejný počet dospělých.

30. listopadu měla premiéru pohádka O princezně Klecandě. Tu napsal zvlášť pro 
náš soubor televizní autor Jiří Chalupa. Moc jsme si toho vážili a spisovatele i jeho 
manželku uvítali při představení. Diváků přišla opět asi dvacítka.

Perníková chaloupka byla na repertoáru už tradičně v lednu: Sotva děti snědí vánoč-
ní cukroví, čeká je další dobrota. Nádherně upečená a bílým sněhem ozdobená perní-
ková chaloupka! Vždycky ji pro Klecánek peče Lenka Petřinová, naše milá kamarádka. 
Také tentokrát, 26. ledna, dětem chutnala, a zbylo ještě i na herce a hudební doprovod!

Další, a nečekaně poslední představení jarní sezóny připadlo na sobotu 22. února. 
Dávali jsme Prince Bajaju v pozměněném provedení. Prince hrál jako host Honza 
Holub, a to výborně! Přišla opět dvacítka malých diváků, a ještě jsme zažili další 
překvapení, navštívili nás přátelé-loutkáři z pražských Vršovic.

Samozřejmě nás velmi mrzelo, že jsme museli zrušit březnové představení, ale 
takový je život. A těšíme se, že pohádku o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém uvidí 
děti někdy později.

Kdo všechno pro děti hrál?
Byli to Milan Žalud, Pavel Kuneš, Jana Langová, Zdena Lomová, Jarka Kredbová, 
Hana Janková. Průvodní slovo měla a o děti se starala Jana Kunrtová. Hudební dopro-
vod při představení výborně zajišťovali Michal Reiser (klávesy) a Anička Červenková 
(hoboj). Členům souboru a také těmto přátelům hudebníkům děkujeme. Těšíme se na 
další spolupráci!

A radostná zpráva nakonec!
Máme nadějnou vyhlídku, že Klecánek posílí Verunka a Dorotka. Obě jsou žákyněmi 
ZŠ a obě mají velkou chuť hrát loutkové divadlo.

zl

lOutKOvé DivaDlO KlecáneK
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věrný člOvěKu – vrabec DOmácí
Fauna Klecan 42.
Menší pták, kterého zná většina lidí, pro-
tože vesele štěbetá a poskakuje. Uhádli 
jste, mluvíme o vrabci domácím (Passer 
domesticus).

Vrabec měří obvykle 14 – 15,5 cm, váží 
do 30 g. Tělo má široké, hlavu velkou, 
zobák silný. Hřbet má hustě černohně-
dě čárkovaný, přičemž samec má černou 
náprsenku na bradě. Šedé temeno je po 
stranách kaštanové, samice má hlavu še-
dohnědou.

Živí se převážně rostlinnou potravou, nejvíce zrním, ale oštipuje i listy a pupeny 
a konzumuje nejrůznější odpadky. Hnízdí od dubna do srpna až 4x do roka, většinou 
v koloniích, od nížin až po nejvýše položené stavby v horách. Usadí se kdekoliv, 
třeba i ve starých hnízdech jiřiček, přičemž hnízdo je velká neupravená koule ze 
suché trávy, provázků a papírků. Vnitřek je vystlán množstvím peří. Samice počínaje 
dubnem klade 4-6 barevně nestálých vajíček. V zahřívání se střídají oba rodiče. Mlá-
ďata vrabci krmí nejprve hmyzem, od 3. do 17. dne života přibývá potrava rostlinná.

Současné evropské, ale zejména světové rozšíření vrabce domácího je nejen po-
zoruhodným, ale přímo neuvěřitelným příběhem. Jeho původní rozšíření je Evropa, 
Čína, Japonsko, Indočína, také ostatní Asie vyjma Sibiře nad 62° rovnoběžkou. Žije 
i v Maroku, Tunisu a v údolí Nilu. Lidé však vrabce rozvezli i po celém ostatním 
světě, proto se dnes hojně vyskytuje ve střední a jižní Africe, Austrálii, Severní i Jižní 
Americe a na mnoha ostrovech. Stal se tak nejúspěšnějším invazním druhem světa.

Až do šedesátých let 20. století byl vrabčák jedním z nejhojnějších ptáků naší 
vlasti. Na „vrabčích stromech“ nocovaly někdy stovky, jindy tisíce, ale i desetitisíce 
těchto štěbetavých ptáčků. Vrabčí kolonie se nacházely ve městech kolem pivovarů, 
obchodů, dětských hřišť, na vsích kolem sýpek a chlévů. Málokoho by napadlo, že na 
počátku 21. století již v Čechách bude vrabec vzácností, a děti ho budou znát hlavně 
z pohádkových knížek. Uveden je nyní i v Červeném seznamu ohrožených druhů 
ČR. Také u nás v Klecanech lze vrabce spočítat snadno, dohromady jich nebude více, 
jak dvě stovky. Pozorovat vrabce je možné například na hřbitově a sousedících zahra-
dách, kde sídlí v hustých jehličnanech, u zámku a u školy, kde ptáci bedlivě sledují, 
co lidem jedlého odpadne, aby se o to rychle postarali.

Možná si řeknete – může vrabec žít bez nás, bez lidí? Asi ano, ale dařilo by se mu 
mnohem hůře. Lidé mu dávají většinu živobytí. Pokud my lidé přežijeme toto století, 
přežije i většina vrabců. Platí to však i naopak. Chraňme tedy vrabce, naše věrné 
přátele.

Jaromír Bratka
František Málek

Vrabec domácí, kresba J. Bratka
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cO Se pSalO přeD 50 lety  
v KrOnice Klecan (4)
Poslední zápis v kronice Klecan z roku 1970 je tohoto znění:

Zdravotní středisko OÚNZ.
Předání do provozu dne 1. prosince 1970. Toto zdravotní středisko bylo 

vybudováno ze staré ZDŠ. Před budovou shromážděné občany uvítal před-
seda MNV s. Jaroslav Hančl a tajemnice s. Božena Zavadilová ve své zprávě 
mimo jiné pak uvedla: Po mnohých úvahách přistoupili jsme v prosinci 1968 
vybudovat středisko v akci „Z“. Spoluprací architekta Františka Novotného 
ze Řeže a stavitele Josefa Srby byl projekt připraven. Zednická četa místního 
JZD udělala základní bourací práce. Příslušníci ČSLA vykopali v obtížném 
terénu potřebnou kanalizaci (2 600 brigádnických hodin). Na stavbě se vy-
střídalo 48 brigádníků a v čele s vedoucími funkcionáři MNV pracovali ob-
čané téměř všechny volné soboty a neděle roku 1970 (12 300 brigádnických 
hodin). Původní projekt byl vypracován za 720 000 Kčs. ONV reservovalo na 
tuto stavbu 1 500 000 Kč. Částkou 104 tisíc Kčs přispěly NV Klecany, Větru-
šice, Máslovice, Vodochody a Husinec – Řež.

Celkem bylo reservováno 1 604 000 Kčs; prostavěno 1 218 000 Kčs; vyba-
vení 212 000 Kčs. Celkové vydání činilo 1 430 000 Kčs.

Pak občané prohlédli si zařízení budovy střediska, které naši zdravotníci 
řadí na prvé místo v okrese. Ve středisku je ordinace s čekárnou, příprav-
nou a pracovnou pro obvodního lékaře. Tři místnosti pro zubního lékaře, 3 
místnosti pro gynekologii, 3 místnosti dětského oddělení, místnost pro sestry 
a isolační místnost pro děti s infekčními chorobami. I na lékárnu je pamato-
váno, která má k dispozici 2 přízemní sklady. Všechny místnosti jsou vybave-
ny novým nábytkem a novým lékařským zařízením. Pacienti a zdravotnický 
personál mají tu k dispozici moderní sociální zařízení. Pro domovníka je 
vybudován slušný prostorný byt. Celá budova uvnitř i zvenčí působí velmi 
pěkným dojmem.

Po prohlídce střediska vpředu podepsaní hovořili v zasedací síni MNV 
o dobře vykonané práci, která nebyla bez obtíží.

Za práce na středisku obdrželi dne 10. prosince 1970 na veřejné schů-
zi MNV od zástupce okresu (s. Jaroše) pochvalné diplomy: MNV Klecany, 
místní JZD, soudruzi Josef Smolík, Antonín Gruncl, Václav Moucha, Karel 
Moucha, Václav Merhaut, Josef Košťál, Frant. Srp, Josef Srba a Frant. Novotný 
(stavitelé) a Helena Vendyšová.

Ve zpravodaji ONV z ledna 1971 je uvedeno: Na stavbě má největší or-
ganizační zásluhu tajemnice MNV B. Zavadilová. Také obdržela pochvalný 
diplom.
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Na tomto veřejném zasedání MNV přečetl poslanec Ing. J. Stelzig zprávu 
o plnění závazku MNV uzavřeném na počest 25. výročí osvobození naší 
republiky Sovětskou armádou. Pak byla oznámena jména odvolaných poslan-
ců, byli to: Karel Kodet, Jaroslav Řápek, Jan Gleich a Marie Tynclová. Volbou 
nových poslanců byl doplněn stav na plný počet 31 osob jaký byl po volbách 
v roce 1964.

JH

Budova bývalé obecné školy – nyní zdravotní středisko

mySlivOSt – Sčítání Zvěře
Jedním ze základů správného 
mysliveckého chovu zvěře je 
znalost jejích stavů. Stavy zvěře 
a jejich přírůstky v honitbě zjiš-
ťujeme sčítáním. Způsobů sčítá-
ní je celá řada, žádný však není 
úplně přesný. Úspěšnost a spo-
lehlivost závisí na opakova-
ném sčítání a na zkušenostech 
a svědomitosti sčítajících osob. 
Základním a nejdůležitějším je 
jarní sčítání, které nám vypoví-
dá o tom, jak zvěř přežila zimní 
období a jak toto ovlivnilo její 
kmenové stavy. Zjištěné kmenové stavy se porovnávají s normovanými kmenovými 
stavy. Ty jsou, spolu s jakostní třídou a koeficientem přírůstku, stanoveny pro každý 
jednotlivý druh zvěře dle bonity honitby. Normované stavy jsou stavy optimální, které 
úživnost honitby umožňuje a zároveň nedochází k přemnožení druhu. Další sčítání 
se pak provádí koncem léta či na začátku podzimu a na něm se zjišťuje skutečný 

Bažant kohout
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přírůstek. Ten je rozhodující pro stanovení 
plánu odlovu.

Pro jarní sčítání zajíců se honitba roz-
dělí na několik úseků, na kterých jednot-
livé plochy prochází řada sčítačů. Bažantí 
zvěř se sčítá především u zásypů, kam se 
stahuje v době nouze. Stejně tak srnčí zvěř 
se sčítá u krmelců, ale také na volných 
plochách. Tam lze spatřit její tlupy, do kte-
rých se v zimním období sdružuje.

Všechny tyto metody jsou předepsané 
a ověřené. Předpokládají však určitý počet 

zvěře v honitbě. U drobné zvěře tzn. zajíců a bažantů však v naší honitbě normova-
ných stavů zdaleka nedosahujeme. Drží-
me se nad minimálními stavy, což zname-
ná, že tato zvěř sice v honitbě je, ale kvůli 
nízkým počtům se již několik let neloví. 
Vypouštěním dospělé bažantí zvěře se 
snažíme zvýšit její počty, a tak dát šanci 
na její přežití v honitbě. U zajíců to tak 
nefunguje. Jejich stavy jsou závislé přede-
vším na přírodních podmínkách, způsobu 
zemědělské výroby a skladbě krajiny. Je-
dinou zvěří, která si v rámci mysliveckého 
hospodaření udržuje dobré početní stavy, 
je zvěř srnčí. K jejímu zachování platí stej-
né podmínky jako u zajíců. Navíc ji významně ohrožuje silniční doprava, kdy kaž-
doročně dochází ke značnému úhynu této zvěře pod koly aut. U černé zvěře nejsou 
v naší honitbě předepsány normované kmenové stavy, a tak není předmětem mysli-

veckého hospodaření. Intenzivně se však 
loví. V uplynulém mysliveckém roce bylo 
uloveno 69 ks divokých prasat a to buď na 
naháňkách či individuálně.

Jako každý rok, orgán státní správy na 
úseku myslivosti vyhlásil letošní termín 
jarního sčítání a to na sobotu 29. února. 
V ten den provedli členové Mysliveckého 
spolku Zdiby – Klecany sčítání zvěře s tím-
to výsledkem: zajíc 86 ks, bažant kohout 
22 ks, bažant slepice 65 ks, srnec 15 ks, 
srna 15 ks, srnče 6 ks. Kromě toho odhad 

stavu černé zvěře 23 ks. To vše v honitbě, která se rozkládá od Chaber a Bohnic, přes 
Zdiby a Klecany do Klíčan, Větrušic a Řeže na cca 1500 ha honební plochy.

Ing. Jiří Trpák

Černá zvěř

Srnec

Zajíc
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plevely našicH ZaHraD (i.)
V sobotu 21. března nastalo, navzdory onemocnění COVID-19, jaro. Je to dobrá 
známka toho, že se příroda nenechá zmást civilizačním běsněním a dokáže si udr-
žet svůj řád, ať se děje, co se děje. Většinu z nás zmíněné onemocnění uvrhlo do 
domácího prostředí. I tady se projevuje věčná lidská nespokojenost. Když musíme 
chodit do zaměstnání, hudráme, že by nám bylo líp doma. Když musíme dočasně 
doma pobývat, abychom neohrožovali zdraví své ani okolí, reptáme, že je to doma 
na zbláznění a snažíme se vymyslet, jak obejít všechna ta úřední nařízení, a to do-
konce i za cenu ohrožení zdraví a života. A právě za této situace se plně potvrdilo, že 
zahrádkář je druhem neohroženým. Alespoň, co se psychiky týká. V době vyhlášení 
nouzového stavu a omezení volného pohybu se zahrádkář začne okamžitě modlit, 
aby mu k tomuto požehnanému zákazu opouštění domácích prostor ještě vyšlo poča-
sí a jaro pro něj nebude mít chybu. Tedy až na nepřítele pro zahrádkáře, s kdejakým 
virem srovnatelným, a tím jsou úporné plevely. Už Karel Čapek napsal: „Je to tak: 
čím větší neřád, tím víc se má k světu.“ A protože je tento citát z knihy Zahradníkův 
rok, neměl tím neřádem pan Čapek jistě na mysli nesnesitelného souseda, ale plevel. 
Tím se dostávám k podstatě tohoto článku, který by, po delším úvodu, měl představit 
první dva z našich nejčastějších plevelů, a to ptačinec prostřední a ostružiník srstnatý.

Ptačinec prostřední (Stellaria media), lidově nazý-
vaný „žabinec“, je rychle rostoucí jednoletý ple-
vel, který se plazí po zemi do všech stran a když 
je dostatečné vlhko, dokáže vyšplhat až do výšky 
20 – 30 cm. Jakmile necháme ptačinec vyseme-
nit, začnou vyrůstat mladé rostliny, které snadno 
přezimují a rostou i při nízkých teplotách. K útlu-
mu růstu dochází v létě, ale jen na místech, která 
nezaléváme. Úplně poničit dokáže výsevy mrkve 
nebo ředkviček, protože svým rychlým růstem ob-

sadí jejich místo. Je proto třeba ho vytrhávat dříve, než vysemení, vytrháváme ho s ko-
řínky, které je lepší před vytržením nadzvednout lopatkou nebo motyčkou, abychom 
nepřetrhli báze stonků, které by rostly dál. Dobrá zpráva je, že je ptačinec jedlý, a to 
nejen pro drůbež, ale i pro lidi. Mladé výhonky a lístky se dají přidat do salátů, po-
lévkových noků apod.

Ostružiník srstnatý (Rubus hirtus) zná snad oprav-
du každý. Jeho husté trnité výhony se šíří skoro zá-
vratnou rychlostí a na neopečovávaných plochách 
pak vytváří nižší houštiny. Výhony, které leží na 
zemi snadno zakořeňují. Likvidace ostružiníku je 
fyzicky poměrně náročná. Pokud již vytvořil houš-
tinu, je třeba ji nejprve zlikvidovat křovinořezem 
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a potom pečlivě vyrýt nebo vykopat výhony. Jeho schopnost regenerace je skoro zá-
vidění hodná, a tak musíme být při likvidaci opravdu důslední. Plody ostružiníku jsou 
malé a našedlé, ale stejně jedlé jako u ostružiníku pěstovaného cíleně v zahradě. Také 
jeho listy se dají sbírat a sušit do čajových směsí. V lidovém léčitelství se používá při 
zánětech žaludku a střev, jako prostředek proti kašli nebo k péči o dásně. Často je 
používán jako doplněk účinnějších bylin.

JH

šKOlní Kurýr
Skončily jarní prázdniny. Vrátili jsme se do svých školních lavic, nad-
šeni, že se opět vidíme. Naše radost však neměla dlouhého trvání. 
Pouhé dva dny jsme se mohli těšit ze společných okamžiků. Radost nám zkazil 
jeden neviditelný mikroorganismus, který se tiše vplížil do našich životů a obrátil 
je vzhůru nohama. Ukázal nám, že to nejsme my lidé, ač velcí a na vysokém vý-
vojovém stupni, kdo tady vládne. Ochromil dočista celou společnost. Pro mnoho 
lidí, jako kdyby se čas náhle zastavil. Pro jiné nabral na vysokých obrátkách. 
Celá společnost se musela ze dne na den, z hodiny na hodinu, naučit reagovat na 
nově vzniklou situaci. Rodiče se museli postarat o děti, kterým se zavřela škola. 
Mnoho z nich teď jede nadoraz. Pracují, zabezpečují stravu a pomáhají dětem 
se školními povinnostmi. Děti, zvyklé na každodenní přímý kontakt se spolu-
žáky, se nyní musí vypořádávat s izolací. Všem rodičům i dětem patří náš velký 
dík. Dětem za zodpovědný přístup, schopnost samostatné práce a zájem o školu 
i v takto ztížených podmínkách. Rodičům za podporu svých dětí, i nás učitelů. 
Ani pro nás učitele není současná situace snadná. Stejně jako celá společnost se 
i my učíme reagovat na danou situaci, která nemá obdoby. Zkoušíme nejrůznější 
metody a formy výuky na dálku, a to tak, aby vyhovovaly všem stranám.

Věřím, že si na vše brzy zvykneme a najdeme ideální společnou cestu.
Změny ve školství bohužel zasáhly i do jednoho z nejkrásnějších okamžiků, 

které děti v předškolním věku prožívají, a tím je zápis do škol. V letošním roce 
se bude muset obejít bez přítomnosti budoucích prvňáčků. Zápis bude probíhat 
elektronicky přes naše webové stránky www.zsmsklecany.cz od 1. 4. 2020 do 
30. 4. 2020.

Všem rodičům přeji pevné nervy a dostatek trpělivosti (určitě si mnozí z vás 
oddechnou, až vzdělávání vašich ratolestí převezmeme opět my, učitelé).

Dětem nadále chuť do učení, co nejméně nudy a hodně radosti i v této situaci.
A nám všem pak hlavně zdraví a ať je návrat do „normálního“ života co nej-

rychlejší.
Za pedagogický tým Mgr. Klára Manová
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StřípKy Ze šKOlKy
Březen jsme ve školce začali zúženým prázdninovým provozem. Mnohé děti si uží-
valy s rodiči na horách a nikdo netušil, co nás čeká za pár dnů. Bohužel přišlo to, 
co se dalo podle všech zpráv ze světa, předpokládat. I do Česka dorazila „potvora“ 
COVID-19.

Nejdříve došlo k uzavření všech školních zařízení kromě mateřských škol. Kdo 
z rodičů mohl, nechal svoje děti v bezpečí domova. Čím více se situace s nákazou 
zhoršovala, přišlo rozhodnutí, že se uzavře i naše mateřská škola. Vzhledem k tomu, 
že nejsme malá dětská skupina, ale velká mateřská škola, kterou navštěvuje více než 
170 dětí, riziko přenosu nákazy by bylo příliš vysoké.

Po uzavření mateřské školy se věnovala část paní učitelek a paní uklízeček des-
infekci veškerých prostor školky, probíhal úklid tříd, mytí hraček a úklid venkovních 
prostor.

Druhá skupina paní učitelek se stejně, jako mnoho dalších švadlenek, věnovala šití 
roušek, které byly a jsou stále zapotřebí k nařízené ochraně obličeje. Roušek se pro-
zatím ve školce ušilo téměř 700 ks a paní učitelky jsou připraveny kdykoliv zasednout 
k šicím strojům a pokračovat ve výrobě potřebných roušek. Roušky byly distribuo-
vány osobně přátelům, sousedům, prostřednictvím MěÚ na všechna potřebná místa 
a 100 ks roušek bylo předáno do NUDZ.

Přejeme Vám hodně zdraví a síly ke zvládnutí všech složitých životních situací!

Kolektiv MŠ

Situace ohledně pandemie koronaviru se stále vyvíjí a v této době není zcela jasné, 
jak dlouho bude MŠ uzavřena. O případných změnách ve smyslu otevření MŠ bude-
te informování všemi dostupnými informačními kanály.
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měSíc břeZen v naší Družce!
Měsíc březen nám začal krásně, a to jarními prázdninami. Všude kolem nás už 
vládly obavy z nové nemoci Covid-19. Bylo doporučeno necestovat na hory, jak 
jsou všichni zvyklí, ale i tak věříme tomu, že si všichni prázdniny dosyta užili. 
Alespoň to tak vyznělo z vyprávění dětí, které přišly po týdnu volna do školy. 
Hned po dvou dnech ovšem stát vyhlásil mimořádný stav a školy se nám uzavře-
ly. A to až do odvolání. I tak ale věříme tomu, že i když děti dostávají spousty 
úkolů, aby výuku pomocí samostudia dohnaly, zvládneme se všichni radovat 
z prvních krásných jarních dnů, které už venku všude kolem nás panují. 

Proto přejeme nejen všem dětem, ale i všem rodičům, abychom tuto mimořád-
nou a nečekanou situaci přečkali ve zdraví a co nejdříve se opět všichni setkali 
v naší báječné škole. 

Krásné jaro všem! 

A ještě na závěr malá ochutnávka z naší fotogalerie “karnevalových dnů“, kte-
ré se konaly ještě před jarními prázdninami .



III

Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Na základě vládního nařízení ve smyslu omezení volného pohybu osob a uzavření 
všech sportovišť, je do odvolání přerušena veškerá sportovní činnost fotbalového 
klubu.

fOtbalOvé Hřiště a přileHlá tréninKOvá 
SpOrtOviště JSOu uZavřena!
Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví a pevné nervy.

Potvrzení emailové adresy
Prosíme všechny členy Tělovýchovné jednoty Sokol Klecany, z.s., aby na základě 
výzvy, která jim přijde do emailu, potvrdili do systému FAČR svoji emailovou adresu. 
Vyžaduje to nový členský systém FAČR. Děkujeme

prOgram SOutěží fačr  
Je DO ODvOlání přerušen
FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený 
nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, 
KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.

„Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fa-
noušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom 
mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, 
které pod nás spadají,“ řekl předseda Asociace Martin Malík.

Sledujeme aktuální informace ze sportovního prostředí a v případě jakýkoliv změn 
vás i trenéry budeme informovat.

Dáša Horová a Jiří Kruťa




