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ČERvEn vE ZnamEní ROdinnýcH Svátků
Všem dětem i tatínkům přejem hodně lásky, zdraví, 

dobré nálady a hodně společných zážitků.

Mezinárodní den dětí – 1. 6.

Den otců – budeme slavit třetí neděli v červnu



Klecanský zpravodaj • červen 2020

SlOvO StaROSty
Vážení spoluobčané,

18. května skončil nouzový stav a náš život se začíná pomalu vracet do starých kolejí. 
Zažili jsme dva měsíce, na které nebyl nikdo z nás připraven. S podobnou pandemií 
jsme neměli žádnou zkušenost. Nevěděli jsme, jak rychle se bude nákaza šířit, kolik 
z nás postihne, zda při rychlém rozšíření koronaviru nehrozí kolaps našeho zdravot-
nictví, nebo jaké budou oběti na životech. Na opatření vydaná vládou jsou různé 
názory a například ve školství je situace podle mě dost chaotická, ale pravdou je, že 
šíření nákazy naštěstí zůstalo pod kontrolou a v Klecanech jsme do poloviny května 
měli hlášené pouze 4 případy nakažení. Aktuální stav už bohužel neznáme, protože 
vláda rozhodla, že nám starostům už počty pozitivně testovaných občanů sdělovány 
nebudou. S tímto rozhodnutím nemohu souhlasit, protože kdybych se dozvěděl, že 
počet nakažených v Klecanech stoupá, mohli bychom okamžitě reagovat a přijmout 
další opatření.

Od prvních dnů po vy-
hlášení nouzového stavu 
jsme dělali a stále děláme 
všechno pro to, abychom 
ochránili zdraví našich 
občanů a co nejvíce jim 
v nastalé situaci pomohli. 
Seniorům, kteří si u nás 
udělají objednávku, stále 
dovážíme nákupy a léky, 
stále dezinfikujeme měst-
ský mobiliář a doplňuje-
me dezinfekci v obchodech, takže ji neváhejte používat. Jako jedno z posledních 
opatření jsme umístili na každou autobusovou zastávku, k poště a před zdravotní stře-
disko dávkovače s dezinfekcí Anti-COVID. Sice jsme je objednali již před několika 
týdny, ale z důvodu dlouhých dodacích lhůt dorazily až v květnu. Myslím si, že právě 
v těchto dnech budou potřeba nejvíce – děti se vrátily do škol a školek, jejich rodiče 
do zaměstnání, opět začínáme více využívat hromadnou dopravu a další služby, na 
každé zastávce či jiných místech v Klecanech si nyní můžeme vydezinfikovat ruce. 
Nouzový stav sice končí, ale některá opatření zůstávají i nadále v platnosti. Ještě není 
konec, počet nemocných sice klesá, ale nákaza je stále mezi námi a hrozí její další 
vlna.

Stinnou stránkou zavedených opatření bylo paralyzování ekonomiky. Mnoho živ-
nostníků, podnikatelů, nebo i brigádníků přišlo ze dne na den o své živobytí. V Kle-
canech jsme se rozhodli pomoci svým nájemcům – živnostníkům a podnikatelům 
odpuštěním nájmu podle rozsahu, jak byli pandemií poškozeni. Pokud napíší jedno-
duchou žádost budou jim odpuštěny až dva měsíční nájmy. Nyní je na nás občanech, 
abychom místní živnostníky podpořili – nakoupili v místním obchodě, koupili květiny 
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v místním květinářství, zašli do klecanské hospody, nebo si objednali službu od míst-
ního řemeslníka a pomohli tak rozjet lokální ekonomiku.

Ještě jednou bych chtěl moc poděkovat všem, kteří pomáhali a pomáhají. Všem, 
kteří nám věnovali ochranné pomůcky, šili roušky, nebo dobrovolníkům, kteří po-
máhali s rozvozy. Děkuji i Vám, kteří jste se chovali zodpovědně a nedopustili tak 
větší rozšíření nákazy v našem městě. Dík patří samozřejmě i místostarostům, radním 
a zaměstnancům městského úřadu, kteří byli nuceni pracovat v neobvyklých pod-
mínkách.

Nový záhon podél ulice Do Klecánek

Kromě boje s koronavirem jsme v uplynulém období na radnici samozřejmě ne-
zaháleli. Pokračovali jsme v rozpracovaných projektech i započali nové akce, jen 
bylo méně času a příležitostí Vás o nich informovat. V posledních dvou měsících do-
šlo například k vysoutěžení zhotovitele první fáze rekonstrukce a rozšíření základní 
školy, kde se začne stavět v polovině června, náklady této fáze budou cca 28 mil. 
Kč. Podařilo se nám získat dotaci na rozšíření sportovního areálu o hřiště s umělou 
trávou, které budou využívat zejména děti a mládež, stavět se bude také ještě letos. 
Pokračuje rekonstrukce čistírny odpadních vod nebo stavba Rychty. V minulém týdnu 
byl dokončen dotační projekt WiFi4EU – pokrytí některých veřejných prostranství Wi-
-Fi signálem. Pokračuje postupná výměna starých lamp veřejného osvětlení za nové, 
s mnohem úspornějšími svítidly, v květnu byly instalovány nové lampy od drogerie 
a hasičské zbrojnice k náměstí. Podél ulice Do Klecánek zjara vykvetly nové záhony, 
v úpravách a výsadbě zeleně budeme určitě pokračovat. Začali jsme také s přípravu 
zbourání ošklivé zdi okolo fotbalového hřiště, byl bych rád, kdyby byla nahrazena ze-
lení, živým plotem a malým parčíkem. Realizace všech projektů je výsledkem týmové 
práce a jsem přesvědčen, že všechny úkoly, které jsme si před sebe dali, společně se 
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svými kolegy z vedení města a spolupracovníky z řad zaměstnanců městského úřadu 
zvládneme bez větších problémů.

nEZapOmínámE
„Ten, kdo zapomene svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“ (George Santaya)

Nezapomínáme. U příležitosti 75. výročí konce 2. světové války jsme s místostaros-
tou Ivo Kurhajcem 7. 5., netradičně bez veřejnosti, uctili památku obětí tohoto glo-
bálního konfliktu položením věnce k pomníku na náměstí Třebízského.

Je nutností stále si připomínat zásadní data z naší historie. Připomínat si významné 
milníky dějin, aby měly své pevné místo v živé paměti a nemohlo docházet k je-

Zeď mezi sídlištěm a fotbalovým hřištěm chystáme zbourat a místo ní vysadit zeleň. Vznikne 
zde malý parčík.

Práce i nápadů máme opravdu dost, jsem opravdu rád, že se situace postupně vrací 
do normálu a my můžeme pokračovat v činnostech, které by měly vést k tomu, aby se 
nám tady v Klecanech žilo stále lépe.

Těším se na lepší zítřky, společně to dokážeme!
Daniel Dvořák, starosta
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jich zkreslování. Boj 
za svobodu a demo-
kracii je stále aktuální. 
I dnes je třeba bojovat 
s novými nebezpečími, 
která přináší současná 
doba a která představují 
hrozbu pro naši společ-
nost a její demokratické 
tradice.

2. světová válka byla 
největším konfliktem 
v dějinách světa, ale 
také konfliktem nejbrutálnějším. Zatímco v dřívějších válkách nesli hlavní tíhu vojáci 
na frontách, vyznačovala se 2. světová válka promyšlenými útoky na civilní obyva-
telstvo a genocidou jeho jednotlivých skupin, vybíraných podle rasového nebo ná-
rodnostního klíče. K obrazu 2. světové války tak kromě boje na frontách patří i ničivé 
nálety na velká města, zřizování koncentračních táborů, vypalování vesnic, masové 
vyhlazování obrovského počtu lidí a pokusy o přesun nebo likvidaci celých národů 
a národnostních skupin.

Celkový počet obětí 2. světové války se odhaduje na 60 milionů. Nejvíce ztrát na 
životech zaznamenal tehdejší Sovětský svaz – 23 milionů, dále Čína 10 milionů, Ně-
mecko 7,5 milionu, Polsko – 6 milionů, Indonésie 4 mil., Japonsko 2,6 milionu, Indie 
1,6 mil., Jugoslávie 1 mil., atd. Počet obětí Velké Británie byl 450 tisíc, Spojených 
států amerických přes 400 tisíc a počet obětí z řad občanů tehdejšího Československa 

je odhadován na 350 tisíc.
Od konce druhé světo-

vé války uplynulo 75 let. 
Stále je mezi námi řada 
těch, kteří válku i její ko-
nec zažili, řada našich 
spoluobčanů ve válce při-
šla o své předky nebo čle-
ny svých rodin. Nacismus 
znamenal nejvyšší mysli-
telné ohrožení, ne pouze 
svobody, ale samotných 
základů naší civilizace. 

Boj s ním byl bojem o život, byl bojem o samotné bytí. Byl to boj vítězný, díky hrdin-
ství těch, kteří pochopili, že jde opravdu o všechno.

Dnes uctíváme památku všech, kteří i za naši svobodu obětovali to nejcennější 
– svůj život. Nikdy bychom proto neměli zapomenout, komu vděčíme za svou exis-
tenci a za svou svobodu.

Daniel Dvořák, starosta
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výpiSy Z uSnESEní Rady měSta klEcany  
Za měSícE dubEn a květEn 2020
Rada 20. dubna
 – Schválila darování osmi ovcí a berana ze stáje v areálu Dolních kasáren do Zoopar-

ku Berousek v Bášti.
 – Schválila nájemní smlouvu s CDB Production Klecany na místnost č. 1 v budově 

čp. 977 v Dolních kasárnách, která bude využívána jako sklad kulis, rekvizit a re-
klamního materiálu.

 – Schválila uzavření kupní smlouvy mezi městem Klecany a Ergo Pro s.r.o. Praha 4 
na koupi použitého kancelářského nábytku pro potřeby městského úřadu v objektu 
Rychty za cenu 198 090 korun včetně DPH.

 – Schválila okamžité pozastavení plateb za obědy v ZŠ a MŠ, školné v MŠ a školní 
družinu po dobu jejich uzavření v souvislosti s nouzovým stavem. Již zaplacené 
částky budou považovány za přeplatek. Uložila ředitelce školy zajistit toto usnesení.

 – Neschválila žádost o pronájem části pozemku v Klecánkách pro stánek se zmrzlinou.

Rada 27. dubna
 – Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo z 20. 3. 2020 na uložení kabelového vedení 

do země od společnosti NHK Solutions Praha 10 za cenu 16 185 korun bez DPH.
 – Schválila žádost o prominutí nájemného za provozovnu Sběrných surovin v areálu 

Dolní kasárna od 15. 3. do 14. 4. 2020, v souladu s vyhlášením nouzového stavu. 
V tomto termínu musela být sběrna uzavřena.

 – Schválila žádost o prominutí nájmu za provozování paintballu v areálu Dolních 
kasáren za duben a květen, v souladu s vyhlášením nouzového stavu.

Rada 4. května
 – Projednala cenovou nabídku společnosti Europrojekt Praha 5, která se týká staveb-

ních úprav pro změnu užívání stavby čp. 968 v Dolních kasárnách na denní sta-
cionář a dětskou skupinu a změnu záměru, a to na novostavbu. Schválila dodatek 
č. 2 ke smlouvě o dílo.

 – Schválila žádost o prominutí nájmů: za provozování pekárny Tasty Morning M. Ha-
boňové za měsíc duben, za provozování stánku u přívozu D. Dvořákovi za duben 
a květen a za provozování výkupu palet společnosti Sendrei Securty za duben 
a květen. Všechno v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

 – Vzala na vědomí informaci o znovuotevření ZŠ a MŠ v Klecanech v těchto termínech: 
11. května 9. třídy, 18. května mateřská škola, 25. května základní škola 1. stupeň.

Rada 11. května
 – Vzala na vědomí nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce akce Re-

vitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany, stupeň 0. Schválila doporučení hodnotící 
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komise k zakázce a pověřila starostu uzavřením smlouvy s uchazečem Dereza 
s.r.o. Praha 6 s cenou 27 689 472,58 Kč bez DPH, který skončil na prvním místě, 
případně s dalšími uchazeči v pořadí, kterými jsou Key Stav a. s. a Metrostav a. s., 
a to s ohledem na součinnost při podpisu smlouvy.

 – Neschválila žádost spolku Pravý Hradec, aby mohl pokračovat v kurzech a krouž-
cích v areálu MŠ od 18. 5. do konce školního roku, a to z důvodů epidemiologické 
situace, organizačních důvodů a nastávajícího zahájení školy. Do auly se přesune 
třída MŠ Žabka. Do zahájení nového školního roku je proto potřeba využívat již 
vypůjčené prostory v Dolních kasárnách a zasedací místnost městského úřadu.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

OČkOvání pROti vZtEklině  
a OStatním viRóZám
V úterý 16. 6. 2020 v 19.00 hod. proběhne na náměstí Třebízské-
ho očkování psů a koček proti vzteklině a ostatním virózám. Vez-
měte s sebou očkovací průkaz a náhubek pro psa. V Klecánkách 
u autobusové zastávky v cca 19.30 hod. MVDr. Irena Sedláčková
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nEJvyšší bOd měSta – tElEkOmunikaČní věž 
v kaSáRnácH
V rámci realizace dotačního projektu WiFi4EU, díky kterému dochází k pokrytí ně-
kterých veřejných míst v Klecanech Wi-Fi signálem, jsem mohl poprvé vyšplhat na 
více než 50 m vysokou telekomunikační věž v Dolních kasárnách. Věž nemá schodi-
ště, pouze žebřík, takže výstup je trochu náročnější, ale výhled za trochu té námahy 
určitě stál. Přidávám několik fotografií pohledů na Klecany z jejich dosud nejvyššího 
bodu.

Daniel Dvořák, starosta

Fotbalové hřiště, hřbitov, Skalky a okolí
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Astrapark, Horní kasárna, Spojařská

Náměstí a kostel, vpravo zámek, v pozadí Roztoky

NUDZ a Boleslavka
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Klecany s Prahou v pozadí

ČERvnOvá výROČí

17. 6. 1885 byl vysvěcen nový hřbitov 
(přední část současného hřbitova)

19. 6. 1990 se přestěhovala pošta do bu-
dovy městské knihovny

20. 6. 2000 byl položen základní kámen k výstavbě objektu firmy AHOLD CZ
JH
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vZpOmínka na paní Jiřinu kOktanOvOu
Poprvé jsme do Domu s pečovatelskou službou v Klecanech 
přijely v mlhavém a mrazivém odpoledni koncem roku 2013, 
domluvit se na průběhu prvního společného adventního po-
sezení, které jsme v DPS organizovaly. Byly jsme překvapené 
vstřícností místních seniorů. Jednou z nich byla i paní Jiřina, 
všemi oslovovaná „Paní Učitelka“. Vzdělaná, otevřená, komu-
nikativní. Vždy byla jednou z těch, na které jsme se při našich 
návštěvách DPS těšili. Jednoho z našich pravidelných jarních 
výletů na kolech do DPS se zúčastnily i studentky gymnázia, 
které celou dobu posezení na zahradě strávily v komunikaci 
s paní učitelkou, a to oboustranně s velkým zájmem. Paní uči-
telka rozhodně nebyla pozadu se svými názory. Jiskra okamžitě 

přeskočila a studentky při odjezdu z DPS konstatovaly, že takovou učitelku by si opravdu 
přály. Žáci paní učitelky, které i za ztížených podmínek reálného socialismu učila, by 
s nimi jistě souhlasili. Jednou nám vyprávěla, jaké složité cesty musela hledat například při 
výkladu dějin, aby žákům vše potřebné předala a zároveň byla v rámci tehdejších podmí-
nek pravdivá. Při adventních posezeních to byla právě ona, která znala i dávno zapomenu-
té koledy. O všechno jevila živý zájem, o všem přemýšlela a nezanedbávala ani svoji duši, 
byla hluboce věřící. Hodně četla a studovala, pokud jí to nemocné oči dovolily. V poslední 
době měla zdravotní potíže, ale nikdy si nestěžovala víc, než bylo nutné. Ostatně, byla 
obklopena lidmi, kteří ji měli rádi. Věříme, že odešla tam, kde je jí dobře. Vzpomínka na 
ni nás bude i nadále hřát a bude nám živou inspirací.

Ať odpočívá v pokoji.
Za AkSen – aktivní senior, z.s.:  

Emília Wadrop Mamajová, Alena Zagorová a Maja Mamajová

vZpOmínka na paní maRii HEJZlOvOu
Paní Hejzlovou si pamatujeme jako příjemnou bělovlasou 
paní, která se zúčastňovala jak adventních posezení, tak po-
sezení na zahradě, které náš spolek, AkSen – aktivní senior, 
v Domě s pečovatelskou službou v Klecanech pravidelně 
organizuje. Těžce se už pohybovala, ale do společnosti při-
šla ráda. Obvykle byla spíš tišší, o to víc však usměvavá. Tak 
si ji pamatujeme. Její milá společnost nám bude při našich 
návštěvách DPS chybět.

Čest její památce, ať odpočívá v pokoji. 

Za AkSen – aktivní senior, z.s.:  
Emília Wadrop Mamajová, Alena Zagorová a Maja Mamajová
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ROZdává pět pEněZ – křEpElka pOlní
Fauna Klecan 44.
V české krajině je mnoho druhů ptáků, před lety zcela běžných, v posledních 
desetiletích však stále vzácnějších. Jedním z nich je křepelka polní (Coturnix 
coturnix).

Tito sympatičtí stepní a polní ptáci měří na délku obvykle od 95 do 155 mm 
a váží od 90 do 220 g. Zbarvení mají zemitě hnědé, s bílými a černými prouž-
ky podél tělesné osy. 
Samci mají na hr-
dlech černou kres-
bu.

Živí se převážně 
rostlinnou potra-
vou, semeny plevelů 
a zbytky po žních, 
v letním období 
konzumují i hmyz. 
Hnízdí v červnu až 
červenci jedenkrát 
ročně, a to na zemi 
v malých, dobře za-
maskovaných důl-
cích. Samička snáší 
mezi sedmi až čtrnácti žlutohnědými a tečkovanými vejci. Poté na nich sedí 
kolem sedmnácti dnů, a po vylíhnutí vodí kuřata asi čtyři týdny. Křepelky patří 
mezi ptáky nekrmivé, což znamená, že se mláďata musí již od narození sama 
snažit samostatně zobat, tak jak to vidí u dospělých ptáků. Mladí i dospělí do-
kážou konzumovat i semena jedovatých rostlin, například bolehlavu plamatého, 
a přesto neuhynou. Jejich tělo je však promořeno toxickými látkami, takže se 
sami stanou silně jedovatými pro predátory, případně i pro člověka, pokud by 
si usmyslel, že si z křepelky připraví pečeni. Což ovšem není zákonem dovole-
no, protože křepelka polní je chráněným druhem živočicha. Pro ty, kdo kupují 
a konzumují křepelčí vajíčka, dodáváme, že se jedná o vejce křepelky japonské 
(Coturnix japonica), chované na farmách.

Křepelky se vyznačují charakteristickým hlasovým projevem, který je v lido-
vém podání interpretován jako „pět peněz – pět peněz“, i když ve skutečnosti 
zní hlas spíše jako „huť-huť“. Ozývají se tak i v noci a za letu. Naše křepelky 
jsou evropským poddruhem, obývajícím většinu Evropy včetně Irska, Velké Bri-
tánie, jižního Švédska a Norska, dále Rusko po 63°s.š., k východu až po Bajkal, 
řeku Lenu a Mongolsko. Jihovýchodně se vyskytují v Turecku, Iránu, Afghánistá-
nu a severní Indii. Od Evropy směrem k jihu žijí v Maroku, Tunisu a Libyi až po 
Saharu, i na většině ostrovů ve Středomoří.

Křepelka polní, foto A. Něgoda, 14. června 1999
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Pro naše předky i pro starší pamětníky nebylo problémem za tichých večerů 
naslouchat křepelčímu volání hned za humny každé vesnice. V současnosti, ze-
jména od sedmdesátých let 20. století jsou však křepelky k zastižení stále méně 
a méně. Podobně, jako v případech mnoha dalších živočichů České republiky, je 
tomu z několika důvodů. Intenzifikace zemědělství, zejména těžká polní techni-
ka, způsobuje přímou likvidaci ptáků, zvláště mladých na hnízdech. Používání 
četných agrochemikálií způsobuje jak přímé otravy ptáků, tak úbytek plevelů 
a jejich semen a hmyzu, tedy mizení potravy. Hustá autodoprava vedle mnoha 
jiných zvířat a ptáků likviduje i křepelky. Nadměrné množství toulavých koček, 
které sice někomu patří, ale o něž se jejich majitelé prakticky nestarají, způso-
buje úbytek všech menších živočichů, a to i kilometry daleko od obcí a měst. Při 
hustotě osídlení středočeského venkova jde o téměř souvislou plochu, kde naše 
kočičky provádějí genocidu volně žijících živočichů. Podobně je tomu s domá-
cími psy, kteří již dávno nevykonávají své původní úkoly, jako je hlídání obydlí, 
součinnost při pasení užitkových zvířat nebo při myslivosti, nýbrž bez potřebné 
výchovy pobíhají po polích a štvou a dáví zvěř. Naše děti již křepelky neznají. 
Byli jsme svědky toho, jak v jižních Čechách u Blatné, kde ještě nějaké křepelky 
žijí, šly za tichého večera rodiče s dětmi. Jedno z dětí uslyšelo volání křepelky, 
a divilo se, že tam v poli někdo kliká na PC.

Křepelky jsou ptáky tažnými, zimují v severní Africe a dokážou překonávat 
značné vzdálenosti. Přes Středozemní moře letí bez zastávky. Nad pevninou letí 
nízko nad zemí, a dokonce se v některých ornitologických publikacích udává, že 
část své pouti k jihu a zpět překonávají i pěšky.

V osmdesátých letech minulého století byly křepelky k zastižení například 
u kalových polí na Drastech, u rybníka Amerika v blízkosti Hoštic a v ladech nad 
lomem. Po dost dlouhou dobu se spolu s koroptvemi a bažanty zdržovaly také 
v polních ladech mezi silnicí E55 a dálnicí D8 u odbočky na Sedlec, kde nyní 
stojí skladové areály. Po roce 2005 však z Klecan a Drast zřejmě zcela vymize-
ly. Vzhledem k jejich schopnosti se přemisťovat, není však vyloučeno, že se tu 
a tam ještě objeví. Plochami, které pro tyto ptáky lze zvažovat jako nadějné, jsou 
například části Dolních kasáren, části Horních kasáren, pozemky Na Vlasini, 
pozemky u Aholdu a některé dosud nezastavěné a zatravněné pozemky ve městě.

Pro to, aby se křepelky spolu s dalšími polním ptáky vrátily trvale, by bylo nut-
né krajinu poměrně zásadně přetvořit. Obnovit a založit meze, malé polní remí-
zy a nerušené loučky, současně cíleně vychovávat domácí psy a výrazně omezit 
pohyb koček. Také snížit maximální rychlost na našich komunikacích mimo obce 
na cca 60 km/hod. To vše by prospělo nejen křepelkám, ale i našim občanům. Na 
návratu křepelek se občané mohou rovněž podílet, a to zvyšováním kázně psů 
a koček. Zemědělci by měli při zjištění výskytu křepelek upravit harmonogram 
prací tak, aby nedošlo ke zničení hnízd, například při senoseči a žních. Nejblíže 
k obnově stavů křepelek by měli mít naši myslivci, kteří si také jistě jako první 
těchto ptáků v přírodě všimnou.

Jaromír Bratka
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cO SE pSalO v kROnicE klEcan (6)
Dne 8. dubna1971 byla dokončena adaptace Rychty. Tím byl splněn závazek MNV uza-
vřený v r. 1969 na počest 25. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Náklad 
na zavedení ústředního topení, opravné práce a přístavba restaurace činil 460 tisíc Kčs.

Dne 10. května 1971 byla zde uvítána též za přítomnosti zástupců místní posádky milá 
návštěva 35 ruských lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, jejichž vedoucí zaznamenali 
tento zápis:

Rychta patřila od 15. září 1946 Vlastenecko-dobročinnému sdružení obcí Baráčníků 
Václava Beneše Třebízského a dne 7. března 1960 byla věnována s celým zařízením do 
trvalého užívání MNV.

Činnost baráčníků byla nemalá. Obec pořádala staročeské dožínky a bály, stavbu májí, 
zájezdy po vlasti a do divadel v Praze, je tu údržba národních krojů. Mladá chasa zpívala 
a tančila národní tance, zhotoven prapor, byly tu vzpomínkové slavnosti na V. B. Třebíz-
ského. Členové konaly sběry odpadkových hmot a pomáhali při zemědělských brigádách. 
O tom všem jsou vedeny zápisy v kronice Baráčníků. Rychtářem od založení obce (21. 3. 
1937) je dosud Václav Stanislav, zedník, narozený 23. října 1894. Na úpravě Rychty odpra-
coval zdarma 2 100 hodin. Za stranu Sociálně demokratickou byl dříve členem obecního 
zastupitelstva a později jako člen KSČ poslancem MNV – celkem 32 roků.

JH
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OpRava tExtu
V minulém čísle Klecanského zpravodaje si zařádil tiskařský šotek v článku Viry – 
vládci planety. Vzhledem k aktuálnosti tématu zveřejňujeme článek ještě jednou 
s opraveným textem, který je vyznačen tučným písmem.

viRy – vládci planEty
Neviditelné organismy, které nazýváme viry, 
vládnou našemu světu. Někteří biologové 
uvádějí, že to ani živé organismy nejsou, jiní 
tvrdí opak. V každém 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 nalézt až 10 milionů virových partikulí, a v jednom gramu mořských sedi-
mentů 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 si-
nicích. 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 per-
mafrostu (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 pře-
žívat 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 dopadu na vhodné těleso ožily a hledaly si nový 
životní prostor. Na tom je založena i teorie o přemisťování života ve vesmíru, tzv. 
panspermie.

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, cirkoviry, 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 doká-
že ohlídat a případně zlikvidovat náš imunitní systém, ale problémy 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).
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Každého zajímají virová rizika pro zdraví člověka, informační zdroje i výuko-
vé programy 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 zvířat aj.). Globální oteplování způsobuje mno-
žení virů a urychlování rozkladu organických sedimentů, následně uvolňované 
plyny (zejména metan) oteplují atmosféru, a tím opět urychlují sedimentární roz-
klad.

Viry ovlivňují i dědičné funkce organismů včetně člověka při takzvaném ho-
rizontálním 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 neuro-
ny mozku, slouží k uchovávání paměti a zřejmě je účasten i při vzniku našeho 
vědomí.

Dnes sledované koronaviry zasahují do lidské civilizace odjakživa. Několik 
jejich druhů způsobuje běžné záněty horních cest dýchacích, avšak v posled-
ních asi dvaceti letech některé z nich způsobují závažné epidemie. Coronaviry  
SARS-CoV a MERS-CoV patří mezi takzvané zoonózy, tedy onemocnění přenos-
ná 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, vyvolaná 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 ce-
lém světě nyní vyvíjejí účinnou vakcínu, nebo testují již existující medikamenty. 
Patrně se to nakonec podaří, ovšem jen do doby, než tento nebo jiný virus zmu-
tuje do horší formy. Například do obdoby tzv. španělské chřipky před sto deseti 
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 společenský-
mi změnami. Mluví se o tom sice více než šedesát let, avšak děje se velmi málo. 
Potřebné změny zkusíme 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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Co je nového v Babiččině zahrádce
u Domu s pečovatelskou službou v Dolních kasárnách?

Vysazujeme a sejeme zeleninu i květiny. O rajčata, papriky, brambory i fazolky se podělí 
obyvatelé DPS a ti, kdo pomáhali s údržbou zahrady. Na ty však moc práce nezbývá, 
protože pan Most stíhá vše, co je potřeba. Pletí, kypření a přesazování. Přesto uvítáme 
každého, kdo nám pomůže se zálivkou, zvláště teď na jaře po výsadbě zeleniny. Dešťo-
vou vodu sbíráme do sudů a barelů, a když zaprší, zadržíme více než 4 500 litrů vody.

Díky dotaci České spořitelny, která nám prostřednictvím Nadace VIA, poskytla do-
taci na rozšíření zahrady, jsme pořídili větší kurník a 3 úly pro chov včel. Úly jsou již 
připravené a čekáme na oddělky z Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Připravu-
jeme také místo se stříškou, kam úly umístíme. Se všemi novinkami bychom vás rádi 
seznámili na společné akci v červnu.

Místo pro úly

Vodní hospodářství

Připravené úly

Záhony se zeleninou a bylinkami
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Pozvánka do zahrady
V sobotu 13. června se opět sejdeme u zahrady Domu s pečovatelskou službou 
v Dolních kasárnách.

Program

14.00
Výtvarné dílničky pro děti, šlapací auta, poníci a stánek s medovým pečivem a nápoji.

15.00
O včelách a včelaři. Divadlo se vzdělávacími aktivitami společnosti AMPI. Po diva-
delním představení

Jak se medvěd učil včelařit následuje tento výukový program:
•	 pozorovací úl se včelami nebo modelový úl s fotorámečky, ukázka včelařských 

pomůcek
•	 včelí produkty: ukázka a ochutnávka jednodruhových medů, pylu, propolisu atd.
•	 práce s voskem: výroba voskových včelek nebo svíček
•	 simulační hra: sběr nektaru z květin

16.30
Posezení s písničkou pod pergolou u DPS nejen pro seniory.

18.00
Táborák s opékáním špekáčků a bubenický workshop.

Vstupné dobrovolné, v dílnách se zaplatí za spotřebovaný materiál.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti!
Tým Pravého Hradce

plEvEly našicH ZaHRad (iii.)
Svlačec rolní (Convolvulus arvensis) je ovíjivá rychle rostoucí tr-
valka, kterou můžeme najít především v zeleninových a okras-
ných zahradách. Lodyha dosahuje délky 70 – 120 cm. Ke svému 
růstu potřebuje oporu, a tak ovíjí vše, co má v dosahu. Kořeny 
jsou dlouhé a poměrně hluboké. Květy bílé až narůžovělé. Jeho 
likvidace je poměrně obtížná a úplné vymýcení svlačce z kul-
turní zahrádky může trvat i několik let. Svlačec buď opatrně vy-
rýváme abychom nepřetrhali kořeny nebo použijeme herbicid, 



který se aplikuje na kvetoucí rostlinu postřikem nebo nátěrem. Doporučuje se před 
použitím herbicidu svlačec odmotat z podpůrné rostliny, položit na igelit a látku apli-
kovat. Z léčitelského hlediska má svlačec silně projímavé účinky, působí povzbudivě 
na hladké svalstvo, stimuluje látkovou výměnu a působí močopudně.

Pýr plazivý (Elytrigia repens) patří mezi trávy, je vytrvalý 
a velmi úporný. Šíří se plazivými oddenky a pokud není 
jeho růst omezován, vytvoří hustou spleť těchto odden-
ků. Stébla mají 3 – 5 kolének a jsou hladká. Pokud pýr 
přeroste přes husté okrasné rostliny, téměř není možné 
ho vytrhnout. Likvidujeme ho tedy podrýváním v době, 
kdy je půda mírně vlhká, čímž předejdeme zpřetrhání 

oddenků. Dobrou vlastností pýru je, že dokáže vylepšit kvalitu zhutnělých půd. Na 
poli ho lze eliminovat vyváženým střídáním pěstovaných plodin. Pýr je však také 
tradiční léčivou rostlinou. Nejčastěji se používá do čajových směsí k podpoře vylu-
čování moči, čímž se urychluje likvidace nežádoucích solí v organismu a zmenšují 
se otoky. Rovněž kladně ovlivňuje hospodaření s tuky, snižuje cholesterol a hladinu 
cukru v krvi, preventivně působí na játra a zlepšuje látkovou výměnu.

JH

ČERvEn – měSíc mySlivOSti
Červen je již více než půlstoletí označován 
jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. 
V tomto měsíci prožívá příroda bouřlivý 
vývoj. Na stromech a keřích je svěží zele-
né listí a jehličí, na lukách a v okolí vod 
rozkvétá pestrobarevné kvítí. V této době se 
rodí nejvíce mláďat lovné zvěře, ostatních 
druhů zvířat i ptáků žijících ve volné příro-
dě. Srny kladou srnčata, rodí se mladí zají-
ci, líhnou se bažantí kuřata i mláďata zpěv-
ného ptactva. Právě v této době je třeba, 
aby se všichni návštěvníci přírody chovali zvlášť ohleduplně. To znamená, aby 

nenechali své psy volně pobíhat, pohybovali 
se pokud možno po vyznačených cestách a při 
nálezu nějakého mláděte se jej nedotýkali.

Lidé, ve snaze zachránit opuštěného tvora, jej od-
nášejí domů či do útulku pro zvířata a tím ho vlastně 
odsuzují k záhubě. Téměř vždy se nejedná o opuště-
né mládě, ale o zcela přirozenou situaci, kdy se mat-
ka trvale nezdržuje u mláděte, aby ho nevystavovala 
nebezpečí ze strany predátorů. Obvykle je poblíž 
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Bažantí kuřata

Zajíček
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ve skrytu a přichází pouze, aby ho nakojila. Horší 
situace však nastává při kosení pícnin, kdy každo-
ročně dochází ke značným ztrátám zejména na 
srnčí zvěři. Jedinou možností jak alespoň částečně 
zmírnit tyto ztráty, je spolupráce s myslivci, kteří 
těsně před senosečí vyhánějí s pomocí loveckých 
psů ohro-
ženou zvěř 
z polí.

V červ-
nu pořádají myslivci tradiční akce pro veřejnost, 
hlavně pro děti a mládež. Jsou to například be-
sedy se žáky škol, naučné procházky s myslivci 
v honitbě, setkání se sokolníky apod. Vzhledem 
k současné koronavirové epidemii jsme však 
nuceni tyto akce přesunout na pozdější dobu, 
až pomine nebezpečí nákazy. V situaci omeze-
ného shromažďování lidé více využívají cest do 
přírody, a proto náš apel na jejich ohleduplnost je tím naléhavější.

Ing. Jindřich Trpák

Srnčata

Srnče
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škOlní kuRýR
Sluníčko je již v plné síle, rtutě teploměrů stoupají do pří-
jemných výšin, bazény se naplňují vodou a na zahrád-
kách pomalu dozrává první úroda. Symboly blížícího se léta 
a prázdnin. I když ty letošní prázdniny budou trochu netradiční. Místo 
zahraničních dovolených bude řada lidí poznávat kouty České republi-
ky. Někteří budou možná překvapeni, jaké krásy naše země skrývá a tře-
ba u českých dovolených na nějakou chvíli zůstanou i po otevření hranic.  
Také v naší škole probíhají neustálé změny. Začátkem května se do škol-
ních lavic vrátili žáci devátých ročníků a pilně se zde připravují na přijímací 
zkoušky, které je začátkem června čekají. Všem budeme moc držet palce, 
aby se na své vysněné školy dostali. Pro děti prvního stupně se brány školy 
otevřou 25. 5. Docházka do školy je dobrovolná. Některé děti se tak budou 
i nadále vzdělávat distanční formou. Žáci druhého stupně budou mít mož-
nost navštívit školu v rámci individuálních konzultací s vyučujícími.

Dnem, kdy děti školní zvonění uslyší v tomto školním roce naposledy, 
bude 19. červen. Po tomto datu vystřídají děti v naší škole pracovníci sta-
vební firmy, kteří se budou starat o její modernizaci. Před tím, než se brány 
školy zcela uzavřou, čeká děti odevzdání učebnic a převzetí vysvědčení. 
O přesných termínech budou rodiče informováni prostřednictvím Bakalářů. 
Prosíme proto o jejich pravidelné sledování.

V září se snad náš školní život vrátí do běžných kolejí a všichni budeme 
moci usednout do lavic beze strachu z blízkosti druhých lidí. 

Celá koronavirová situace nás mnohému naučila. Děti zjistily, že jim škola 
chybí, rodiče poznali, jakým způsobem jejich děti v rámci školních povin-
ností fungují a učitelé do své výuky začlenili řadu moderních komunikačních 
technologií. Co jsme si však uvědomili asi úplně všichni, je skutečnost, že 
sociální kontakt je moderními technologiemi nenahraditelný. 

Za celý pedagogický sbor přeji krásné prosluněné prázdniny plné pohody 
a v září se budeme těšit, že se v kompletní sestavě opět setkáme.

Pokud by měl někdo chuť obohatit náš skvělý kolektiv o svou „maličkost“, aktu-
álně do svých řad hledáme:
• Pedagogy 2. stupně s aprobací matematika, fyzika, ICT a angličtina. Možný je 

jak plný, tak částečný úvazek.
• Asistenty pedagoga

Případní uchazeči se mohou hlásit u vedení školy – kontakt na stránkách 
školy: www.zsmsklecany.cz
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Střípky ZE škOlky
V dubnovém čísle zpravodaje jsme psali o uzavření mateřské školy. Nyní můžeme 
oznámit, že školka se opět otevřela a děti se mohly vrátit do svých tříd.

Návrat do školky však není zcela bez omezení. Manuál MŠMT vydal sice různá do-
poručení, ale veškerou odpovědnost víceméně přenesl na zřizovatele a vedení jednot-
livých zařízení. Avšak Krajská hygienická stanice má odlišné mínění, a tak nám nařídila 
zkrácený provoz školky tak, aby nedocházelo ke spojování tříd. MŠ je otevřena od 7.30 
do 16.00 hod. V rámci MŠ dodržujeme i zvýšená hygienická a epidemiologická opat-
ření. Dokonce jsme museli i na zahradě MŠ vymezit každé třídě prostor tak, aby nedo-
cházelo ke kontaktu mezi dětmi z různých tříd. Nikdo z nás z této situace není nijak 
nadšený a kromě paní učitelek má nejvíce práce s organizací vedení ZŠ a MŠ Klecany.

V době, kdy nebyly ve školce přítomny děti, proběhl důkladný úklid všech prostor 
mateřské školy. Paní učitelky vyčistily zahradu MŠ, všechny domečky a hračky. Ve 
všech třídách proběhl důkladný úklid a desinfekce hraček a nábytku. Čistily se pod-
lahové plochy, okna, dveře a sociální zařízení. Uklízely se i sklepní prostory a sklady, 
na které při běžném provozu nezbývá příliš času. Opravili jsme kulisy na školkové 
akce, do truhlíků paní učitelky zasadily nové květiny a bylinky.

Všichni jsme stále sledovali aktuální informace o uvolňování všech vládních naří-
zení, tak abychom byli připraveni na otevření mateřské školy.

Je nám hodně líto, že se letos nemohou uskutečnit školy v přírodě, a tak se před-
školáci, doufejme, dočkají alespoň důstojného rozloučení se školkou.

Neveselý pohled na zahradu školky

Děkujeme zaměstnancům města Klecany za desinfekci venkovních prostor mateř-
ské školy!

Přejeme Vám hodně zdraví a síly a snad už lepší časy!
Kolektiv MŠ
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i v lEtOšním ROcE xcO bEckOv uSpOřádámE – 
6. ČERvEncE!
Přijeďte šestého července zahájit prázd-
niny sportovní akcí nejen pro děti. Na 
Beckově (areál za obcí Klíčany směr Bašť) 
se koná již 8. ročník závodu horských kol 
nejen pro děti, který pořádá sportovní 
oddíl ADASTRA Cycling Team.

Závody začínají v 8.00 hod. prezen-
cí dětských kategorií. Start závodů dětských kategorií je naplánován na 
10.00 hod. od kategorie odrážedel (2016 a mladší) až po kategorii nej-
starších (2004 – kadeti/kadetky). Jednotlivé věkové kategorie vždy startují 
samostatně.

Závody dospělých kategorií začínají prezencí od 13.00 do 14.00 hod., 
vlastní start závodů dospělých bude v 15.00 hod. Jednotlivé kategorie vždy 
startují samostatně (junioři, juniorky, ženy, muži a veteráni nad 40 let).

Vyhlášení vítězů a vítězek proběhne samostatně pro dětské katego-
rie a pro kategorie dospělých. Ceny převezmou vždy první 3 dívky/ženy 
a kluci/muži z vypsaných kategorií.

Aktuální informace ohledně závodu a všech důležitých opatřeních, kte-
rá budou reflektovat aktuální nařízení vlády, naleznete na webu závodu 
www.xcobeckov.cz.

Informace o předpokládaných ukázkových trénincích na trati budeme 
opět zveřejňovat na webu závodu.
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Z fOtbalOvéHO klubu  
tJ SOkOl klEcany

Konečně jsme se dočkali a můžeme naplno trénovat a připravovat se na novou 
fotbalovou sezonu, která, jak doufáme, snad proběhne bez dalších omezení.

Květen byl, co se týká uvolňování na sportovištích, velmi zmatený. Každé dva 
dny bylo všechno jinak, ale nyní jsme snad již v normálním režimu.

Naši šikovní trenéři rozjeli tréninky svých svěřenců na plné obrátky a ihned 
začali se sháněním soupeřů a zajišťováním přátelských utkání. Pan správce při-
pravil hned hřiště na znovuobnovenou činnost našich fotbalových oddílů. Město 
Klecany zajistilo posekání ostatních ploch sportovního areálu.

Všem moc děkujeme.
Nyní nás čekají další úkoly, a to bude přihlášení všech našich mužstev do 

soutěží. Zároveň máme spoustu práce s digitalizací rejstříků – MŠMT, FAČR, 
s pasportizací sportovních areálů, a také s vyřizováním dotačních prostředků. 
Ve sportovním prostředí dochází k velkým změnám z důvodu platnosti nového 
zákona o sportu a se vznikem Národní sportovní agentury. Bohužel nejvíce práce 
spadlo opět na tu nejnižší úroveň, a tak jsou vedoucí spolků zahlceni vyplňová-
ním dotazníků, statistikami apod. Snad vše zvládneme a zajistíme další provoz 
klubu ke spokojenosti všech jeho členů.

D. Horová
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