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Vážení občané, milé děti,
přejeme Vám krásné letní prázdniny,
ať už budete doma nebo na cestách.

Ať jsou plné neopakovatelných zážitků,
odpočinku, sluníčka, dobré nálady

šťastných návratů a bez zákeřného viru.

Vedení města,
zaměstnanci MěÚ

a redakční rada
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ÚZeMnÍ plÁn MĚsta
Město zahájilo spolupráci s krajinářskou architektkou 
Ing. Pešičkovou a odborníkem na územní plánování 
Mgr. Třešňákem

Územní plán je nesmírně důležitý dokument, který ur-
čuje budoucí podobu města, je k němu třeba přistupo-
vat velmi citlivě a každý krok důkladně zvážit. Je asi 
nemožné, aby s územním plánem byli úplně všichni 
spokojeni a vždy bude docházet ke konfliktům. Jiný po-
hled na rozvoj města má jistě místní milovník přírody 
a vesnického způsobu života, který by rád úplně ome-
zil novou výstavbu, jiný pohled bude mít mladá rodina 
marně hledající bydlení a úplně jiný vlastníci pozemků, 
kteří by je rádi co nejlépe zhodnotili jako stavební pro 
bytové domy nebo průmyslové objekty. Je na tvůrcích 
územního plánu, aby našli ideální poměr mezi rozum-
ným rozvojem města, zajištěním bydlení, služeb a pra-

covních příležitostí, při zachování příjemného prostředí pro život. Pro život není 
důležité jen obydlí, ve kterém žijeme, ale i jeho okolí a veřejný prostor. Tempo 
rozvoje také musí odpovídat rozvoji infrastruktury.

V našem stávajícím územním plánu vidím nedostatky a budoucí hrozby, na 
jejichž odstranění začínáme pracovat. Neměli bychom opakovat chyby z minu-
losti, kdy nám v Klecanech vznikala zástavba, která není do našich podmínek 
vhodná (odloučené bytové domy), nebo není vhodně řešena, jako např. Boleslav-
ka, kde jsou jen domy a betonové ulice – není zde žádný veřejný prostor, žádná 
uliční zeleň. Byl bych rád, kdybychom do budoucna našli shodu mezi zastupiteli 
a začali rozvíjet Klecany tak, aby se nám v nich ještě lépe žilo, abychom se více 
věnovali veřejným plochám, zeleni a také začali lépe hospodařit s dešťovou vo-
dou. Není vhodné, aby odtékala kanalizací přímo do Vltavy, nebo ještě hůře do 
čistírny odpadních vod. Je třeba ji zachycovat a nechat vsakovat.

Po projednání s Ing. Pešičkovou, Mgr. Třešňákem a komisí stavební, územně 
plánovací a životního prostředí jsem podal pořizovateli ÚP připomínku proti 
dvěma z devíti dílčích změn aktuálně projednávané změny ÚP č. 4. Při schvalo-
vání zadání změny ÚP č. 4 v roce 2018 došlo podle našeho názoru k některým 
chybám, které je třeba napravit. Máme výhrady k vyškrtnutí lávky přes Vltavu 
v Klecánkách z územního plánu a také proti nekoncepčnímu přeřazení jednoho 
z pozemků z 2. do 1. etapy výstavby.

Jsem velmi rád, že se nám podařilo zahájit dlouhodobou spolupráci s auto-
rizovanou krajinářskou architektkou Ing. Markétou Pešičkovou, se kterou jsme 
našli shodu v mnoha pohledech na budoucí tvář města a na kladné doporučení 
i s Mgr. Třešňákem, odborníkem na územní plánování. Všechny další kroky bu-
deme samozřejmě projednávat s komisí stavební, územně plánovací a životního 
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prostředí, ve které zasedají odborníci (např. architekti, krajinářská architektka, 
zahradník), které respektuji a jejichž stanoviska a názory beru velmi vážně při 
svém rozhodování a hlasování v orgánech města. Tímto jim za činnost v komisi, 
kterou vykonávají zdarma ve svém volném čase, velice děkuji, stejně tak i čle-
nům dalších komisí a výborů. Všichni jsou místními občany a budoucnost našeho 
města jim není lhostejná.

Přeji Vám krásné prázdniny a dovolené.

Daniel Dvořák, starosta
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výpisy Z usnesenÍ rady MĚsta Klecany Za 
KvĚten a červen 2020
Rada 18. května
 – Schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo z 20. 3. 2020 na provedení dokon-

čovacích prací na wifi-EU za 75 350 korun bez DPH.

Rada 25. května
 – Schválila smlouvu o dílo s PN stavební společnost s.r.o. Klecany na zhotovení 

stavebního díla Kavárna Klícka na náměstí V. B. Třebízského čp. 54 v Klecanech.
 – Schválila rozhodnutí o zařazení města do územní působnosti MAS na programové 

období 2021 – 2027.
 – Schválila žádost o prominutí nájmu na jeden měsíc roku 2020, v souladu s vyhlá-

šením nouzového stavu
• za provozování stavebního dvora v areálu Dolních kasáren firmě Dipos,
• za provozování zubní ordinace MUDr. M. Ondráčkové,
• za provozování kovovýroby v areálu Dolních kasáren firmě Alfeza,
• za provozování kovovýroby v areálu Dolních kasáren firmě M. Picek Hanušo-

vice.
 – Schválila smlouvu s Mgr. Lorencem z Třebíče o poskytnutí právních služeb za 

1 600 Kč/hod.
 – Schválila nájemní smlouvy s Birdcage na nebytové prostory v č. 54 v Klecanech 

a s HHCWorld s.r.o. na nebytové prostory v Dolních kasárnách.

Rada 1. června
 – Schválila koupi vodárenských objektů na pozemcích ve Struhách od Vodáren Klad-

no – Mělník, které jsou potřeba pro zásobování ČOV provozní vodou, za cenu 
32 220 korun.

 – Schválila pořízení nového mapového portálu GObec a smlouvu na jeho provozo-
vání s GPlus Pardubice – Rosice za cenu 2900 korun měsíčně.

 – Schválila konání závodů motorových lodí okolo Roztockého ostrova, a to od pátku 
11. 9. do neděle 13. 9. do 12 hodin. Závody včetně tréninku pouze v sobotu 12. 9. 
od 10 do 15 hodin. Podmínkou je dodržování klidu a nerušení obyvatel.

 – Vzala na vědomí uzavření smlouvy mezi TJ Sokol a firmou Tubeko sport s.r.o. Ryn-
holec na výstavbu hřiště s umělým trávníkem.

Rada 8. června
 – Vyhodnotila nabídky na veřejnou zakázku Zpracování pasportu kanalizace města 

Klecany a schválila smlouvu o dílo s Envirox s.r.o. Praha 3 za 915 tisíc korun bez 
DPH za třináct kilometrů a 7 038 korun bez DPH za každých dalších sto metrů.
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 – Schválila žádost o zřízení dočasné dřevěné plochy o výměře 12 m2 na části měst-
ského pozemku p. č. 113/1. Bude sloužit k rekreaci obyvatel domu čp. 424.

 – Schválila žádost o prominutí nájmu za provozovnu skladu a dílnu pro zahradní 
techniku v čp. 362 firmě Zahradnické centrum Bahenský Klecany, a to za jeden 
měsíc r. 2020 v souladu s vyhlášením nouzového stavu.

 – Schválila žádost spolku Pravý Hradec na umístění včelích úlů v prostoru za budo-
vou čp. 968 v areálu Dolních kasáren.

 – Neschválila žádost Pravého Hradce o poskytnutí auly v Mateřské škole Klecany pro 
příměstské tábory. Do auly je přemístěna třída Žabka a následně se bude v prostoru 
malovat.

 – Schválila vybudování kamerového systému v Klecanech a smlouvu o dílo na poří-
zení systému s firmou NHK Solutions s.r.o. Praha 10 za 727 124 korun bez DPH.

 – Schválila nabídku na prodej kotle na tuhá paliva KMB plus 25 kW za 31 000 korun.
 – Schválila finanční odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Klecany paní Barešové. Odměna 

bude vyplacena z finančních prostředků školy.

Rada 15. června
 – Schválila žádost o prominutí nájmu za pronájem pozemku pod budovou čp. 48 

v k. ú. Klecany J. Kunkovi z Klecan, a to za dva měsíce r. 2020 v souladu s vyhlá-
šením nouzového stavu.

 – Schválila ředitelku ZUŠ Klecany paní Snížkovou jako koordinátorku dotací EU Ša-
blony 2. Schválila paní ředitelce finanční odměnu, která bude vyplacena z finanč-
ních prostředků ZŠ a MŠ Klecany.

 – Schválila řád veřejného pohřebiště města podle zákona o pohřebnictví.
 – Neschválila žádost o zrušení veřejného parkoviště v ulici Vltavská v Klecánkách.
 – Vzala na vědomí účetní závěrky ZŠ a MŠ Klecany a ZUŠ Klecany a předá je finanč-

nímu výboru.
 – Schválila vybudování kamerového systému v Klecanech a smlouvu o dílo na poříze-

ní 2. etapy kamerového systému s NHK Solutions za cenu 316 861 korun bez DPH.
 – Schválila pořízení rozvodu datové sítě v hasičské zbrojnici a pořízení wifi EU do 

čekárny zdravotního střediska a smlouvu o dílo s NHK Solutions za 64 776 korun 
bez DPH.

 – Projednala možnost odkoupení budovy čp. 48 na náměstí V. B. Třebízského, která 
stojí na pozemku města. Záležitost se předá zastupitelstvu.

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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nOc KOstelů
12. 6. 2020
Klecanský Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie je stálým účastníkem každoroční 
Noci kostelů. Letos však předchozí přís-
né restrikce natolik omezovaly možnost 
něco uspořádat, že se farnost nejprve 
rozhodla ponechat kostel otevřený bez 
programu. Dva týdny před konáním, 
poté, co se podmínky začaly rychle 
uvolňovat, jsem oslovila faráře Pavla Ku-
neše, že přeci jen i přes časovou tíseň 
zkusím připravit program. Národní di-
vadlo, můj zaměstnavatel, podpořil své 
členy v účasti zaštítěním a zveřejněním. 
Šibeniční termín i podmínky rozestupů, malých skupinek apod. mne vlastně motivovaly, spojila 
jsem se se svým otcem, přáteli, s kolegou a během tří dnů jsme vše naplánovali.

Tak krátký termín už nedovolil vytisknout oficiální plakáty nebo inzerovat v místních zpravo-
dajích. Moderní komunikace po sociálních sítích ale oslovila množství lidí, doufám, že zpráva 
o pořádání se dostala i k těm, kteří nejsou na facebooku. Celkově Noc kostelů v Klecanech 
tento rok navštívilo 110 lidí. Stálicí je výstup na věž. Děkuji Katce Vichové, která hrdinně při-
jala průvodcovské dobrovolnictví na věži. Letošním hitem rozhodně byla prohlídka varhan 
s výkladem a ukázkou, které krásně představili manželé Reiserovi a vítali na kůru další a další 
orouškované skupinky do 10 osob. Pro děti jsme připravili malování velkoformátových kostelů, 
takže nečekaly ve frontě. Ty nejmenší si zazpívaly písničky při hudebním programu zaměře-
ném na spolupráci a radostné muzicírování. Bylo úchvatné, jak se odvážily zpívat každé samo 
před všemi návštěvníky při hlasové dílně. Zajímavě se vyvinul časový plán, který propojil dva 
menší koncerty v jeden celek. Kdo přišel už před půl osmou, vyslechnul koncert s výkladem 
o hudebních nástrojích a po krátké přestávce pak hlavní koncert. I na něm jsme spolupracovali 
spolu s Petrou Reiserovou, která hrála na varhany, Michalem Reiserem, který předvedl virtuózní 
formu hry na zobcové flétny. Hráli jsme také za klavírního doprovodu mého tatínka Jiřího Hole-
ni. Spolupráce na pódiu s ním je vždy blízká. Romantickou hudbu cítíme podobně, a byla pro 
mne velká radost s ním hrát na hoboj. Pozvání přijal Josef Moravec, tenorista Národního divadla 
v Praze, který krásně přednesl barokní a dvě romantické písně s duchovními texty. Posluchači 
byli usměvaví, spokojení a potlesk od nich nás velmi těšil. Farář Pavel Kuneš nám přede všemi 
blahopřál. Následovala jeho přednáška, posezení, vyučování, diskuze. Při přípravě programu 
jsme mezi těmito slovy nevybrali nejvýstižnější, Pavel je uváděl pod názvem Meditace snadno 
a rychle a zdarma. Slyšitelná nadsázka v názvu nic nezesměšňovala, hluboký význam jeho slov 
na téma osobního zamyšlení byl hodnotovým vrcholem večera.

Noc kostelů se navzdory všem překážkám vydařila. Překonávání překážek, naplňování limi-
tů a omezení se staly vlastně hnací silou a o to větší bylo nadšení nás organizátorů. I návštěvníci 
se nám zdáli vděčnější, usměvavější, spokojenější. Doufám, že za rok, 28. května 2021, se na 
Noci kostelů zase setkám s tolika nadšenými diváky.

Anna Červenková
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Slavnosti břehů budou slavit 10 let, ale až v roce 2021!
Na dlouho očekávané výročí si bohužel ještě chvilku počkáme… Už teď si můžete do 
diářů napsat datum 18. 9. 2021, kdy proběhne 10. ročník Slavností pravého a levého 
břehu.

Bystrému čtenáři jistě neujde fakt, že mezi loňským devátým ročníkem a tím jubi-
lejním desátým ročníkem v roce 2021 nám jeden rok bude chybět. Je to tak a věřte, 
že se nám to nepíše snadno, ale vlivem aktuální (po) pandemické situace jsme se 
rozhodli vyhlásit malou, řekněme bezpečnostní přestávku a tedy letošní desátý roč-
ník neuskutečnit.

Deset je přeci jen deset let a rozhodli jsme se plně soustředit na příští rok. Chystá-
me velkolepou oslavu, kterou břehy ještě nezažily. Maximálně využijeme čas, který 
teď přípravě desátého ročníku můžeme věnovat a posunout ho zase o kousek dál.

Věříme, že nám zachováte svou přízeň, budeme se setkávat na našem faceboo-
kovém profilu, kam můžete psát i vy, co si přejete zažít, až se příští rok v září opět 
sejdeme. Pojďme společně vytvořit pohodové odpoledne plné hudby, milých setkání, 
dobrého jídla a zábavy.

Užijte si babí léto a společně na přes rok!

 Těšíme se na vás,

 Daniel Dvořák, Jan Jakob a realizační tým
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arcHiv česKé KOruny
Letošní léto řada z nás bude trávit v tu-
zemsku, což skýtá možnosti přírodní tu-
ristiky, sportování i lenošení na březích 
rybníků. Ale především jsme zemí hradů, 
zámků a muzeí. Tak vysokou koncentra-
ci těchto objektů na danou rozlohu nemá 
žádná země v Evropě. A kdyby do této ob-
lasti nezasáhli hluboko v minulosti husité 
a v novodobé historii soudružské snahy 
vypořádat se s aristokracií a buržoazií, 
mohli jsme mít zámek, hrad nebo tvrz 

snad v každé větší vsi. A právě sbírky vystavené v těchto památkách, muzea 
nevyjímaje, nám umožňují nahlédnout do archivních dokumentů, u nichž ne-
přestáváme žasnout, jak mohly přežít stovky let a do dnešní doby být čitelnými 
– tedy pro toho, kdo to dokáže.

Jednou z národních kulturních památek je i Archiv České koruny. Můžeme se 
o něm dočíst na webových stránkách Ministerstva vnitra, kde je uvedeno: Archiv 
České koruny patří k základním symbolům české státnosti. Archiv České koruny 
je archivem představitelů a držitelů státní moci, českého panovníka a v pozdější 
době i českých stavů. Pro období starších českých dějin je nejvýznamnějším 
a nejcennějším archivním fondem v České republice a zároveň patří k nejzávaž-
nějším archivním celkům svého druhu v Evropě. V textech jeho listin se odráží 
pohnuté osudy českého státu. Jsou v něm soustředěny dokumenty, které upravo-
valy právní postavení českého státu navenek a zajišťovaly jeho vnitřní uspořádá-
ní. Národní kulturní památku tvoří 2 525 inventárních čísel, převážně listin, se 
všemi pozdějšími doplňky a potvrzenými opisy pak korunní archiv tvoří celkem 
2 822 kusů archiválií z let 1158 – 1935.

Existence archivu je písemně doložena zprávou z roku 1279. Uložen byl v sa-
kristii románské katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Karel IV. ustanovil prvního 
státního archiváře, udělil mu instrukce a poskytl stálý plat. Za vlády Marie Tere-
zie byl zřízen tajný domácí, dvorní a státní archiv ve Vídni. Z Korunního archivu 
byly dokumenty převzaty do péče Zemského archivu Království českého v roce 
1884. Vídeňská část korunního archivu byla vrácena až v roce 1920. V době 
nacistické okupace byly některé listiny předány do Drážďan a opět i do Vídně. 
Po osvobození byly všechny dokumenty vráceny a od roku 1954 je Archiv České 
koruny uložen v Národním archivu.

Když se mi v době prázdninového putování po vlastech českých podaří na-
hlédnout na některém ze zámků nebo v muzeu do listiny např. ze 16. století, tak 
si říkám, co asi zůstane po nás. Současné technologie sice umožňují psát čitelně, 
opraví nám pravopis, můžeme dohledat nepřeberné množství informací, ale do-
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kážeme dnešní nosiče těchto informací přečíst za 100 let. Sotva. Většina z nás si 
pamatuje počátky počítačového vybavení, jehož součástí byly diskety. Dnes má 
zařízení, které by disketu přečetlo snad jen Kriminalistický ústav. A obávám se, 
že v tomto virtuálním, leč vytrácejícím se duchu, zanikne bez historické doku-
mentace celá naše éra.

Vážení čtenáři, užívejte si léto, kochejte se historickými i kulturními památka-
mi naší země a pokud možno, pište alespoň ručně vzkazy do návštěvních knih. 
Vytvoříte tak nesmazatelnou stopu našeho bytí.

JH

nevÍM, cO se dĚJe v lidsKéM srdci
Koronavirová doba přinesla objev, na který jsme dneska už skoro dočista zapomněli: 
lidskou solidaritu. Zdravotní sestry, lékaři a ostatní nemocniční personál se neohlíželi 
na hodiny strávené v zaměstnání. Pracovníci Domovů důchodců zůstali bydlet mezi 
klienty. Hasiči, kteří jsou naší záchranou ve všech těžkostech, byli všude a nabízeli 
svou pomoc ještě navíc. Učitelé si poradili se zcela novými požadavky. Museli vy-
myslet, co z učiva vybrat a jakým způsobem to počítačově provést. (Jak obtížné to 
bylo, ocenili všichni rodiče školních dětí.) Kdo měl šicí stroj a uměl s ním zacházet, 
šil roušky. Galanterie vyprodaly desítky a stovky rolí látek. Od sousedky jsme hned 
druhý den dostali každý dvě roušky. A den nato od kamarádky další. Skauti, sportovní 
jednoty, místní charity i jednotlivci vyvěšovali cedulky s telefonem a nabídkou po-
moci. Kdekdo byl ochoten pomoci komukoliv a nikomu nic nebylo zatěžko. V nouzi 
jsme byli opravdu dobří.

Přesto navenek se uprostřed Evropy jevíme jako mazaní vypočítavci. Jako by pro 
nás bylo ze všeho nejdůležitější, jestli je to nebo ono výhodné. Radostně přijímáme 
všechny výhody. Užíváme si Evropu bez hranic pasových i celních i obchodních, ale 
společně nést tíhu dne i horka se našemu vedení nechce. Neustále kritizujeme EU 
a Brusel, aniž bychom se tam zapojili do spolupráce. Bylo by např. slušné přijmout 
i společné platidlo, ale my musíme počkat, až to bude pro nás ještě výhodnější. Ko-
lik let už na tu chvíli čekáme? Ale hlavně nerozdělovat peníze z EU podle velikosti 
poškození koronavirem! Mohou si za to sami, ať nesou následky. Naopak, my jako 
chytří musíme být odměněni! Nevím, jestli se podobným postojem můžeme chlubit, 
myslím, že těžit z naší výhody je spíše ostuda. Copak miliardáři vědí něco o solida-
ritě? Jistě existují výjimky, ale právě v našem případě o nezištné pomoci se nelze ani 
domýšlet.

Jak je možné, že naši republiku, která dovede v nouzi projevit solidaritu, předsta-
vuje v Bruselu člověk, který se solidaritou nemá nic společného? Byl zvolen. Toužil 
stát na vrcholu státní moci, a jinak než přes lidové hnutí nebo stranu to nejde. Proto si 
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úspěšný podnikatel Andrej Babiš založil svoji stranu. Jmenuje se Hnutí, protože jako 
strana by se museli řídit stranickými pravidly, a to její majitel nemá v úmyslu.

Škoda, že si toho nevšimli mnohé veřejně známé tváře, které podpořily jeho prvotní 
úspěch. Dokonce přehlédli, že spravovat stát jako podnik, znamená zacházet s lidmi 
jako se zaměstnanci a zcela je podřizovat majiteli. Viděli jsme, že s politikem, který 
se nechce chovat jako jeho zaměstnanec, premiér odmítá jednat. Protože kromě státu 
vlastní ještě Agrofert, stará se i o jeho rozvoj. Kvůli tomu, ještě jako ministr financí, 
občas poručil finanční správě, aby zaklekla na konkurenta. Nedovedu si představit, 
že by nějaký slušný člověk nechal celou Evropu trápit se několik let jeho využíváním 
zákonů. Často přisuzuje práci jiných sám sobě. Obvyklý prostředek jeho komunikace 
je lhaní. A svádí k tomu i ostatní. Svému ministru řekne: Nebuďte slušnej!

Jak je možné, že s takovým člověkem chceme mít něco společného? Kdo ho s čis-
tým svědomím může volit?

Vysvětluji si to podobně jako významný a oceňovaný malíř 20. století Henri Ma-
tisse. Napsal, že tvořit nelze nenávistí, ale pouze láskou neboli uctivostí. To je jediná 
tvořivá a konstruktivní síla v životě jednotlivce i společnosti.

Žijeme šťastně v Evropské unii, jsme jejími rovnoprávnými členy. Nikdy v dějinách 
jsme se neměli tak dobře jako nyní. Začátky EU byly dány zásadní změnou vztahů 
mezi bývalými tisíciletými nepřáteli, Němci a Francouzi. Navrátili se k duchovní tra-
dici Evropy, židovsko řecko křesťanskému základu. Nechceme-li žít v poddanství, 
musíme se k tomuhle základu vracet. Je mi líto, že premiérovi i prezidentovi naší 
republiky je to úplně jedno.

Pavel Kuneš
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Setkání v zahradě u DPS v kasárnách
V sobotu 13. června mělo pršet, ale my jsme v zahradě u DPS zmokli jen maloučko. 
V suchu jsme stihli dílničky, poníky, divadlo o včelách i ukázky z jejich života i vy-
stoupení děvčat z kurzu K.R.O.K. pod vedením Blanky Laurychové. Krátký déšť nás 
všechny zahnal pod pergolu DPS a tam nás ohromili dudáci se skotskými dudami. 
A překvapili senioři, tím, že si s chutí zabubnovali na džembe, které jsme si nedáv-
no koupili z dotace od města. Vypili jsme si kávu a ochutnali pečivo, které přines-
ly návštěvnice. Výborné švýcarky z listového těsta se skořicí upekla paní Nejedlá. 
Toto odpoledne jsme organizovali kvůli včelkám, které již tou dobou měly bydlet 
v našich úlech. Máme si je však vyzvednout až v pátek 26. 6. Brzy připravíme další 
setkání v zahradě u DPS. abyste se mohli s včelkami také seznámit.
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Piknik proti samotě
Dobrovolnický spolek Spolu proti samotě organizuje v neděli 2. srpna akci Česko 
jde spolu na piknik. Cílem je vytvořit český rekord v počtu pikniků po celé republice. 
Rádi bychom se k nim připojili. Na náměstí Třebízského se sejdeme v čase od 10.00 
do 18.00 a každý návštěvník může přinést něco dobrého pro ostatní. Není to povin-
né, můžete přijít jen tak se podívat a ochutnat, co kdo uvařil či upekl. Požádáme naše 
spoluobčany různých národností, aby nám přinesli něco ze své národní kuchyně.

Pro děti připravíme doprovodný program.

Více informací najdete na https://www.spoluprotisamote.cz/programy/ a na našich 
webových stránkách a FB.

Za tým Pravého Hradce a Klíčku Vás srdečně zve Zdeňka Tomášová
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KlecansKý ptÁK – HrdličKa ZaHradnÍ
Fauna Klecan 45.

U nás v Klecanech asi není člověka, který by neznal hrdličku zahradní (Strep-
topelia decaocto), hojného souputníka zdejších obyvatel.

Hrdlička zahradní dosahuje téměř velikosti domácího holuba, je plavě 
hnědá a na šíji má černý proužek. Konce křídel (tzv. ruční letky) má tmavé. 
Hlasovým projevem je monotónní tříslabičné „gu-gúúú-gu“, v letu se ozývá 
hlasitým „verrrh-verrrrh“. Zahnízdí téměř kdekoliv, na oknech budov, na hus-
tých stromech, na okapech, elektrických sloupech nebo veřejném osvětlení. 
Hnízdění se odehrává až čtyřikrát ročně, kdy samice sedí na dvou bílých 
vejcích až 20 dnů. Po vylíhnutí dospělí krmí mláďata až tři týdny. Potrava 
je rostlinná, bobule, semena, ovoce a pupeny. Konzumuje i pečivo a různé 
zbytky lidské potravy, soužití s člověkem tedy hrdličce velmi prospívá. Ve 
volné přírodě by měla existenci mnohem obtížnější. Protože nelétá nijak 
rychle ani obratně, stává se běžně potravou dravců a sov. Ti většinou uloví 
mladší, právě vylétlé ptáky.

Foto: Hrdlička zahradní, autor Tomáš Skorupka, 14. května 2016

Hrdlička zahradní je ptákem stálým, celý život se tedy zdržuje na stejném 
místě, kde se vylíhla, a dokonce se většinou snaží zahnízdit i na svém rodném 
stromě nebo domě. Je již natolik srostlá s prostředím českých vesnic a měst, 
že většina našich lidí ji za původní český druh i považuje. Není to však prav-
da. Naším původním druhem je hrdlička divoká (Streptopelia turtur), která 
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se zdržuje v remízech volné krajiny. Hrdlička divoká je tím ptákem, kterého 
uvádí Karel Hynek Mácha ve slavné básni „Máj“, je to ta hrdlička, jejíž hlas 
ku lásce zve. Hrdlička zahradní nese i starší název hrdlička balkánská, což 
naznačuje, odkud přišla. A skutečně – tento, v Čechách i Klecanech, hojný 
pták se u nás vyskytuje teprve šedesát let. Jeho exodus ze střední Asie, z Malé 
Asie a Balkánu se shoduje s klimatickými změnami, především oteplováním, 
kdy nejen hrdlička, ale i řada dalších živočichů poznala mnohem dříve, než 
klimatologové, co se děje. V roce 1930 se objevila v Budapešti, o deset let 
později ve Vídni a také na jižním Slovensku a jižní Moravě. Do celých Čech 
se rozšířila po roce 1957. Je tu však jedna pozoruhodná událost, a to, že 
v hlavním městě Praze se zahradní hrdličky objevily o řadu let dříve, než 
v ostatních částech republiky. Došlo k tomu při celostátní spartakiádě na 
Strahově v roce 1953, kdy tam bulharská sportovní delegace vypustila asi 
500 „mírových holubic“, což byly právě hrdličky zahradní. Hrdličky se po 
Praze rozhlédly a usoudily, že jim zde bude dobře.

Dnes je tento pták přítomen ve velké části Evropy, vyjma Španělska, Portu-
galska, severní Skandinávie a jižní Itálie. V dalších částech světa se vyskytuje 
v širokém území od Turecka přes Irán, Irák, Afghánistán, Pákistán, Indii, Cej-
lon, Kazachstán, Kirgizii, střední Čínu až po jižní Japonsko. Vysazena byla 
také v Severní Americe. Soužití hrdličky s člověkem není bez rizik, neboť 
tento pták může přenášet některé choroby a parazity. Větším nebezpečím 
ale jsou hrdličky pro domácí drůbež, protože od ní mohou převzít některé 
nežádoucí organismy, a šířit je dále do jiných chovů. Jedná se například o ně-
které hlístice (přenosné na husy a slepice) a o roztoče, přenosné na domácí 
holuby, chované okrasné ptáky aj. Ornitologové se také domnívají, že hrdlič-
ka zahradní jiné ptáky vytlačuje a potravně jim konkuruje. Lze to pozorovat 
i v Klecanech, kde obsadila naprostou většinu vhodných stanovišť, zatímco 
kos černý, straka obecná, vrabec domácí a další ubývají. Hrdliček máme ve 
městě přibližně 1 200 párů. Je tedy namístě tohoto ptáka poněkud potlačo-
vat, nejlépe vypouštěním odchovaných dravců. Například městu Praha se 
podařilo za uplynulých třicet let výrazně snížit stavy zdivočelých domácích 
holubů a zahradních hrdliček pomocí dravých rarohů velkých. Je to jedna 
z cest i pro Klecany. Hrdlička je však i lovnou zvěří dle zákona o myslivosti, 
což by mohlo i některé občany zaujmout.

Hrdlička zahradní zůstane zřejmě natrvalo součástí české ptačí fauny, pro-
tože její případné odstranění by bylo velmi nákladné a komplikované. Vy-
mizela by snad jedině v případě, že by namísto globálního oteplování došlo 
k ochlazení, a ona by se vrátila do teplejších zemí.

     
Jaromír Bratka



Klecanský zpravodaj • červenec a srpen 2020

cO se psalO v KrOnice Klecan (7)
Májové oslavy a události
Oslavy připravil MNV – KSČ a MVNF, 
předcházela jim dne 24. dubna okresní 
směna, při níž občané provedli jarní úklid 
obce. Dne 1. máje vyšel od Kaštan průvod 
za doprovodu dechové hudby na náměstí 
V. B. Třebízského. Zde před tribunou tru-
bači pionýra zahájili vlastní oslavy, mlá-
dežnická organizace přednesla zdravici, 
občané pozorně vyslechli projev zástupce 
ONV a ostatních řečníků. Odpoledne se 

konala na Rychtě májová veselice.
Dne 8. května byly položeny věnce u pomníku padlých na náměstí. Po proslo-

vu odebral se průvod na místní hřbitov, kde byly rovněž položeny na společný 
hrob Rudoarmějců padlých v květnové revoluci, krásné věnce.

V životních obětech za hitlerovské okupace zmiňuje se tu ve svém projevu zá-
stupce místní posádky. Uvádí: „Dne 9. května 1971 oslavuje československý lid 
26. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou od hitlerovské okupace. Svobo-
da, kterou nám přinesli sovětští vojáci, každá píď osvobozené země, byla draze 
zaplacena prolitou krví jak sovětských vojáků, tak i vojáků československých, 
polských, rumunských a mnoha partyzánů a vlastenců. Znovu si připomínáme, 
že při osvobozování naší vlasti položilo své životy 140 000 sovětských vojáků 
a 365 000 bylo jich v bojích raněno. Byla to dále obrovská podpora při budování 
socialistické výstavby a internacionální pomoc v roce 1968.

S vděčností a úctou skládáme se dnes před hroby těch, kteří padli na půdě naší 
vlasti, na půdě naší obce. Skláníme se před hrobem kpt. Glukova, kpt. Belikova, 
por. Lebeděva, seržantů Smirnova, Kuzněcova a Rumjaščeva.

S hlubokou úctou a dojetím vzpomínáme našich občanů z Klecan a blízké-
ho okolí, kteří padli v boji proti fašismu: Karla Šestáka z Klecan, umučeného 
v r. 1943 v koncentračním táboře v Osvětimi a jeho synovi Evženovi, který byl 
zastřelen nacisty na úsvitu svobody dne 2. května 1945 v Terezíně.

Karla Tröbera z Klecan, utýraného v r. 1945 v Pankrácké věznici, Topola z Pře-
myšlení a Krypnera z Řeže, kteří byli bestiálně zastřeleni na střelnici v Kobyli-
sích, Antonína Fišera z Hoštic, umučeného v r. 1944 na Pankráci, Václavu Fiše-
rovi z Klecánek a Václavu Macháčkovi z Větrušic, kteří padli v boji o čsl. rozhlas 
v r. 1945, Václavu Nebeskému, umučenému 24. února 1942 v koncentračním tá-
boře v Oranienburku, Josefu Štěpančíkovi z Řeže, zastřelenému 9. května 1945, 
Josefu Jechovi z Klecan, zastřelen 6. května 1945.

Na tomto hřbitově odpočívá i Josef Kříž, umučený za okupace v Německu, 
Ludmila Holubová z Klecánek, Václav Doležal z Řeže, Václav Klapka z Hoštic – 
Vodochod a Nejedlý z Hoštic.
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I na hroby těchto klademe dnes v předvečer osvobození kytičky jako výraz 
díků a uznání…“

Umučeno bylo též 6 příslušníků židovské rodiny Bondyové z Klecan.
JH

plevely našicH ZaHrad (iv.)
Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) velmi 
agresivní, rychle se rozrůstající trvalka, která vy-
tvoří hustý koberec a vytlačí ze svého stanoviště 
ostatní rostliny. První rok vytváří přízemní růžici 
listů a kořenový systém, v následujícím roce vy-
žene až 100 cm dlouhou dutou, hranatou a rý-
hovanou lodyhu. Květy mají asi 3 mm v průměru, 
okvětní lístky jsou bílé. Zbavit se bršlice je téměř 
nadlidský výkon. Možnosti likvidace jsou sice dvě 

– chemická a manuální, ale především je nezbytná důslednost a trpělivost. Z chemic-
kých přípravků lze použít Roundup, nebo některý ze selektivních herbicidů, které 
likvidují dvouděložné plevele, mezi něž bršlice patří. Mechanicky je možné bršlici 
likvidovat vyrytím oddenků, a to nejlépe rycími vidlemi, aby nedošlo k přesekání 
kořenů, které mají vysokou regenerační schopnost. Jak již samotný latinský název 
napovídá, patří i bršlice mezi léčivé rostliny. Obklad z listí má zklidňující účinek 
a v minulosti se využíval především k léčbě dny (podagra).

Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) byl do Ev-
ropy dovezen ze Severní Ameriky jako medonos-
ný a okrasný druh. Jde o rychle rostoucí trvalku se 
žlutými květy, která běžně dorůstá výšky více než 
1 m. Kvete v srpnu až říjnu. Šíří se jak podzemními 
výhony, tak i velkým množstvím klíčivých semen. 
Osidluje hlavně osluněná místa s propustnou pů-
dou, je tolerantní na množství živin i vlhkost půdy. 
Roste na skládkách domovního odpadu, na ná-

spech cest a železničních tratí, na okrajích polí, mezích, okolo vodních toků i polních 
cest. Zbavit se ho z míst, kde není žádoucí je nejlepší mechanicky, podobně jako u br-
šlice důsledným vytrháváním a vyrýváním. Je třeba mít na paměti, že semena dokážou 
dozrát i na odtržených stoncích. Jeho hlavní negativní vlastností je to, že patří mezi 
silné pylové alergeny. Na druhou stranu má i léčivé účinky. Používá se při odvodňování, 
při léčbě ledvin, pomáhá léčit špatně se hojící rány, má silný dezinfekční účinky.

JH
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MyslivOst – baŽantnice plOuŽnice
Na území bývalého vojenského prostoru 
Ralsko u Mimoně vzniklo, po jeho zru-
šení, několik mysliveckých subjektů jako 
jsou obory či bažantnice. Již v lednovém 
čísle zpravodaje jsme psali o velké oboře 
Židlov, která vznikla na ploše bývalé tan-
kové střelnice. Na tomto území byla za-
ložena též Bažantnice Ploužnice. Dřívější 
vojenské využití krajiny paradoxně přispě-
lo k zachování panenské přírody, kde se 
střídají lesní, polní a luční porosty. Náleto-

vé dřeviny jako jsou břízy a borovice tvoří 
stromový kryt, luční a polní rostliny pak 
ideální podmínky pro chov drobné zvěře. 
Je to především bažant obojkový, orebice 
horská a zajíc polní. Na velkých plochách 
nezasažených intenzivní zemědělskou 
výrobou a bez chemických přípravků se 
daří jak zmíněné drobné zvěři, tak zvěři 
spárkaté. V Bažantnici Ploužnice se mů-

žeme setkat se zvěří srnčí, daňčí, mufloní 
a jelení. Pro skupiny lovců se organizují 
poplatkové hony na drobnou zvěř, na 
spárkatou zvěř pak individuální lovy. Vy-
žití pro lovecké hosty se nabízí s komplet-
ním servisem, včetně ubytování a spole-
čenských prostor.

Jak již z názvu vyplývá, Bažantnice 
Ploužnice produkuje a prodává bažantí 

zvěř pro zájemce z jiných mysliveckých 
společností. Náš Myslivecký spolek Zdiby 
– Klecany jedná o nákupu cca 100 kusů 
mladé bažantí zvěře, kterou hodláme vy-
pustit do honitby, abychom udrželi tuto 
krásnou zvěř v okolní přírodě.

Ing. Jindřich Trpák

Ralsko – Bažantnice Ploužnice

Bažant kohout

Zajíc

Mufloni
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šKOlnÍ Kurýr

Je pondělí 22. června a ve školních lavicích nikdo není, v celé škole je ti-
cho. Jak to? Školní rok jsme z důvodu rekonstrukce v areálu školy ukončili 
již v pátek 19. 6.

Děti z 1. stupně, které chodily od 25. května do školy, obdržely své vysvědčení 
právě v pátek 19. 6., všichni ostatní měli možnost si vysvědčení vyzvednout v kan-
celáři školy. Celý pátek se to ve škole hemžilo rodiči i dětmi, všichni byli natěšeni na 
hodnocení výsledků své práce. Ano, všichni se těšili – rodiče i děti. Děti protože si 
po celou dobu plnily své úkoly a aktivně se zapojovaly do on-line vyučování, rodiče 
zase proto, že se aktivně podíleli na spolupráci. Pro všechny to bylo náročné období, 
a proto věřím, že s hodnocením byli spokojeni opravdu všichni.
Znovu bych proto chtěla z celého srdce poděkovat:
• učitelům za jejich náročnou distanční výuku, mravenčí práci při přípravě on-line 

vyučovacích hodin, za nekonečné opravování, konzultace po skypu, WhatsAppu, 
mailech, za každodenní komunikaci se žáky i rodiči.

• rodičům za nelehkou práci při zvládání svých ratolestí při domácí výuce, pomoc 
při zpracovávání úkolů, vysvětlování učiva.

• dětem za úžasné zvládnutí práce s moderními technologiemi při výuce, neboť 
poznaly, že počítač, tablet nebo telefon není jen na hraní her a komunikaci po 
sociálních sítích, ale mohou tyto prostředky využívat i ke svému vzdělávání.

Velice nás těší, že řada rodičů nás po celou dobu podporovala a mnoho z nich 
nám i napsalo děkovné zprávy při ukončení výuky. Zde jsou některé z nich a my za 
ně opravdu moc a moc děkujeme.

Dobrý den,

Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za vaši trpělivost a nevšední práci, 
kterou jste měli v minulých několika týdnech.

Moc děkujeme za přístup, který jste zvolili jako učitelé, lidé, rodiče a  za celkový přístup 
vedení školy k dané situaci, která byla pro všechny strany nelehká.

Vážím si vaší práce, o to více, když jsem měla možnost zkusit si jak nelehké je 
naše děti něco naučit aby to pochopily a udržet jejich pozornost.

Přeji vám všem hodně moc zdraví a pohodových prázdninových dnů volna.

Ještě jednou velmi děkujeme.
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Vážené vedení školy,

máme za sebou všichni náročné, nečekané a naprosto bezprecedentní období 
v historii novodobého školství vůbec. Chtěli bychom Vám proto touto cestou vyjádřit 
podporu a pochopení, jelikož nejen my, rodiče a děti, ale i Vy, jako vedení školy, jste 
se ocitly neplánovaně na prahu opravdové výzvy. Když naše děti odcházely napo-
sledy ze školy, nikdo si nedokázal ani představit, že naprostá většina z nich znovu 
usedne do školních lavic až v příštím školním roce...

Je nám jasné, že vzniklá situace byla opravdu náročná pro všechny zúčastně-
né strany. Že stejně jako my rodiče jsme doma bojovali a někdy (ne) zvládali, jak 
se dalo, tak i Vy jste se musely popasovat s obrovským množstvím nových situa-
cí a nečekaných překážek. Že muselo i pro Vás být obrovskou výzvou, jak moti-
vovat děti stále sedící samotné za stejným stolem ve stejné místnosti k nějakému 
zájmu a výkonu. Že jste se musely poprat s počátečním chaosem a následně se 
spoustou nařízení, doporučení (či mlčení) shora, a k tomu za pochodu řešit vznik-
lé nástrahy a problémy, jak to šlo. (Přičemž jak už to chodí, všichni okolo měli 
nepochybně jasný – a každý jiný – názor, jak je řešit;)). A je nám také jasné, že 
spoustu dalších aspektů vzniklé situace si z Vaší strany ani představit nedokážeme... 
Přejeme Vám mnoho spokojených dětí, učitelů i rodičů. Přejeme Vám, vedení školy 
a učitelům, i nám, rodičům a dětem, jako průvodcům a spojencům na cestě vzdělá-
vání našich dětí, hodně vstřícnosti, vzájemné důvěry a pochopení, otevřenosti a to-
lerance. Přejeme všem mnoho společných úspěchů a dobré spolupráce na všech 
frontách!

A do nejbližších dnů bychom Vám rádi popřáli krásné a klidné prázdniny a spoustu 
načerpaných sil a nového elánu do příštího školního roku:).

Děkujeme za veškerou trpělivost a vstřícnost uplynulých tří měsíců a přejeme za-
sloužené pohodové léto.

S pozdravem.

Dobrý den paní učitelko, posílám poslední úkol a přeji Vám krásné prázdniny a dě-
kuji za skvělou výuku na dálku. 

SLUNÍČKO JE TADY, PRÁZDNINY JIŽ ZAČALY A JÁ VÁM CHCI ZA CELÝ 
PEDAGOGICKÝ SBOR NAŠÍ ŠKOLY POPŘÁT KRÁSNÉ LÉTO, HODNĚ PRIMA 

ZÁŽITKŮ, SLUNÍČKA, POHODY A VŠEM HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ.

Jaroslava Barešová
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střÍpKy Ze šKOlKy
S postupným rozvolňováním epidemiologických nařízení byly červnové dny, strávené 
ve školce, v méně napjaté atmosféře. Postupně jsme se vraceli k běžnému programu 
a především jsme byli všichni, co nejvíce to šlo, venku.

Některé třídy se po znovuotevření školky opět zaplnily dětmi, a tak bylo možné se 
vrátit k třídním celoročním programům a dokončit započatou práci. Naopak některé 
třídy téměř osiřely a chodila méně než polovina dětí a paní učitelky přizpůsobily 
program menším skupinkám. Všechny paní učitelky se snažily dětem vynahradit akce 
a výlety, o které děti přišly v rámci koronavirové epidemie. Chodilo se na vycházky 
do lesa, do okolí školky a také na zmrzlinu do Klecan a do Zdib. No a předškoláci? 
Ti se dočkali i svých rozluček.

Berušky v obřadní síni
Předškoláci ze třídy Be-
ruška se scházeli v červ-
nu jen v malém počtu, 
a tak nácvik rozlučkové-
ho programu nebyl mož-
ný. Paní učitelky s panem 
starostou D. Dvořákem 
domluvily narychlo krás-
né rozloučení v obřadní 
síni. Každý předškolák 
byl pasovaný na školá-
ka. Všechny děti dostaly 
šerpu, knížku a diplom 
na památku. Hodně se 
improvizovalo, přesto 
dopadlo vše na jedničku.

Piknik v Klecánkách
Po rozlučce Berušek 
v obřadní síni začalo 
hodně pršet, a tak plá-
nované setkání s rodiči 
bylo odloženo. Hned 
následující týden se 
udělalo krásné počasí 
a tak pikniku u vody nic 
nebránilo. Každý přinesl 
nějaké dobré jídlo a pití a všichni si užili příjemné přátelské posezení v trávě.
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Indiánská rozlučka 
Rybiček
Děti ze třídy Ryba se 
scházely v hojném 
počtu, a tak se pustily 
do práce a se svými 
učitelkami dokončily 
přípravy na indiánskou 
rozlučku. Rozlučka se 
konala v přírodě před 
areálem školky a velice 
se vydařila. Děti měly 
vyrobená krásná trička, 
náhrdelníky a jiné indi-
ánské drobnosti. Děti 
si na památku odnesly 
knihu a glejt předško-
láka, který potvrzoval 
splnění různých indi-
ánských dovedností. 
Závěrem si všichni 
pochutnali na dobrém 
občerstvení.

Rozlučka rytířská u Ježků
Téměř do konce června se rozlučka chystala i ve třídě Ježek. Přípravy byly veliké. 
Stavěly se kulisy, šily se kostýmy a zkoušelo se a zkoušelo. V den rozlučky to vy-
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padalo na deštivé 
odpoledne. Počasí 
se však umoudřilo 
a vše mohlo pro-
běhnout podle plá-
nu. Třída ježek se 
proměnila v hrad 
a v rámci hradních 
slavností zazpívali 
rytíři a hradní dámy 
písničky. Následo-
val gotický taneček 
a šerpování. Rytíři 
i hradní dámy do-
stali na památku 

hezkou knihu. Pak již následovala hradní hostina o kterou se postarali poddaní (ro-
diče).

Návštěva soukromé minizoo
Berušky vyrazily na domluvenou procházku na 
Zlatý kopec ve Zdibech, kde se dočkaly vlídné-
ho přijetí od pana Šacha, který chová nádherné 
kočkovité šelmy, bažanty všech možných druhů 
a barev, a také mnoho druhů domácích zvířat. 
Po celou dobu návštěvy doprovázely dětskou 
výpravu dva obří malamuti, kteří se nechali dr-
bat a mazlit. Děti byly nadšené a jen těžko je 
paní učitelky naháněly na cestu zpět do školky. 
Moc děkujeme panu Šachovi a jeho milé man-
želce za vlídné přijetí. Na cestě zpátky čeka-
lo na děti ještě překvapení v podobě zmrzliny 
u p. Voráčkové, která návštěvu minizoo domlu-
vila. Děkujeme

Dovolte mi, abych poděkovala všem paním učitelkám, vedení školy, školky i města 
Klecany a kuchařkám ze školní jídelny, že jsme i ve školce zvládli všechna epidemio-
logická nařízení a mohli jsme se vrátit k provozu, i když to nebylo vždy jednoduché. 
Od znovuotevření školky nás provázela různá omezení a překážky, které se podařilo 
zvládnout.

Vážení čtenáři Klecanského zpravodaje, přejeme Vám krásné prázdniny, hodně 
zdraví a pohody.

Dagmar Horová



Klecanský zpravodaj • červenec a srpen 2020



24 / 25



Klecanský zpravodaj • červenec a srpen 2020



26 / 27

biatlOn v prvnÍM pOlOletÍ 2020
Do března letošního roku jsme zažívali standardní závodní období. Další sezónu 
v řadě stoupala naše úspěšnost v zimním sportu, a ač bydlištěm v nížině, prosa-
zovali jsme se mezi horaly velmi viditelně. Hned první víkend roku nám Klárka 
Hanáková na 1. kole Českého poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě vy-
bojovala bronzovou medaili. V konkurenci těch nejlepších je, dvoukolový pohár 
s mistrovstvím to nejprestižnější, co zažíváme. O týden později jsme na regio-
nálním závodě v Jáchymově zářili. Ondřej Procházka, Klárka Hanáková, Vojtěch 
Kalivoda ve svých kategoriích zvítězili, Štěpán Piškule druhý, třetí Linda Pilchová 
a Lukáš Vejvoda. Na 2. kole poháru v únoru v Jablonci nad Nisou byl Lukáš Vej-
voda fantasticky druhý. Závodů bylo málo, odpadaly pro nedostatek sněhu, přes-

to jsme využívali každé 
louže sněhu a poctivě 
jezdili trénovat. Celá 
zima se zdála pro špat-
né sněhové podmínky 
divná a na soustředění 
na konci února jsme 
ještě netušili, že nenor-
málnost teprve přijde. 
Týden jsme lyžovali, 
stříleli, bavili se, hráli 
si, užívali a řešili své 
sportovní a výkonnostní 
„starosti“. Věděli jsme, 
že v Itálii útočí virus 

a čekali, jestli první český pacient bude evidován ještě v době našeho pobytu 
v Krušných horách. Pondělní trénink po soustředění jsme zrušili z důvodu únavy, 
následovaly tři „předjarní“ tréninky a pak dlouhá odmlka.

Nejdřív jsme byli rádi, že si děti po náročné zimní sezóně odpočinou, zrušení 
tréninků vlastně odpovídalo potřebné regeneraci. Posléze jsme našli způsob, jak 
začít na dálku trénovat. Děti dostaly běžecký tréninkový plán, střelbu udržovaly 
nasucho bez nábojů cviky zaměřenými na techniku, tým i pohybovou koordinaci 
jsme posilovali týdenními výzvami. Videa, kde děti skákaly po dvou přes jedno 
švihadlo, žonglovaly, dělaly „cokoliv“ ve stojkách a dokonce stály na velkých 
balónech, nás bavila a stmelovala. I to se ale ochodilo a byli jsme šťastní, když 
jsme se v květnu prvně potkali na tréninku. S povolením setkávat se přišla zásad-
ní oddílová změna. Máme čtyři členy dorostence střílející na malorážce, jeden 
trénink týdně proto dorostenci doplněni o starší žáky dojíždějí na střelnici do 
Ctěnic. V kasárnách to, ale moc nepoznáte. Mladších žáků a přípravkových dětí 
střílejících na vzduchovce máme tolik, že ve stejný čas je nás na naší domácí 
klecanské střelnici přesto plno.
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V červnu se rozběhly regionální závody v letním biatlonu a s časovým zpoždě-
ním jsme nastoupili do obvyklého kolotoče. Už zase vozíme medaile z regionál-
ních závodů, zatím naše účasti v Kosmonosích, Plzni, Liberci natolik cinkají me-
dailemi, že by jejich výčet chtěl vlastní článek. Rozhodně ale musím jmenovat 
dorostence Antonína Španiela, Jana Vaňhu a Kateřinu Nekvasilovou, kteří už vozí 
medailová ocenění za malorážky a to je zase náš velký pokrok. Také jsme vy-
zkoušeli jet na závody najatým autobusem, to český biatlon ještě nezažil. Vzhle-
dem k tomu, jak naše děti vítězily, ale hlavně fandily při závodě a hrály fotbal po 
něm, vnímají nás už jako oranžovou lavinu, která se naprosto vymyká. Jsme tým, 
posílený nucenou odlukou na jaře, radostí ze shledání a nadšený podporovat se 
navzájem. Už se těšíme, až vás budeme po skončení sezóny informovat, jaké 
plody to letos přineslo.

Trenéři Klubu biatlonu Klecany

KOnečnĚ JsMe se dOčKali!  
ZÁvOdnÍ seZOna v plnéM prOudu

V letošním, trochu div-
ném roce, díky koroně, 
se konečně se zpoždě-
ním rozjíždí závodní se-
zona. Samozřejmě jsou 
všichni natěšení a nyní 
závod střídá závod. Od 
nejmenších tradičních 
solitérních klání, přes 
regionální seriály až po 
nejvyšší ligu v podobě 
Českých pohárů.

Naše svítivě oranžové 
dresy jsou vidět v hoj-
ném počtu na všech 

úrovních. Na významných závodech tak stojí od nás na startu téměř čtyřicítka 
borců a borkyň. Nejenom stojí a povětšinou ti zkušenější bojují o přední umís-
tění.

Dnes už není prostor vyjmenovávat všechny naše úspěchy, ale k tradičně opa-
kujícím se jménům sbírajícím úspěchy i na reprezentační úrovni (Aneta Novot-
ná, Zuzana Kadlecová, Magdalena Mišoňová, Filip Jech), letos přibydou další. 
Skvělou formu na úvodních závodech předvedli např. David Svoboda, Denis Va-
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šíček, Nela Faltysová, Domi-
nik Kukla, Laura Svobodová, 
Lukáš Jech, David Kolář.

Máme za sebou i pořada-
telský úspěch. I v letošním 
roce jsme dostali důvěru 
uspořádat již poněkolikáté 
za sebou Mistrovství Středo-
českého kraje v Cross Coun-
try. Zaznamenali jsme his-
torickou rekordní účast 104 
závodníků ze Středočeského 
kraje. A mimochodem závod-

níci našich barev vybojovali 
hned 3 tituly a dvakrát dou-
ble.

Aktuálně pilujeme vrchol-
nou formu na nadcházející 
Mistrovství ČR v Cross Count-
ry a další závody Českého po-
háru. Potřebujeme od všech 
fanoušků držet o prázdninách 
palce a na podzim Vám řek-
neme, jak jsme byli úspěšní.

A pokud bychom měli dát 
alespoň jeden tip, tak to bude 

určitě prodloužený 
víkend 10. – 12. 7. 
v Peci pod Sněžkou. 
To je přesně termín 
Mistrovství ČR, kde 
bude určitě po celé 
tři dny na co koukat. 
Nejen proto, že se 
jedná asi o nejtěžší 
trať u nás, ale také 
proto, že se zde po-
jedou premiérově 
divácky atraktivní 
a napínavé závody 
4 členných štafet. 
Bližší info o programu MČR na https://www.poharmtb.cz/strabag-cp-xco.

archiv ADASTRA Cycling Team

archiv ADASTRA Cycling Team



Klecanský zpravodaj • červenec a srpen 2020



30 / 31

Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ sOKOl Klecany

Co se událo v červnu
K naší radosti probíhaly v červnu naplno tréninky všech mužstev. Naši skvělí trenéři 
domluvili, ve velmi krátkém čase, mnoho přátelských utkání a turnajů. Hrdě mohu 
říct, že naši fotbalisti se opravdu nikde neztratí a dokázali to pořádně „nandat“ i praž-
ským klubům.

Fotbalový areál si vybrali, ke svému derby juniorských týmů, prestižní kluby – Sla-
vie a Sparta, takže se postarali o malé pozdvižení.

Ke konci června proběhly i fotbalové rozlučky všech týmů. Každý z trenérů při-
pravil pro svůj tým sportovní program a poté následovalo posezení s občerstvením.

Co děje a bude dít na hřišti o prázdninách
Jak mnohým z vás neuniklo, kolem fotbalového hřiště se to začalo hemžit těžkou 
technikou. K naší radosti se bude z dotačních prostředků MŠMT a za spolufinanco-
vání města Klecany, budovat hřiště s umělou trávou. Hřiště budou využívat všechny 
fotbalové týmy a spolky, které jsou partnery projektu vč. základní školy.
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Rádi bychom pokračovali i s dalšími úpravami areálu ke spokojenosti všech spor-
tovců i ostatních návštěvníků. Bohužel klub nemá dostatečné množství finančních 
prostředků na investiční akce, a tak se musím spoléhat na státní rozpočet a získané 
dotace. Budeme se snažit.

V posledních červnových dnech byla spuštěna demolice oplocení kolem celého 
sportovního areálu, kterou zastřešuje město Klecany. Na základě informací vedení 
města by měl být celý areál oplocen živým plotem a měla by zde vzniknout i nová 
odpočinková zóna – park.

Začínáme v srpnu
V červenci si dáme od fotbálku pauzu a nezapomeňte, že naše dospělé A mužstvo 
a dorostenci začínají hrát své zápasy již v srpnu. Aktuální informace můžete sledovat 
na obvyklých místech.

Děkuji všem trenérům za jejich aktivní přístup ve zhoršených podmínkách a za tr-
pělivost, se kterou se řídili všemi možnými i nemožnými nařízeními. Děkuji rodičům 
za veškerou pomoc a hráčům za reprezentaci města a fotbalového klubu. Děkuji také 
panu správci, který reagoval na potřeby našich trenérů a hráčů ohledně přátelských 
utkání a turnajů. Děkuji Pavlu Kubešovi za opravy v kabinách.

Krásné prázdniny! Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
D. Horová

Tygři Klecany děkují za podporu v sezóně 2019/2020 a přejí všem krásné prázdniny!

Trenéři
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pOslednÍ utKÁnÍ tJ sOKOl Klecany u19
TJ Sokol Klecany – AFK Lovosice 10:5 (5:0)

Třetí tým ústeckého krajského přeboru jsme přehráli, divákům se musel zápas líbit – oba 
soupeři se snažili hrát ofenzivní fotbal, který byl okořeněn spoustou hezkých akcí a bra-
nek. Po jednoznačném prvním poločase jsme vzadu trošku polevili a dovolili Lovosicím 
několikrát pěkně zakončit. Odpověděli jsme však také brankami a nakonec jich nastříleli 
celou desítku. 

Sestava TJ Sokol Klecany:
Václavík – D. Macke, Tůma (K), Josefus, O. Bartoš – Kamarád (Dvořáková), Malý, Hora, 
Krpálek – D. Bartoš, Kraus
Trenéři: Daniel Dvořák, Pavel Kubeš
Vedoucí mužstva: Dáša Horová

Všechno jednou končí
V sobotu 27. 6. Sehrál tým TJ Sokol Klecany U19, své úplně poslední utkání. Jádro tohoto 
týmu, složené převážně z hráčů ročníku 2001, spolu bylo pohromadě od přípravky, tedy při-
bližně 12 let. Za tu dobu se kluci stali 3 x přeborníky okresu Praha – východ, 2 x vítězi stře-
dočeské 1.A třídy. Jako starší žáci vykopali postup do 2. nejvyšší soutěže v ČR a v aktuální 
sezóně hráli nejvyšší krajskou soutěž dorostu, kde měřili síly s týmy z, oproti nám, mnohem 
větších měst jako Mělník, Poděbrady, Kutná Hora, Nymburk... Někteří z hráčů se dokázali 
již ve svých 16 – 17 letech prosazovat v A týmu dospělých. Tento rok v krajském přeboru 
starších dorostů měl být vyvrcholením naší dlouholeté práce. Podzimní část sezóny bohužel 
negativně poznamenalo nezvykle velké množství zraněných hráčů, přesto jsme se v tabulce 
drželi na dohled od medailových pozic. V zimní přestávce se dali marodi dohromady, po-
řádně jsme potrénovali a sehráli několik kvalitních přípravných zápasů, výkony v nich byly 
velkým příslibem do jarní části sezóny. Do té jsme vstupovali s jediným cílem – skončit na 
medailové pozici a zajistit tak pro Klecany historický úspěch. V prvním jarním kole jsme 
8. 3. doma porazili 1:0 Pšovku Mělník, která byla do té doby v tabulce před námi, dokázali 
ji přeskočit a ještě více se přiblížit k vysněným medailím. Okolnosti nám však nepřály, ko-
ronavirová karanténa sezónu ukončila a další mistrovské utkání nám již nebylo umožněno 
sehrát. Po uvolnění opatření jsme sehráli pouze několik přátelských zápasů.

S týmem se loučím i já, který měl možnost 
jej jako trenér vést skoro od začátku (díky 
Víťo Rabiňáku, že jsi dal tehdy dohromady 
přípravku), v posledních sezónách v tande-
mu s Pavlem Kubešem. Chtěli jsme to dělat 
stejně, jako ve větších klubech s úspěšnými 
mládežnickými základnami – vzbudit u klu-
ků zájem o fotbal, kvalitně trénovat a hlavně 
pořád hrát, každý víkend – zápasy, turnaje, 
v létě venku, v zimě v hale nebo na hřištích 
s umělou trávou. Na rozdíl od větších klubů, 
které si hráče vybírají, jsme pracovali pouze 
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s místními kluky, ale začalo to fungovat. Bylo 
to někdy časově náročné, ale odměnou nám 
byly úžasné zážitky při všech našich vítěz-
stvích a úspěších. Nikdy nezapomenu na ra-
dost, když jsme z turnajů (hlavně halové nám 
šly) vozili jeden pohár za druhým, na dra-
matické zápasy s úspěšnými konci, nebo jak 
s námi jelo půl autobusu fanoušků na Kladno, 
kde jsme před rekordní návštěvou vybojovali 
v přímém souboji s domácím Baníkem Klad-
no – Švermov postup do krajského přeboru. 

Nejprve, když jsme někam přijeli, nás soupeři podceňovali (přijely „nějaké“ Klecany J). 
Také se nám stalo, že nás na halový turnaj skoro nechtěli přihlásit se slovy: „Tady budou 
ale samé kvalitní týmy, i z 1. ligy, chceme si držet úroveň, opravdu chcete přijet? Není to na 
Vás moc velké sousto?“ 
Nebylo – přihlásili jsme 
se, přijeli, vyřadili Duklu 
Praha, Slovan Liberec 
a prošli až do finále, kde 
jsme těsně prohráli se 
Zbrojovkou Brno! Snad 
jsme si časem u soupeřů 
získali respekt. Zjistili, že 
nás musí brát vážně, a že 
v těch Klecanech máme 
dobrý ročník J. Naše výkony samozřejmě neušly skautům z různých týmů z vyšších sou-
těží a o naše hráče byl zájem, někteří si pak zahráli třeba dorosteneckou ligu, někteří hráči 
nabídky odmítli, asi se jim nechtělo odejít z výborné party a fungujícího týmu.

Dnes hráče předáváme trené-
rům seniorských týmů. Doufám, 
že jsme je připravili co nejlépe. 
Kluci, přeji Vám úspěšný pře-
chod do dospělé kategorie, rád 
se na vás budu chodit dívat! Bylo 
to 12 let života, které jsme strávili 
společně a nyní je konec, hráči 
se rozejdou do dospělých druž-
stev a já tím u týmu také končím. 
Díky za krásnou rozlučku. Děkuji 
všem, kteří se na práci i úspěších 
podíleli – Pavlu Kubešovi, Dáše 
Horové, Jirkovi Kruťovi staršímu 
i mladšímu, obětavým rodičům 
a mnoha dalším, také rodině za 

podporu, protože fotbalová sezóna dnes trvá prakticky celý rok, mimo krátké vánoční a červen-
cové přestávky a mým víkendovým programem byl v uplynulých mnoha letech většinou fotbal.
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Hráči ročníku 2001, kteří se podíleli na úspěších klecanské mládežnické kopané a pře-
cházejí do dospělé kategorie:

David Václavík – brankář, který však začínal jako rychlý a produktiv-
ní útočník. Pak se rozhodl pro branku a mnohokrát nás svými zákro-
ky v důležitých zápasech podržel. Má vynikající reflex a jako bývalý 
hráč dobrou hru nohama. Pokud na sobě bude dál pracovat, klecanský 
A tým se nemusí obávat nedostatku kvalitních strážců branky.

Filip Tůma – střední obránce a kapitán týmu. Velmi poctivý a inteli-
gentní hráč, nezkazí žádnou legraci, přitom je přirozenou autoritou 
a příkladem v přístupu k tréninkům i zápasům. Vyniká výbornou po-
ziční hrou, Filip je jistota vzadu a nebezpečí pro branku soupeře při 
výletech do pokutového území protivníka i při standardních situacích.

Ondřej Krpálek – nejčastěji záložník, jinak naprostý univerzál. Je ob-
divuhodné, že kamkoli Ondru na hřišti postavíte, tam odvede poctivý 
a kvalitní výkon. Je výborně fyzicky vybaven, za zápas odběhá ne-
skutečné kilometry. Velice skromný a inteligentní kluk, se kterým byla 
radost pracovat.

Martin Hora – střední záložník. Býval kvalitním brankářem, kterého nám 
záviděli všichni soupeři. Když přišel s rozhodnutím, že už nechce chytat, 
ale hrát v poli, musím přiznat, že jsem mu moc nevěřil. Martin mě však 
neuvěřitelně překvapil. Začal na sobě tvrdě pracovat, přidával si individu-
ální tréninky, kromě fotbalu začal hrát i futsal a aktuálně je členem A týmu 
Sparty Praha, se kterým získal v loňské sezóně mistrovský titul. Fyzicky 
dnes patří k nejlépe vybaveným hráčům týmu, jeho předností je výborná 
kopací technika a extrémně tvrdá střela. V nedohrané letošní soutěži náš 
nejlepší střelec.

Filip Malý – střední záložník, špílmachr týmu. Jeden z hráčů, kteří 
s námi nezačínali, připojil se k nám až ve 14 letech, když přišel z ligo-
vé FK Admiry Praha. Ihned zapadl do týmu a velice rychle se stal jed-
nou z hlavních opor. Od 16 let hraje pravidelně za A tým dospělých. 
Rychlý a technický fotbalista, jehož výkon často rozhodoval zápasy.
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Pavel Josefus – obránce, veselá duše týmu, se kterým se nikdy nenu-
díme. Díky své vysoké postavě ovládá vzdušné souboje, ať obranné, 
nebo útočné. Přes svou výšku je technicky dobře vybaven, v obranné 
fázi získává mnoho míčů, jistě bude platným členem týmu dospělých.

Dominik Žolták – útočník, v soukromí poměrně klidný a tichý, ale na hřišti velmi tempe-
ramentní, stálé nebezpečí pro soupeřovu obranu, vyniká rychlostí a technikou. Branek 
vstřelil nepočítaně, a co šancí ještě spálil… V sezóně 2018 nejlepší střelec středočeské 1. 
A třídy, jeho výkony neušly skautům ligových týmů – zahrál si ligu na Admiře a v Nerato-
vicích, ale vrátil se do Klecan. 

Jakub Dvořák – střední záložník, technický hráč s vynikajícími finální-
mi přihrávkami, ze kterých těžili naši útočníci. Sám vstřelil několik dů-
ležitých branek, ale ještě více jich připravil pro své spoluhráče. V září 
loňského roku si v zápase ve Velimi přivodil těžké zranění kolene, kvů-
li kterému bohužel dodnes nehraje. Pozitivní je, že je již v rehabilitaci 
a snad se na podzim vrátí po roční pauze na trávník.

Petr Rudy – obránce, týmový šprýmař, který s námi odehrál většinu 
sezón, loni se však odstěhoval a měl více než roční pauzu. Letos se 
rozhodl vrátit, absolvoval přípravu i první mistrovské utkání, ale koro-
navirová pandemie sezónu předčasně ukončila.

Daniel Dvořák, trenér
Soustředění 2010

Soustředění 2010
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