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SlOvO StarOSty
Vážení spoluobčané,
již téměř dva měsíce žijeme ve světě, 
který neznáme. Z důvodu ochrany před 
nákazou COVID-19 byl 12. března 
vyhlášen nouzový stav a celá země se 
ocitla v karanténě.

Podle statistik sice nákaza COVID-19 
nepředstavuje pro zdravého člověka 
v naprosté většině případů smrtelné 
nebezpečí a neměli bychom podléhat 
nepřiměřené panice, rozhodně však 
musíme myslet na seniory a občany 
oslabené jinou nemocí, kteří nákazu snášejí nejhůře a jsou nejčastějšími oběťmi. 
Včasnými opatřeními a jejich dodržováním jsme zamezili explozi nákazy tak, jak 
propukla v jiných zemích. Jaký by byl u nás pravděpodobný vývoj, pokud bychom 
opatření nezavedli, nebo je zavedli pozdě, si můžeme ukázat na případu srovnatelně 
velké Belgie, která se v počátku postavila k boji s nákazou zcela rozdílně a opatření 
zde byla oproti České republice minimální.

Stát Počet obyvatel Nakažení Mrtví V kritickém stavu

Česká republika 10,6 mil.  7 273   215  71

Belgie 11,5 mil. 44 293 6 679 970

(Stav k 24. 4. 2020)

Rizikem rychlého nekontrolovaného rozšíření 
nemoci je kolaps zdravotnictví – v případě ne-
dostatku lůžek na jednotkách intenzívní péče 
a plicních ventilátorů by se smrtnost nemoci 
zcela jistě rapidně zvýšila. V médiích jsme mohli 
vídat zprávy o lékařích v nemocnicích v severní 
Itálii, kteří museli v době nejvyššího náporu ne-
moci řešit, kterému z pacientů ve vážném stavu 
poskytnou nedostatkový plicní ventilátor a tím 
mu dají reálnou šanci na přežití a na kterého se 

již nedostane, s velkou pravděpodobností ho odsoudí k smrti. Díky opatřením, která 
většina z nás poctivě dodržuje, u nás k takovému scénáři naštěstí nedošlo. Nošení 
roušek, pravidelná dezinfekce a dodržování odstupů šíření nemoci razantně zbrzdilo.

Situace se vyvíjí a mění každým dnem. V posledních dnech (pozn.: psáno 24. 4.) 
hlásí hygienické stanice více vyléčených, než nově nakažených, nemocných tedy 
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začalo konečně ubývat. Vše nasvědčuje tomu, že bude krizový stav brzy ukončen 
a postupně se začneme vracet k normálnímu životu. O to více je důležité, abychom 
i po uvolnění opatření nadále činili vše proti dalšímu šíření nákazy, aby nás nepo-
stihla její druhá vlna. K dnešnímu dni máme v Klecanech hlášeny 4 aktivní případy 
onemocnění COVID-19, děláme a budeme dělat vše pro to, aby bylo dalších případů 
co nejméně.

Klecany, stav k 24. 4. 2020:

Počet nakažených Počet vyléčených Počet zemřelých

4 0 0

Rouškami jsme zásobili občany během března, 18. 3. rozvezli dobrovolníci do 
každé domácnosti dezinfekční mýdlo a v neděli 29. 3. dezinfekci SANOSIL. V po-
sledním dubnovém víkendu byla rozvezena další várka dezinfekce na ruce, tento-
krát ethanolový AntiCOVID. Město dodává dezinfekci i do všech obchodů a veřej-
ných budov. Používejte ji prosím! Kromě používání roušek a dodržování odstupů je 
pravidelné dezinfikování rukou jedna z mála možností, jak se před nákazou chrá-
nit. Dostal jsem dotaz, proč distribuujeme mezi občany zdarma dezinfekci, když si 
ji již může každý koupit. Když jsme dezinfekci AntiCOVID objednávali, bylo téměř 
nemožné ji sehnat a termín dodání byl několik týdnů. Dnes je již situace lepší, 
dezinfekce Anti COVID je v některých obchodech dostupná, běžně se však prodává 
za 150 – 500 Kč (!) za 1 l. Nám se podařilo tuto dezinfekci získat za velkoobchod-
ní cenu přímo od výrobce, 1 l za 47,– Kč. Včetně lahvičky, dávkovacího uzávěru 
a polepu zaplatilo město za 0,5 l cca 35,– Kč. Bohužel, jak jsem výše uvedl, byl 
termín dodání této dezinfekce několik týdnů a abychom mohli dezinfekci občanům 
distribuovat co nejdříve, využili jsme před měsícem okamžitou nabídku společnosti 
ze sousední Řeže na koupi peroxidové dezinfekce s přídavkem stříbra SANOSIL, 
i když je její cena vyšší, než cena alkoholové dezinfekce (0,5 l lahvička vyšla na 
97,– Kč) a rozvezli ji již v březnu. Dále jsme pořídili antivirovou dezinfekci GCA, 
kterou používají naše technické služby na postřik autobusových zastávek, laviček 
a dalšího městského mobiliáře.

Stáčení dezinfekce, dezinfekce zastávek a laviček
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Tlak na dodržování vyhlášených opat-
ření samozřejmě vyvolal spory, zda veřej-
ná prostranství v Klecánkách jsou příroda, 
kam lze vyjít i v době karantény, nebo se 
jedná o součást města a omezení pohy-
bu platí i tam. Podle našeho názoru je 
správně druhá možnost – Klecánky jsou 
obytná zóna, součást města, proto zde 
naše Městská policie prováděla opatření, 
která měla vést k zamezení shlukování 
většího množství osob. Byla uzavřena ná-
vštěvnická parkoviště, strážníci se snažili 
domlouvat výletníkům, aby se na místě 
nezdržovali a trpělivě jim vysvětlovali, že 
se nenacházejí v přírodě, ale v obytné zóně cizího města. Vzhledem ke značnému 
počtu návštěvníků, zejména z Prahy, to bylo velmi složité a docházelo ke sporům. 
Mohli jsme tak zažít paradoxní situaci – zatímco centrum Prahy bylo zcela vylidněné 
a na Staroměstském náměstí se pohybovaly v jednu chvíli jednotky, maximálně desít-
ky lidí, v Klecánkách jich byly za slunečného počasí stovky.

Současná situace se velmi negativně dotkla mnoha podnikatelů a živnostníků. Ze 
dne na den byli nuceni uzavřít své provozovny či svou činnost výrazně omezit a přišli 
tak o své živobytí. Státní kompenzace většině z nich zdaleka nepostačí ani na pokrytí 
nákladů, pouze zmírní jejich ztrátu. Jsme připraveni podnikatelům, kteří byli naříze-
ními vlády postiženi a podnikají v prostorách pronajatých od města, v této nelehké 
situaci pomoci a již vyřizujeme žádosti o úlevu na nájemném. Podnikateli stačí vy-
plnit formulář, ve kterém popíše rozsah omezení své činnosti a rada města rozhodne 
o formě úlevy, kterou je snížení či odpuštění nájemného.

Připomínám, že je stále v provozu COVID krizová linka města 739 592 775, kde 
jsme připraveni odpovídat na Vaše dotazy nebo žádosti o poskytnutí pomoci. Senio-
rům nabízíme dovoz nákupů nebo léků do domu. Přeji Vám hodně sil do dalších dní 
a pevně doufám v lepší zítřky.

Jsme tu s Vámi, společně to zvládneme!
Bc. Daniel Dvořák, starosta města

V rekreační zóně v Klecánkách platila  
mimořádná opatření

výpiSy Z uSneSení rady mĚSta Klecany  
Za mĚSíce břeZen a duben 2020
Rada 9. března
 – Schválila ukončení smlouvy o údržbě části veřejného osvětlení v Klecanech 

s panem K. Tintěrou z Klecan a schválila uzavření smlouvy o údržbě části ve-
řejného osvětlení s panem T. Kleckerem z Klecan.
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 – Vzala na vědomí vyúčtování služeb Charity Neratovice za rok 2019. Na finan-
cování se v r. 2019 podílely obce Husinec-Řež, Zdiby, Máslovice a Větrušice.

 – Schválila nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 54 na náměstí Třebízského.

Rada 16. března
 – Schválila realizaci akce Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany etapa O – 

podle dokumentace pro provedení stavby a položkového rozpočtu, obojí zpra-
cované Europrojektem s.r.o. Praha 5.

 – Schválila zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
akce Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany s předpokládanou hodnotou 
zakázky 31 299 539 korun bez DPH a uložila investičnímu technikovi zajistit 
vyhlášení zadávacího řízení do 19. března t. r. Stavba bude realizována v le-
tech 2020 – 2021.

 – Schválila objednání posílení internetového připojení Městského úřadu v Kle-
canech za 113 681 korun bez DPH a vybudování veřejné bezplatné wi-fi sítě 
za 629 205 korun bez DPH od NHK Solutions s.r.o. Praha 10.

 – Vzala na vědomí informaci o došlých nabídkách k zajištění služby nakládání 
s odpadem pro město Klecany a vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku FCC 
ČR s.r.o. Praha 8 za 3 991 772 korun bez DPH. Schválila podpis smlouvy 
s touto firmou.

 – Schválila smlouvu o správě a údržbě elektroinstalace v areálu Dolních kasáren 
s panem E. Hurychem. Předmětem smlouvy není údržba a oprava elektroin-
stalace v pronajímaných objektech. Stav této elektroinstalace jsou nájemci 
povinni doložit revizí.

 – Schválila prodej pěti vyřazených velkoobjemových kontejnerů za celkovou 
cenu 20 000 korun pro Agrossyn s.r.o. Kontejnery budou využívány na biood-
pad.

 – Jmenovala krizový štáb města Klecany v souvislosti s výskytem Covid-19, 
v tomto složení: D. Dvořák, I. Kurhajec, P. Kotrba, J. Bendl, R. Binder, M. Fis-
cher, A. Vosečková, J. Filinger. Štáb se bude svolávat podle aktuálního stavu 
věcí a potřeb starosty obce.

 – V souladu s usnesením vlády se ruší s okamžitou platností veřejné projednání 
změny č. 4 územního plánu města. Ministerstvo vnitra sděluje, že jednání 
zastupitelstva se může konat pouze je-li nezbytné a zcela nevyhnutelné. Zase-
dání není nezbytné konat z důvodu zákonem stanovené tříměsíční frekvence 
podle § 92 odstavec 1 zákona o obcích. Náhradní termín bude reagovat na 
nastalou situaci. Občané budou včas informováni.

Rada 23. března
 – Neschválila žádost o pronájem části plochy u hřiště s umělým povrchem u cyk-

lostezky v Klecánkách, protože je to odpočinkové místo pro místní nohejbalisty. 
Prostor je veřejným prostranstvím a měl by takto zůstat.
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 – Schválila dotaci 50 000 korun (na sportoviště) pro TJ Sokol Klecany na zajištění 
výběrového řízení a uvedení akce na portálu Vhodné uveřejnění. Schválila návrh 
a podpis příkazní smlouvy s Mgr. Zábranskou k přípravě zadávací dokumentace.

Rada 30. března
 – Schválila pořízení nového serveru pro ZŠ a MŠ Klecany kvůli poruchovosti 

a malé kapacitě stávajícího serveru. IT technik udržuje chod na hranici funkč-
nosti. V současné situaci je potřeba zvládat veškerou agendu školy včetně tříd-
ní knihy, evidence žáků a plnění úkolů a komunikace z domova v současném 
nouzovém stavu.

 – Vzala na vědomí protokol o průběhu výběrového řízení na pozici finanční 
účetní-referentka. Pozice byla obsazena s nástupem 1. 4. 2020.

 – Schválila cenovou nabídku NHK Solutions s.r.o. ve výši 59 432 korun bez 
DPH na uložení části kabelového vedení mezi hasičskou zbrojnicí a budovou 
městského úřadu do země.

Rada 6. dubna
 – Schválila znění a podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo akce Rekonstrukce 

a přístavba objektu Rychty čp. 74 a 487 v Klecanech. Jde o prodloužení ter-
mínu kvůli vícepracím z důvodu nepředvídatelnosti okolností, a to nutnosti 
podchytit základy pod budovou čp. 74. Celková lhůta pro dokončení díla se 
nemění.

 – Schválila dotaci ve výši 30 000 korun spolku Tělocvičná jednota Sokol Kleca-
ny a dotaci ve výši 20 000 korun spolku Klub přátel koní a poníků Klecany. 
Dotace budou vyplaceny z fondu kultury, sportu a volného času.

 – Souhlasila se záměrem rozšířit pronajímanou plochu v Dolních kasárnách 
KLEDEPU Klecany s.r.o.

Rada 14. dubna
 – Projednala a schválila zařazení území obce do působnosti MAS Nad Prahou 

na programové období 2021 – 2027.

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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Opatření K ZápiSům dO mŠ  
prO ŠKOlní rOK 2020/2021
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infOrmace K pálení trávy  
a „Jarnímu úKlidu“ ZaHrádeK
Vážení přátelé,

při pohledu z okna je nutno podotknout, že očekávaná 
„opravdová zima“, již nejspíš nepřijde, teploty stoupají 
a dále stoupat budou a zdá se, že přichází čas, kdy se řada 
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z vás chystá na jarní úklid svých zahrádek a zahrad, chalup a podobně, což může být 
spojeno s činnostmi, jako pálení trávy a mnohdy i jiných biologických, ale i nebio-
logických odpadů. Toto však skýtá jistá úskalí a řídí se jasnými pravidly. My jsme se 
rozhodli vám je shrnout a připomenout.

Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České repub-
liky (zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem 
o myslivosti), přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, ale 
také škody na majetku sahající v celkovém součtu mnohdy do desítek milionů korun. 
Od roku 2015 každoročně počet evidovaných požárů v souvislosti s pálením trávy, 
překročil číslo 250.

Abyste se takovému neštěstí vyhnuli, zde je malý návod, jak kontrolované pálení 
provádět.

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět 
fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony a za podmínek stano-
vených vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velkých hromadách. Pokud se spalování 
účastní děti, musí to být vždy za přítomnosti dospělé osoby. Před spalováním je třeba 
připravit prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírod-
ních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených 
opatření proti vzniku a šíření požáru.

HZS kraje může stanovit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. 
Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta do 
výše 500.000,–.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajům:

Provádí se elektronicky, emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS 
kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS (Krajského operačního a informač-
ního střediska) HZS kraje.

www.paleni.izscr.cz – kontakty na HZS Středočeského kraje www.hzscr.cz

Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150!!!

Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu hasičů!!!

Pravidla pro pálení biologického materiálu:
Velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě pří-
tomen dozor, při náhlém zhoršení počasí nebo silného větru, je pálení nutné ihned 
přerušit a oheň uhasit, místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1m, kde 
budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zemina). Místo spalování 
se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek (vody). Místo pálení lze opustit 
až po úplném uhašení ohně, po dobu pěti dnů nebo do vydatného deště je nutno 
místo pálení pravidelně kontrolovat. Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování 
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nesmí být zataraseny, spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných 
nebo hospodářských objektů. Osoba mladší 15 ti let nemůže odpad spalovat bez 
přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Zdroje: www.hzscr.cz
 www.krizovyport.firebrno.cz/navody/predchazeni-pozarum#les

Tomáš Spejchal
Technik ochrany obyvatelstva JSDH Klecany

Foto Hasičský záchranný sbor Úst. kraje
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75. výročí konce II. světové války
16. května jsme chtěli společně s kulturní komisí města oslavit 75. výročí konce II. 
světové války. Jako již tradičně jsme pozvali big band Gymnázia a hudební školy hl. 
města Prahy, klub Old car rangers s jejich válečnými vozy, módní přehlídku z konce 
války, dobové pekařství a vetešnictví. 

K této příležitosti jsme chtěli opět uvést výstavu věnující se životu v Klecanech 
mezi léty 1918 – 1945. Výstavní panely jsou věnovány kulturnímu a sportovnímu 
životu v našem městě, a také právě II. světové válce, kde se můžete dočíst o osudech 
židovských spoluobčanů, o místním protinacistickém odboji, o působení německé 
posádky na klecanském zámku a s ním spojenými leteckými souboji odehrávajícími 
se nad klecanskou kotlinou v jarních dnech roku 1945.  

Letos se musíme společné oslavy vzdát. Alespoň jedním úryvkem z výstavy, příbě-
hem odehrávajícím se na klecanském nebi, bychom Vám chtěli toto výročí přiblížit.

Příběh přátelství a hrdinství
Tento rok si připomínáme 75. výročí ukončení II. světové války, 
která navždy změnila a zásahla životy miliónů lidí. V bojích a na 
následky válečných útrap zemřelo dle statistik více než 72 mi-
liónu lidí. Válečné události též zasáhly do života klecanských 
obyvatel, kteří se na jaře roku 1945 stali svědky několika le-
teckých útoků vzdušných sil americké armády na místní letiště, 
tehdy aktivně využívané německou posádkou Luftwaffe. Ze sou-
bojů odehrávajících se nad Klecanami ovšem, díky zaznamena-
nému svědectví, vyniká svým příběhem bitva, jež se odehrála 
dne 3. března 1945. Při ní zaútočili na klecanské letiště američtí 

hloubkaři s letouny typu P- 51 Mustang z 343. peruti 55. stíhací skupiny 8. letecké 
armády USA-AF (343rd Squadron 55th Fighter Group).

Jednotka měla ten den jako hlavní úkol doprovázet těžké 
bombardéry směřující na rafinérii syntetického benzinu v sas-
kém Ruhlandu, ale vyhledávala i tzv. příležitostné cíle na zemi.1 
Bitvy se zúčastnili hrdinové následujícího příběhu: poručíci 
Brooks J. Liles (dále Lt. Liles) a jeho přítel Lt. Bernard H. Howes 
(dále Lt. Howes).2

Na bitvu vzpomínal klecanský rodák pan J. Richter: „Byl jsem 
na hodině klavíru u pana Vovsa, když se bezprostředně po za-
houkání sirény ozvala střelba z nalétávajících Mustangů a s jis-

1 Příběh byl převzat a redakčně zkrácen z knihy: M. Plavec, F. Vojtášek, P. Kaššák: Praha 
v plamenech, Praha 2008.
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tým odstupem i obranná palba letiště. Viděl jsem mírně kouřící Mustang s otevřeným 
podvozkem, který se chystal přistát v poli v místě zvaném Za Černou skálou. Místo 
přistání jsem ze svého stanoviště nemohl sledovat, ale viděl jsem, jak nad ním krouží 
několik dalších. Ostatní se na letišti zřejmě vypořádávaly s protiletadlovou obranou. 
Krátce po náletu jsem se vytratil matce, která mi přiběhla naproti, a uháněl k místu 
přistání sestřeleného letadla. S ostatními kluky jsme doběhli nedlouho potom, co do-
razil náklaďák s německými vojáky, kteří chtěli zatknout pilota. K našemu překvapení 
na poli, nedaleko od sebe, stály letouny dva. Piloti zde ale nebyli, a pokud vím od 
otce (otec pana Richtera sloužil na četnické stanici v Klecanech) nedošlo k jeho zajetí 
ani později nikde v okolí. Na poli byly stopy kol podvozku, jako by odtud vzlétlo 
letadlo, a tak se mezi obyvateli Klecan roznesla zpráva, že na místě přistál ještě třetí 
pilot, který oba piloty odvezl. (...)

Osudy obou pilotů však byli úplně jiné… Letounem, který J. Richter zpozoroval, 
byl P-51D-10-NA (přezdívka Sweet Mary I) za jehož řízením seděl Lt. Liles. Co se 
přesně odehrálo, vylíčil pilot Lt. Marvin Satenstein: „Kroužili jsme ve výšce 2 000 
stop v prostoru Prahy a pátrali po vhodných cílech na zemi. V tom jsme si všimli 
letiště, na kterém bylo zaparkováno velké množství strojů.3 Můj Červený roj a zbytek 
Žlutého roje se rozhodly na něj zaútočit. Jeden po druhém jsme postřelovali letištní 
plochu. Poručík Liles byl přitom zasažen lehkým flakem umístěným v  cípu letiště do 
motoru na pravé straně. Viděl jsem, jak začal hořet. Držel jsem se v těsné blízkosti 
nad ním. Myslím, že letoun měl pod kontrolou, ale znatelně ztrácel rychlost. Pokra-
čoval v letu jižním směrem asi tři míle, kde nouzově přistál na poli.“

Lt. Liles měl štěstí, sotva totiž ze svého letadla vyskočil, vyšlehly z něj plameny. Lt. 
Howes, který se s ostatními pěti piloty snažil svého kolegu v ohrožení krýt střelbou 
před německými vojáky, kteří museli na místo dorazit co nevidět, oznámil rádiem, 
že se pokusí přistát, aby s Lilesem, s nímž ho pojilo silné přátelství od dob pilotního 
výcviku, společně odletěli! Takový záměr byl samozřejmě riskantní, navíc ho spoje-
necké velení zakázalo.

Lt. Howes tak evidentně chtěl za sebe splnit slib, který si přátelé vzájemně dali: 
„pokud jeden z nich bude sestřelen, ten druhý udělá vše, co bude v jeho moci, aby 
mu pomohl zachránit se.“

Lt. Howes úspěšně přistál se svým letounem vedle Lilesova poškozeného. Piloti se 
následně zbavili svých padáků, které zabíraly místo v již tak těsné kabině. Howes se 
před započetím startovacího manévru ozval naposledy rádiem svým spolubojovní-
kům: „Hoši, držte nám palce, zvládneme to!“ Podařilo se jim sice vznést do vzduchu, 
ale vyhráno neměli. Jejich přetížené letadlo přece jen nenabralo dostatečnou rychlost 
a dosedlo zpět na nerovný terén, povyskočilo a pak se prudce stočilo doleva a zasta-
vilo se zabořené do rozměklé půdy.

Snaha obou mužů o útěk však neunikla pozornosti německých vojáků z letiště. Jak 
po válce vypověděl Lt. Howes, zahájili po nich palbu z pěchotních zbraní a v kritický 
okamžik jedna kulka zasáhla panel s plynovou pákou a letadlo tak radikálně snížilo 
svou akceleraci, což byl nezbytný předpoklad úspěšného startu.

3 V hlášení o provedeném náletu bylo nesprávně identifikované jako Praha- Letňany, které leží 
10,5 km JV od Klecan. 
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Tvrdý náraz letounu se neobešel bez zranění. Lt. Liles si zlomil nos a utrpěl 
pohmožděniny, Lt. Howes si vážně poranil čelo a tímto dočasně oslepl. Dosud 
na nebi střežící Lt. Satenstein slétl níže a spatřil prchající piloty směrem k neda-
leké cestě. Uklidnilo ho, že vypadali na první pohled v pořádku, navzdory svým 
zraněním, kdy Lt. Liles vedl kvůli oslepnutí svého přítele za ruku, měli pilotovi 
nad nimi mávat. Dvojici se jako zázrakem podařilo uprchnout před německou 
posádkou a unikat zatčení několik hodin. Kolem 16. hodiny byli však zadrženi 
mezi obcemi Veleň a Přezletice zaměstnancem továrny Avia z nedalekých Let-
ňan. Zajatí piloti pak byli přesunuti do několika táborů a absolvovali 19 dní trva-
jící pochod do zajateckého tábora Moorsburg. V něm se dočkali dne 29. dubna 
1945 osvobození svými krajany ze 14. tankové divize. Hrdinský příběh velkého 
přátelství dvou mužů, který se začal psát nad Klecanami, tak dospěl do šťastného 
konce.

„Na místo jejich přistání jsme se samozřejmě šli neprodleně podívat. Na trupu 
havarovaného letadla, jak bylo u Američanů zvykem, byl nápis Sweet Mary II, na 
zemi vedle ležela pilotova taška a boty.“ (vzpomínka p. E. Bassyho)

Velikonoce v karanténě
Letos byly zvláštní Velikonoce. Vypadalo 
to, že děti budou bez velikonočního ko-
ledování. 

Domluvily jsme se však se sousedka-
mi a dalšími hospodyňkami a koledu po-
věsily na stromy, ploty a keře. Děti jsme 
vyzvaly, aby chodily po dvou a z nabíd-
ky si vybraly tak, aby zbylo i na ostatní. 
Koleda byla bohatá a děti přišly domů 
spokojené.
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8. KvĚten

Když byl před více než měsícem vyhlášen vládou stav nouze z důvodu šíření nákazy 
koronaviru, bylo možné v této souvislosti zaslechnout i názory typu – to jsou opatření 
jak za války…, to je jak za války…, to snad nebylo ani za války… Je zcela zřejmé, že 
autoři těchto výroků, ke svému štěstí, nikdy na vlastní kůži válku nezažili.

Osmého května si připomeneme 75. výročí osvobození naší země od nacistické 
nadvlády a rovněž konec nejstrašnější války v dějinách lidstva.

Pro ty, kteří dokázali bezostyšně vyslovit výše uvedená srovnání i pro nás ostatní, 
kteří jsme omezeni v pohybu, usmíváme se na sebe přes roušky a zatím nemůžeme 
jít do školy ani ke kadeřnici uvádíme krátké porovnání stavu současného a toho před 
75 lety.

V roce 1939 mělo Československo cca 10 400 000 obyvatel. Během 2. světové vál-
ky padlo 25 000 československých vojáků, k roku 1945 Československo mělo 63 000 
civilních obětí a 277 000 obětí holocaustu.

K dnešnímu dni (23. 4.) má Česká republika cca 10 650 000 obyvatel. Potvrzených 
případů koronaviru je 7 136, zotavených je 2 002 a obětí v souvislosti s nákazou 
koronavirem je 210.

Pro blízké těchto obětí je to nepochybně velmi smutné a stresující, avšak troufám 
si tvrdit, že válka to opravdu není. A pro sebe i generace budoucí si můžeme jen přát, 
abychom nástrahy a pohromy současné civilizace dokázali zvládat tak dobře, jako 
se to povedlo nám během posledních pár týdnů a nikdy jsme nemuseli počítat oběti 
jakéhokoliv dění na desítky či stovky tisíc.

JH
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KluKOvSKé vZpOmínKy na pražSKé pOvStání
2. světová válka přinesla velkou změnu také ve sklepích pražských činžáků. Tam pat-
říval ke každému bytu dřevěnými latěmi oddělený prostor, kde pod visacím zámkem 
měli nájemníci uložené uhlí. Po začátku války bylo potřeba tyto sklípky zmenšit o po-
lovinu, aby každý dům mohl mít svůj vlastní protiletecký kryt. Polovina sklepních pro-
stor tím byla uvolněna, vybílena, po obvodu se postavily jednoduché lavice, zapojila 
se slabá žárovka a kryt byl hotov. Ale pro děti byly nejzajímavější dveře. Velmi silné 
a těžké, pancéřované, s otočným šroubovým uzávěrem, jaký vídáme jen u trezorů 
v bankách. Kdykoli potom sirény ohlásily letecký poplach, ve dne či v noci, obyvatelé 
domu museli seběhnout do krytu a dobu náletu tam strávit. Na tahle válečná běhání 
do krytu, na dospělé v nočních košilích a děti zavinuté v dekách, si vzpomínám už 
jen matně. Zato na dny květnového povstání mnohem podrobněji.

V sobotu 5. května 1945 bylo zataženo a poprchávalo. Z amplionů se ozývala na-
léhavá hlášení pražského rozhlasu. Vidím před sebou pouliční hodiny, bylo na nich 
11.25 hodin. Těch několik následujících dní jsme strávili v krytu společně s ostatními 
nájemníky. Tam byl i jeden dětský kočárek, nízký na čtyřech kolech, bíle vyčalouněný 
voskovaným plátnem. Když v něm nespal jeho majitel, mohli v něm nějakou hodinku 
spát střídavě i větší děti. I osmiletý kluk se tam dokázal stočit do klubíčka. Bylo to 
pohodlí nesrovnatelné s dřevěnou lavicí u zdi. Jen jedna věc mi kazila ten vrcholný 
požitek. Na dně kočárku bylo pár zbylých drobků po předchozím uživateli, a ty mě 
tak tlačily, že to cítím dodnes. Kdykoli si vzpomínám nebo slyším o pražském povstá-
ní, cítím těch pár drobků.

Ani v neděli, kdy se stavěla nedaleko od našeho domu barikáda, u železničního 
přejezdu na dnešní třídě Dukelských hrdinů, nebylo počasí lepší. Pro nás kluky to 
byl ovšem další světlý okamžik. Byla to možnost, jak uniknout na chvíli na čerstvý 
vzduch. Běželi jsme za mužskými pomáhat, alespoň dloubat ze země dlažební kostky 
a nosit pro stavbu. Protože se neustále ozývala střelba, Holešovice patřily k bojujícím 
čtvrtím, maminky zase běhávaly k barikádě, aby nás opětovaně odvlékaly do krytu.

Nejkrásnější a nezapomenutelné bylo ovšem ráno 9. května. Vyšel jsem z domu 
a podíval se na nebe. Obloha jako vymetená, slunce svítilo naplno a naprostý, na-
prostý klid. Už žádná střelba, žádná letadla ve vzduchu. Bylo po válce. Ve vzpomín-
kách dosud zažívám pocit onoho klidu stejně silně jako drobky v kočárku.

Letos je to 75 let od skončení 2. světové války. Jako starý člověk při pohledu na 
lidskou historii vidím, že to byla jen další zbytečná válka jako všechny ostatní. Bylo 
jich nekonečné množství. Velikých i menších, rasových nebo kmenových, ale i rodin-
ných. Ale žádná válka nemohla trvat nekonečně. Není to přirozený stav. Přirozeným 
stavem je mír.

Současné války ukazují, že ani dnes si nevážíme života. Nejednáme uctivě ani s příro-
dou, která je naším domovem. Zdá se, že všechno podřizujeme růstu produktivity práce. 
Za čím se to vlastně honíme, když se nám zdá pokojný život v míru malým cílem?

Přitom jsme tak křehké osoby, my i ti ostatní a také ti jiní, že se najednou vládcem 
světa může stát nepatrný koronavir! Na čem vlastně záleží? Oč nám běží?

Pavel Kuneš
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václav beneŠ preZidentem?
Vedle zahradních vrátek u klecanské fary stojí informační panel s vyprávěním o spi-
sovateli Václavu Beneši Třebízském. Ten panel zde umístila asi před deseti lety Matice 
česká, společnost Národního muzea. Zasloužil se o to náš již zesnulý soused pan 
Jiří Böhm, její aktivní člen. Dnes se u něj zastavují mnozí turisté procházející nebo 
projíždějící na kole naším městečkem.

A jen málokoho napadne, aby se šel podívat do kaplanky na faře. Říká se tak 
pokoji s klenutým stropem, v němž vždycky bydlívali kaplani. To byli mladší kně-
ží pomáhající farářům. Zastupovali je při křtech, svatbách, pohřbech, vyučovali 
ve škole atd.

Dnes je v kaplance pamětní místnost, kde jsou shromážděny předměty spojené 
s životem jednoho z těchto kněží, Václava Beneše literárním jménem Třebízského 
(1849 – 1884). Za posledních osm let svého života, která strávil u nás v Kleca-
nech, napsal tento spisovatel většinu svých historických povídek a románů.

Zemřel mladý, bylo mu teprve třicet pět let, ale zvláštní popularitě se jeho dílo 
těšilo mnoho dalších let. Byl vlastně současníkem populárního českého spisovatele 
Aloise Jiráska. Oba začali psát ve stejné době. A oba upoutali spousty čtenářů líčením 
české historie. Třebízský patřil ještě k těm, kdo tvořili jakýsi základ naší historické pró-
zy, ale nedožil se nejlepších let, v nichž by býval napsal další zajímavé práce. (Jirásek 
na tom byl lépe, dožil se osmdesátky.)

Téměř odjakživa visívala velká fotografie tohoto, mnoha tehdejším čtenářům 
i osobně známého, kaplana – českého povídkáře Václava Beneše v hostinci pana 
Kukly na klecanské návsi, dnes pěkném náměstí pojmenovaném po něm. Neznali ho 
důstojníci německého letectva, kteří byli usazení na klecanském zámku za okupace 
1939 – 1945! Ti chodívali posedět do tří nebo více místních hostinců, které v Kleca-
nech tehdy poskytovaly návštěvníkům jídlo a pití u stolů (nikoliv u okénka vestoje 
jako v současné situaci).

A právě v hostinci u Kuklů jim padla do oka velká fotografie pana kaplana Beneše: 
Wer ist denn das? (Kdopak je to?) A čtou i podpis Třebízského pod fotkou. Snad to 
není ten prezident Beneš, náš nepřítel, který se na nás chystá zaútočit z Anglie? No 
taková drzost od těch Čechů!

A už vytahují pistole a míří na nevinného spisovatele. Zasáhli jej čtyřikrát!

Na poškozeném obraze, který nyní visí na stěně v kaplance stojí napsáno:
“Obraz byl v okupaci rozstřílen Germány v hostinci pana Kukly v domnění, že před-
stavuje prezidenta dr. Edvarda Beneše.
„Když jim byl omyl vysvětlen, nechali zhotoviti nový obraz.“

Tak o takovou zajímavost teď kolemjdoucí přijdou.
          

Zdena Lomová
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cO Se pSalO v KrOnice Klecan (5)
Minulý zápis z kroniky Klecan nás přenesl na konec r. 1970. Navzdory složitosti doby 
jde život dál a stejně tak dějiny ubíhaly i v 70. letech 20. století. A ačkoliv si mnozí 
z nás myslí, že ta současná pandemická situace je nesnesitelná, tak vězte, že život 
v 70. letech minulého století taky nebyl zrovna procházkou růžovým sadem, i když ce-
lospolečenské budování míru a socialismu a neustálé vzhlížení ke světlým zítřkům hlá-
salo opak. Nahlédněme tedy do dalších zápisů v kronice Klecan – tentokrát do r. 1971:

Od začátku roku 1971
jsou členy MNV v Klecanech:

 1.  Jaroslav Hančl (nar. 30. 10. 1927). Je předsedou MNV od r. 1964. Je příslušní-
kem čsl. lid. armády, pracoval již dříve jako poslanec, je též předsedou komise 
veřejného pořádku a člen rady MNV.

 2.  Tajemnicí MNV po Anně Stanislavové je od r. 1968 s. Božena Zavadilová (nar. 
12. 3. 1918). Je též předsedkyní Okresního výboru Svazu žen a členkou rady 
MNV. Byla 7 roků předsedkyní MNV v Máslovicích, který za jejího působení 
byl 2x vyznamenán pochvalným uznáním od ONV.

 3.  František Srp (nar. 15. 8. 1912), je předsedou komise pro výstavbu a člen rady 
MNV.

 4.  Bohumil Poc (nar. 26.2. 1925), je předsedou zemědělské komise, člen rady.
 5.  Anežka Tichá, (nar. 22. 2. 1920), je zaměstnankyní MNV, předsedkyní komise 

sociálně zdravotní a bytové, je členkou rady MNV.
 6.  Jiří Vysušil (nar. 18. 8.1934), je předsedou školské komise a člen rady.
 7.  Josef Studnička (nar. 3. 3. 1931), je předsedou finanční a plánovací komise 

a člen rady MNV.
 8.  Jiřina Zadáková (nar. 21. 8. 1914), členka rady MNV.
 9.  Ing. Jiří Stelzig (nar. 9. 11. 1932), člen rady MNV.
10.  Zdeněk Stanislav (nar. 20. 4. 1924), předsedou komise pro obchod a místní 

hospodářství. Dříve byl předsedou finanční komise.
11.  Jaroslav Ždych (nar. 20. 3. 1909), je též člen Okr. výboru KSČ.
12.  Josef Košťál (nar. 22. 3. 1939).
13.  Alois Biel (nar. 14. 9. 1910), ředitel ZDŠ.
14.  František Lojín (nar. 11. 1. 1936).
15.  Jaroslav Březina (nar. 6. 11. 1921).
16.  Miroslav Ležák (nar. 11. 7. 1929).
17.  Milada Šafaříková (nar. 15. 4. 1931).
18.  František Bouma (nar. 8. 8. 1938).
19.  Miroslav Nechanský (nar. 1. 11. 1935).

Nově zvolení poslanci za ty, kteří odešli po r. 1964 nebo neplnili své funkce:
20.  Miroslav Buchar (nar. 20. 5. 1934).
21.  Karel Vokáč (nar. 5. 6. 1910).
22.  Anna Vybulková (nar. 15. 4. 1931).
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23.  Jaromír Dočekal (nar. 6. 1. 1931).
24.  Bedřich Majer (nar. 28. 11. 1935).
25.  Josef Šubrt (nar. 5. 3. 1929).
26.  Stanislav Sejpka (nar. 13. 5. 1932).
27.  Karel Beran (nar. 8. 10. 1942).
28.  Jan Bajer (nar. 8. 4. 1921).
29.  Jiří Bešťák (nar. 17. 3. 1918).
30.  Jan Novotný (nar. 20. 4. 1927).
31.  Jan Beránek (nar. 30. 9. 2014).

Od září je Václav Merhaut poslancem ONV Praha – východ. Narodil se v Kleca-
nech 12. dubna 1912, je zedníkem, členem KSČ od r. 1945. Za okupace patřil k vo-
jenské jednotce. Od r. 1956 je poslancem a funkcionářem MNV. Pracuje v Sokole 
(2x vyznamenán za činnost fotbalistickou). Je to svědomitý a pracovitý soudruh.

Antonín Majer je od r. 1950 poslancem KNV Středočeského kraje. Narodil se 
30. května 1916 ve Vodňanech. Je zaměstnancem národního podniku ŘEMPO, čle-
nem ÚV-ČSL a různých komisí i v odborech na závodě.

JH

viry – vládci planety
Neviditelné organismy, které nazýváme viry, vlád-
nou našemu světu. Někteří biologové uvádějí, že 
to ani živé organismy nejsou, jiní tvrdí opak. V ka-
ždém případě působí na vše, co živé je, ať je to člověk nebo jiný živočich, rostlina, houba 
nebo bakterie. Není místa, kde by chyběly, nelze je „vyhubit“, pouze transformovat.

Zřejmě nejpočetnější jsou viry v mořích, kde v jednom mililitru mořské vody lze na-
lézt až 10 milionů virových partikulí, a v jednom gramu mořských sedimentů jich je až 
jedna miliarda. Takže při jednom koupání v Chorvatsku nebo na Kanárech jich můžeme 
spolknout kolem sta milionů. Naštěstí tyto jsou pro nás zcela neškodné. Viry se množí 
v nejrůznějších prostředích, například v sinicích. V loňském roce byly nalezeny viry sinic 
v usazeninách Baltského moře v hloubce 37 metrů pode dnem, kde živé přežily 8 000 
roků. V sibiřském permafrostu (věčně zmrzlé půdě) byly před šesti lety v hloubce 30 metrů 
nalezeny viry, množící se v amébách, a živé tam přečkaly 30 000 roků. Viry jsou sto přeží-
vat v suchých i mrazivých končinách, a některé snášejí teplotu i přes plus 80°C. Například 
v horkých pramenech amerického Yellowstonu, ve vodě s teplotou blízkou bodu varu. 
Předpokládá se, že pro mnohé viry není problémem putovat vesmírem na asteroidech 
a kometách při teplotě v blízkosti absolutní nuly minus 273,15°C i miliony let, aby při do-
padu na vhodné těleso ožily a hledaly si nový životní prostor. Na tom je založena i teorie 
o přemisťování života ve vesmíru, tzv. panspermie.
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Zatím nevíme, kolik druhů virů existuje. Odhadem jedno století ještě bude genetikům 
trvat, než to zjistí. V daný okamžik se předpokládá, že jich je kolem 100 milionů druhů. 
V lidském těle žije virů cca 4 x 1013 druhů, přičemž naprostá většina jich je neškodných, 
nebo přinášejí svému hostiteli i prospěch. Aneloviry a parvoviry žijí v krevním séru, cir-
koviry, gyroviry a pikobirnaviry v zažívacím traktu. Existují dokonce i takové viry, které 
požírají jiné viry. Prasečí cirkovirus je pro člověka neškodný, ale likviduje selata. Většinu 
tělních virů člověka dokáže ohlídat a případně zlikvidovat náš imunitní systém, ale pro-
blémy nastávají při oslabení organismu, např. po transplantacích lidských orgánů (ledvin, 
srdce a jiných). Mnohé viry člověka mrzačí, nebo i bez milosti zabíjejí, jako např. viry HIV, 
hepatitidy B a C nebo cytomegaloviry, způsobující herpes (pásový opar).

Každého zajímají virová rizika pro zdraví člověka, informační zdroje i výukové pro-
gramy však málo hovoří o významu virů pro globální klima. Viry spolu s mikroby mají 
přitom zásadní úlohu při geochemických procesech, zejména při uvolňování plynů a živin 
z organických sedimentů a odpadů (rašelina, vodní usazeniny, trus hospodářských zví-
řat aj.). Globální oteplování způsobuje množení virů a urychlování rozkladu organických 
sedimentů, následně uvolňované plyny (zejména metan) oteplují atmosféru, a tím opět 
urychlují sedimentární rozklad.

Viry ovlivňují i dědičné funkce organismů včetně člověka při takzvaném horizontálním 
přenosu genů, podílejí se tedy na tvorbě jejich genetické výbavy. Dědičné sklony ovlivňují 
i veškeré chování lidstva, virus se tedy nesporně podílí na vývoji a dějinách naší civilizace 
i všech civilizací předchozích. Retrovirový gen ARC pro protein je přenášen jako nosič 
ribonukleové kyseliny mezi neurony mozku, slouží k uchovávání paměti a zřejmě je účas-
ten i při vzniku našeho vědomí.

Dnes sledované koronaviry zasahují do lidské civilizace odjakživa. Několik jejich dru-
hů způsobuje běžné záněty horních cest dýchacích, avšak v posledních asi dvaceti letech 
některé z nich způsobují závažné epidemie. Coronaviry SARS-CoV a MERS-CoV patří 
mezi takzvané zoonózy, tedy onemocnění přenosná ze zvířat na člověka. Těchto zvířat je 
celá řada: netopýři, cibetky, velbloudi, krysy a další. Nejnověji se jedná o SARS-CoV2, kde 
cca 82% RNA genetické informace je shodná s výše zmíněnou SARS-CoV. Nemoc, vyvo-
laná tímto virem, se nazývá COVID-19. Při tomto onemocnění se virus dostává do plicní 
tkáně, kde se ve vážných případech množí tak dlouho, až plíce zlikviduje. Přenášení viru 
mezi lidmi velmi ulehčují částice prachu a smog v průmyslových a dopravně zatížených 
oblastech. Tam je jeho působení nejdramatičtější. Laboratoře na celém světě nyní vyvíjejí 
účinnou vakcínu, nebo testují již existující medikamenty. Patrně se to nakonec podaří, ov-
šem jen do doby, než tento nebo jiný virus zmutuje do horší formy. Například do obdoby 
tzv. španělské chřipky před sto šedesáti roky, na kterou tehdy zemřelo kolem 80 až 100 
milionů lidí. Dnes to může být mnohonásobně více.

Proto mnohem potřebnější než vakcína je zvyšování celkové imunity lidstva, což je 
však podmíněno zcela zásadními civilizačními, kulturními a společenskými změnami. 
Mluví se o tom sice více než šedesát let, avšak děje se velmi málo. Potřebné změny zkusí-
me popsat v samostatném článku v příštím Zpravodaji. Do doby těchto změn nám budou 
viry předvádět, kdo je tu skutečným vládcem planety.

S využitím dat, publikovaných Parazitologickým ústavem AV ČR  
v Českých Budějovicích, zpracoval J. Bratka
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plevely naŠicH ZaHrad (ii.)
Dalšími dvěma úpornými plevely, nahánějícími hrůzu většině zahrádkářů jsou smetánka 
lékařská a turan roční. Je pravda, že smetánka zvaná v našich zemích lidově též pampe-
liška je požehnáním pro léčitele, osvícené lékaře i pro churavé. Aby ji tuto zásluhu nikdo 
nemohl upřít nese si ve svém jméně označení „lékařská“.

Turan roční (Erigeron annuus) je hezky bíle kvetoucí letnička 
původem ze Severní Ameriky. Dorůstá výšky kolem 1 metru, 
ve vlhkých podmínkách i více. Velmi často a intenzivně vy-
tváří trsy, které vytlačují jiné rostliny. Plodem jsou malé řídce 
chlupaté, zploštělé nažky, 1 – 1,5 mm velké. V našich pod-
mínkách dozrávají od konce srpna a jejich agresivita spočívá 
v tom, že jsou schopné vyklíčit ihned po vysemenění. Turan 
se likviduje zpravidla mechanicky vykopáváním celých rost-

lin nebo posekáním před květem nebo nejpozději v době květu, abychom zabránili nežá-
doucímu vysemenění. Rovněž při cíleném pěstování turanu je dobré včas květy ostříhat, 
aby nedošlo k jeho nežádoucímu rozšíření po okolí.

Smetánka lékařská (Taraxacum officinale) je za plevel považová-
na především v pěstěném trávníku nebo v okrasných záhonech. Je 
to vytrvalá rostlina s hlubokým kůlovitým kořenem. Podobně jako 
jiné plevele se pampeliška nejvíce rozšíří po okolí, když dopustí-
me její vysemenění. Pokud nestojíme zrovna uprostřed přírodní 
louky, měla 
by v přípa-
dě pampe-

lišky jít stranou všechna romantika spo-
jená s rozfoukáváním pampeliškového 
chmýří. Pokud se pustíme do likvidace 
pampelišek v okrasných záhonech, je 
dobré ji vyrývat s celým kořenem, pro-
tože dokáže bez problémů znovu vyrůst 
i z malého zbytku kořene. Trávník lze 
„vyčistit“ od pampelišky selektivním her-
bicidem, který ničí pouze dvouděložné 
rostliny. Na rozdíl od smetánky lékařské 
je tráva jednoděložná, tak nepřijde naším 
snažením k úhoně. Z léčivých vlastností 
této pohromy našich trávníků si připo-
meňme alespoň její dobrý vliv na funkci 
jater, ledvin a žlučníku. Rovněž stimuluje 
látkovou výměnu, zlepšuje chuť k jídlu 
a působí také jako diuretikum. Mladé 
listy je možné použít na jaře do salátů 
a z plně rozkvetlých květů lze připravit 
dobrý pampeliškový med.

JH
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vOSí brOuK – vĚJířníK nápadný
Fauna Klecan 43.
Mezi živočichy Klecan a Dras-
tů se, vedle relativně běžných, 
objevují i vyslovené unikáty, 
jakým je i pozoruhodný brouk 
žlutooranžově hnědavé až 
černé barvy, dlouhý cca 9 až 
15 mm, pozoruhodné těles-
né stavby, a ještě zajímavější-
ho životního cyklu. Nazývá se 
vějířník nápadný (Metoecus 
paradoxus), patří do čeledi vě-
jířníkovitých brouků, a z našich 
obyvatel ho viděl opravdu jen 
málokdo. Je to dáno jak spora-
dickým výskytem, tak i jeho tě-
lesným tvarem a barvou. Krov-
ky brouka totiž pokrývají pouze část těla, nikoliv jako u většiny brouků celý zadeček. 
Asi víte, že hmyz má dva páry křídel, přičemž u brouků je ten první pár změněn na 
tvrdé krovky, pod kterými se ukrývá pár druhý, sloužící k létání. Tato druhá blanitá kří-
dla jsou však u vějířníka zčásti viditelná. Takže sedí-li brouk někde na větvičce nebo 
na zdi, z dálky připomíná nějakou podivnou vosu. Samce přitom lze poznat podle 
výrazných hřebenitých tykadel, kdežto samička má tykadla jednoduchá.

Podoba s vosami není náhodná, protože tito výjimeční brouci využívají vosy 
k tomu, aby se v jejich hnízdech vyvinuli, a tak zachovali svůj druh. Obvykle k tomu 
vyhledávají vosu obecnou (Vespula vulgaris), někdy ale i jiné druhy. Samičky vějířní-
ků kladou velká množství vajíček, ze kterých se líhnout drobné larvy (tzv. triunguli-
nové). Tyto larvy čekají někde na pařezu na vosy, a tam pak obsadí některou buňku 
s původní vosí larvou. Tu nejdříve sežerou, samy se pak změní na larvu zcela jinou 
a nepohyblivou, podobnou vosí, a vosy ji také nic netušíce krmí až do zakuklení. Po 
nějaké době se brouci z kukel vylíhnou, obvykle v době mezi koncem července až 
počátkem října. V tichosti pak hnízdo opustí.

Vějířník nápadný je vzácně rozšířen v Evropě a v severní Asii. V okolí Klecan byl 
pozorován opakovaně u Máslovic a Větrušic, také v lese mezi Klíčany a Báští. Z Kle-
can pochází zatím jediné pozorování samce, a to ze září 2010 v lokalitě Na hradišti, 
kde se patrně vylíhnul z hnízda vosy obecné, které se nacházelo v nevyužívané stav-
bě.

Dokud budou mít vosy nějaká ta zákoutí ke své pilné činnosti, přežije snad i tento 
pozoruhodný příklad schopností živočichů přizpůsobit se prostředí.

Jaromír Bratka

Vějířník nápadný, kresba J. Bratka,  
15. března 2020
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mySlivOSt – plán péče O vlKa
Vlk (Canis lupus) byl ještě před 
deseti lety v českých zemích 
vzácný, protože v průběhu mi-
nulých staletí nebyl nikterak 
chráněn, ba naopak intenzivně 
loven. Tak jsme se učili, že po-
slední šumavský vlk byl uloven 
na panství Vimperk roku 1874 
a vycpaný vystaven v loveckém 
zámečku Ohrada u Hluboké 
nad Vltavou. I v jiných oblas-
tech Čech a Moravy byli v 18. 
a 19. století uloveni „poslední“ 

vlci, kteří se k nám zatoulali především ze Slovenska, kde je jeho populace trvalá.
V posledních letech se však situace radikálně změnila a vlků v České republice 

přibývá díky migraci z Polska, Německa (Saska) a Slovenska. S tím přibývá i problé-
mů, hlavně s chovateli hospodářských zvířat a myslivci. Podle terénního monitoringu 
z loňského roku je u nás již osmnáct vlčích teritorií, což jsou území, kde žije smečka 
či vlčí pár. Znamená to, že celkový počet vlků u nás je cca 100 kusů. V této souvis-
losti se vytvořily dva názorové tábory odborníků i laiků, z nichž jeden výskyt vlka 
v přírodě obhajuje a druhý má k němu vážné výhrady.

Obhájci tvrdí, že vlk u nás vždy byl, že je nedílnou součástí fauny a je jejím obo-
hacením. Jeho přínos tkví ve 
snižování nadměrných stavů 
spárkaté zvěře, která působí 
milionové škody na lesních 
porostech a zemědělských 
plodinách. Redukuje hlavně 
mladou či zeslabenou jelení 
či černou zvěř, a tak pomá-
há k obnovení optimálních 
stavů těchto druhů zvěře 
v přírodě. Obhájci bojují za 
absolutní hájení vlka a s ná-
hradou škody na hospodář-
ských zvířatech odkazují na 
stát. Chovatelům ovcí, koz a hovězího dobytka doporučují ohradit pastviny nepro-
stupným dostatečně vysokým oplocením či si pořídit pastevecké psy, kteří by stáda 
ochránili. Mezi zastánce této koncepce patří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
pod patronací Ministerstva životního prostředí ČR, Hnutí Duha a některé vědecké 
a školské instituce zaměřené na životní prostředí.

Krásná šelma

Vlčí pár
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Odpůrci těchto názorů se rekrutují 
hlavně z řad myslivců a chovatelů hos-
podářských zvířat. Nevolají po úplné 
likvidaci populace vlka, ale po nasta-
vení zákonných pravidel její existence. 
K argumentům obhájců, že vlk v naší 
přírodě vždy byl, je třeba poznamenat, 
že se vrací do podstatně změněné kra-
jiny, což má vliv na jeho způsob obživy 
a reprodukce. Je pravdou, že vlk loví 
černou a jelení zvěř, ale dle statistiky to 
na celkové stavy této zvěře nemá pod-
statný vliv. Pro vlka je vždy výhodnější 
lovit snazší kořist, jako jsou např. ovce, 
než pronásledovat velkého jelena či ris-
kovat zranění při boji s rozzuřenou ba-
chyní hájící selata. Je doloženo, že vlčí 
smečka zlikvidovala trofejovou mufloní 

zvěř v MS Bor Machov či daňky v Bernarticích. Je třeba připomenout, že škody na 
vlky ulovené či zraněné divoké zvěři nejsou státem hrazeny a jdou na úkor myslivců, 
uživatelů honiteb. Nejzávažnější jsou ale škody, které vlk páchá na hospodářských 
zvířatech. Dle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bylo v roce 2018 vyplaceno za 
škody způsobené vlkem 1,5 mil. Kč, v roce 2019 pak již 4 mil. Kč (v této sumě nejsou 
zohledněny náklady na zabezpečení stád, nemluvě o škodách způsobených zraně-
ním zvířat, ztrátě dojivosti, apod.).

Pod tlakem veřejnosti vypracova-
la Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR „Plán péče o vlka“, jehož 
cílem je stanovit taková opatření 
v krajině, která budou minimalizo-
vat škody působené vlkem a záro-
veň určovat pravidla jeho ochrany. 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
pak podle programu péče pracuje 
na legislativních změnách v oblasti 
náhrady škod, případně na finanční 
podpoře prevence (ohrady, ovčáč-
tí psi). Plán péče lze považovat za 
první krok k řešení problému s vlky. 
V dalším kroku je však nutno stanovit oblasti (zóny), v nichž bude vlk stoprocentně 
chráněn, mimo ně pak učit podmínky pro jeho regulaci. To však předpokládá předtím 
zjistit, pokud možno přesně, stávající počty vlků v ČR a také optimální stavy, které za-
ručí zachování druhu, ale umožní redukci při přemnožení.

Ing. Jindřich Trpák

Vlčata – budoucnost smečky

Vlčí smečka
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ŠKOlní Kurýr
Sluníčko se po zimním spánku přihlásilo ke slovu a společně s ním 
se i příroda probudila k životu. Venku to voní kvetoucími stromy 
a keři a nejen naše nosíky si přijdou na své. Příroda je skutečný umě-
lec a tak se i zrak může kochat barevnou záplavou. Svou energii vlila do žil 
i nám, dětem a učitelům. Všichni cítíme puzení být venku obklopeni krásou jara.  
 Za normálních okolností by tento příspěvek vypadal nějak takto: Do tříd proudí 
otevřenými okny čerstvý voňavý vzduch, sluneční paprsky šimrají děti po tvářích. 
Výzdoba tříd je plná barev stejně jako toto kouzelné roční období. Děti vyrážejí na 
výlety do přírody, užívají si výuku pod korunami stromů a všichni se těší na léto.

Malá „breberka“, která se rozhodla společně s přicházejícím jarem přijít do našich 
životů, však zamíchala kartami a my všichni musíme hrát podle nových pravidel. 
Zpočátku bylo náročné zvyknout si a naučit se v netradiční hře „chodit“. Dnes už 
jsme však „mazáci“ a můžeme s klidným srdcem říct, že nějaké „breberky“ nás ne-
odradí. Učitelé se na chvíli přestěhovali do virtuálního světa, čímž se dnešní generaci 
dětí určitě přiblížili. Děti pilně pracují, některé možná ještě aktivněji než ve školních 

lavicích. A jedné věci je (ostatně 
i rodiče) současná situace nau-
čila – vážit si školy. Donedávna 
mnoho dětí vnímalo školu jako 
něco běžného, dost často otrav-
ného, a nejkrásnějším časem 
týdne bylo páteční odpoledne. 
Po několika týdnech strávených 
doma si většina dětí uvědomila, 
jak moc pro ně škola znamená. 
Nejen školní kolektiv, ale kupo-
divu i učení. Ukazuje se, že děti 
jsou od přírody zvídavé a gene-
ticky nastavené k potřebě získá-
vat nové vědomosti. Od svých 
žáčků tak neslýchám „ať už jsou 
prázdniny“, ale „ať už je škola“. 
Jak neslýchané . Však jim to 
v příštím školním roce připome-
neme, až budou opět toužit po 
prázdninách a nečinnosti.

A ještě pár slov od vedení školy:
Milí rodiče našich školáků, moc 
rádi bychom vám touto cestou 
poděkovali za spolupráci při 

Otevírací doba
(od 27. 4. do odvolání)

Po – Pá: 9 – 15 hod.
So: 9 – 12 hod.
Ne: zavřeno
 
Květnové svátky:
Pá  1. a 8. 5. zavřeno
So  2. 5. zavřeno
So  9. 5. 9 – 13 hod. (řezané květiny na objednávku)
Ne 10. 5.  Svátek matek (rozvoz objednávek)

Čsl. Armády 136, 250 67 Klecany

Objednávky květin:

+420 774 885 641

Akce v květnu
Osazujeme truhlíky letničkami
Poradíme, osadíme, dovezeme
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výuce dětí na dálku. Jsme si vědomi toho, že nejen pro nás, ale hlavně pro vás je to 
období velice náročné. Naši pedagogové se velmi snaží, aby domácí výuka byla co 
nejkvalitnější, a proto řada z nich pracuje s vašimi dětmi po sociálních sítích, formou 
videohovorů a videovýuky, využíváním platformy Office k testování, komunikací přes 
Bakaláře či maily, atp. Přesto velká zodpovědnost je na vás a my vám za tuto spolu-
práci upřímně děkujeme.

Ze zpráv určitě víte, že se na konec května plánuje částečné otevření škol a to 
docházka žáků 1. stupně. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy slíbilo, že do 
konce dubna vydá přesné pokyny k fungování škol. Proto prosím buďte i vy trpěliví 
a věřte, že se všemi informacemi vás budeme ihned seznamovat. Zatím ani my neví-
me, co nás čeká a jak se vše vyvine.

Přejeme vám všem hodně zdraví a sluníčka, které nás všechny určitě v tomto 
zvláštním období alespoň trochu nabíjí. 

Vedení ZŠ a MŠ Klecany.

angličtina S rOdilými mluvčími  
v ZŠ Klecany
Pro zlepšení úrovně jazykového vyba-
vení žáků navázalo vedení ZŠ Kleca-
ny úspěšnou spolupráci se zprostřed-
kující agenturou, a tak v posledních 
letech působí na ZŠ každý školní rok 
rodilí mluvčí pocházející z USA. Na 
jazykové schopnosti žáků má kombi-
nace českého vyučujícího a rodilého 
mluvčího velmi příznivý vliv. Působili 
zde Jillian ve školním roce 2016/17, 
Gretchen 2017/18, manželé Elisabeth 
a Keenan 2018/19 a nyní Emma R. 
z Minnesoty, která zde odvážně zůsta-
la i v čase epidemie. Elisabeth a Keenan přišli též s myšlenkou dlouhodobější spolu-
práce se svojí spřízněnou školou Cape Elisabeth High School ve státě Maine. Bylo již 
dobře nakročeno k ročnímu studijnímu pobytu absolventa ZŠ Klecany na této střední 
škole, který by byl nápomocný rozvoji spolupráce obou škol. Bohužel epidemie tyto 
plány překřížila. Každopádně pedagogové rozvíjejí spolupráci a partnerství mezi ZŠ 
Klecany a Cape Elisabeth High School, které umožňuje zajímavou formou zlepšovat 
jazykové schopnosti žáků. Můžeme se těšit na výsledky .

MUDr. Hana Skalová
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SKautSKé StřediSKO Havran Klecany
I přes podmínky, které nyní v naší republice panují, činnost našeho skaut-
ského střediska neustala. Junák – český skaut motivuje své členy jednak 
k dobrovolné pomoci občanům, kteří se potýkají kvůli epidemii Covid-19 s nejrůz-
nějšími omezeními, tak také k provozování klasické skautské činnosti online. Jako 
příklad pomoci společnosti můžu uvést Pyri a Šebyho, kteří se dobrovolně přihlásili 
k rozvážení roušek občanům Klecan.

Zajímavý je také rozhovor s Bubou, skautským záchranářem:
https://bit.ly/videobuba

Co se online skautingu týče, postupně na něj přešla většina našich oddílů. Vedení 
1. oddílu světlušek připravilo aktivity, které mohou holky dělat doma. Probíhají on-
line schůzky, během kterých světlušky plní především body ze stezek. Tyto jednotlivé 
aktivity jsou doplněny činnostmi, které mohou pomoci rodičům v nápadech na spo-
lečně strávený čas s dětmi, např. online prohlídky, filmy, knihy apod. Zatím proběhly 
schůzky na témata „Příroda kolem nás“ a „Já a skauting“. Zároveň se 1. oddíl chystá 
obnovit svou zahrádku, kam holky budou moci po konci karantény zasadit výpěstky, 
které zasadily během online schůzek. Také 3. oddíl rozjel své online schůzky a hlav-
ním bodem je opět práce se stezkami (na které během běžného skautského provozu 
není tolik času) .

13. oddíl odstartoval Skype schůzky, kde došlo na hry klasické (městečko Palermo, 
Bang!) i netradiční (například stavění přístřešku u sebe v pokoji). Skype schůzky se 
střídají po týdnu mezi staršími skautkami a skauty (RSP) a mladší částí oddílu (MM). 
Mezi schůzkami tak mají děti možnost udělat si vlastní oddílový call bez vedoucích. 
Cílem je, aby se děti scházely a udržely si ve zvyku účastnit se schůzek každý týden. 
Kromě toho se 13. oddíl zúčastnil mezinárodní skautské online akce – JOTI (Jambo-
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ree on the Internet). JOTI je každoroční skautská událost. Skauti z celého světa se 
setkávají na chatu na internetu a mají možnost sdělovat si své zážitky a zkušenosti 
z různých skautských organizací po celém světě. Běžně se ke komunikaci používá 
ScoutLink, e-mail, a VOIP.

Jak dobrovolníkům, pomáhajícím během aktuální krize, tak vedoucím a zástup-
cům, kteří i přes omezené možnosti pokračují v práci s dětmi, patří velké poděkování. 
Doufáme, že se již opět brzy budeme moci vrátit do starých kolejí, chodit na schůzky 
a výpravy, přespávat na srubu i v přírodě, učit se, hrát si, zdokonalovat se … zkrátka 
„dělat“ skauting.

Mamut

dĚKuJeme a vZpOmínáme na výlet  
naŠicH dĚtí Se SKautem dO ŠvédSKa
 V létě 2019 se uskutečnil nádherný výlet klecanských skautů do Švédska.

Nyní, v čase epidemie, s velkou vděčností vzpomínáme, jaké to bylo podle vyprá-
vění krásné.

V létě 2018 byli skauti ze Švédska na táboře „u nás v Heřmanicích“, a pak o rok 
později se vydali naši potomci do Švédska, kde prožili krásné týdny.
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Celou akci organizovala zejména 
hlavní vedoucí Anička Sýkorová. Způso-
bem velice precizním, klidným, domyš-
leně, předvídavě, a přesto v pohodě a zá-
bavně. Vyvézt tolik dětí do zahraničí, to 
chce opravdu kus odvahy.

A také všichni další vedoucí si zaslou-
ží náš obdiv a vděk – Matla (Bára Macho-
vá), Kačka Mervartová a Viki Harnach.

Skauti poznali nejen města, ale i příro-
du a lidi. Zprvu prohlédli Stockholm a trochu Uppsalu, Národní park Tyresta, potom 
pobyli na skautském ostrově Vassaro, kde se setkali se skauty z celého Švédska. Starší 
pak starší jeli vlakem na sever do hor na pomezí Švédska a Norska.

Našim potomkům se výlet velice lí-
bil, vyprávěli o spřátelení se švédskými 
skauty, spoustě společných vzpomínek 
a smíchu, byla sauna, koupání v moři, 
poznávání lesa a tamní přírody. Děti 
vzpomínaly i na gurmánské zážitky, pře-
kvapení, že se i na treku, vysoko v ho-
rách, připravují jídla jako ovesná kaše 
s jablečným pyré, praží se mandle, pala-
činky s brusinkami a slaninou…  

„Díky výletu jsme poznali jinou přírodu, kulturu, lidi a hlavně skautskou metodu 
z jiného úhlu pohledu“, „poznala jsem víc lidi od nás“.

Jako rodiče jsme velmi rádi, že naše děti něco podobného zažily. Bez klecanského 
Skauta a díky podpoře Města Klecany by to takto možné nebylo. Vedoucí byli skvělí, 
odvážní, byla zajištěna bezpečnost, a přece si děti užily spoustu dobrodružství.

  rodiče Skalovi, Novákovi, Zábřeských, Sládkovi, Kučerovi a jistě i další

Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Fotbalový ročník 2019/2020 byl kvůli koronavirové pandemii předčasně ukončen. 
Díky uvolňování nařízených opatření ve smyslu zákazu využívání sportovišť však 
doufáme, že se naše týmy budou moci vrátit alespoň ke svým tréninkovým aktivitám. 
Trenéři se těší na svoje svěřence a během následujících měsíců začnou s přípravou na 
nový fotbalový ročník 2020/2021.

Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.
D. Horová
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