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výpiSy z uSneSení rady a zaStupitelStva 
měSta Klecany za červen až Srpen 2020
Zasedání zastupitelstva 25. června
Schválilo
 – obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší vyhláška 2/2002 o veřej-

ném pohřebišti
 – koupi vodárenských objektů od Vodáren Kladno – Mělník na pozemku p. č. 

236/30 v k. ú. Klecany za cenu 32 220 korun
 – kupní smlouvu mezi městem Klecany a Jaroslavem Kunkou z Klecan na koupi 

stavby občanského vybavení čp. 48 v Klecanech, která stojí na pozemku st. p. 
1023 ve vlastnictví města, a to za 3 408 070 korun. Zastupitelstvo si vyhrazuje 
právo rozhodnout o využití a případném pronájmu bývalé restaurace

 – přijetí dotace 257 817 korun z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu 
a volného času na automatický závlahový systém na fotbalovém hřišti TJ Sokol 
Klecany

 – darování projektové dokumentace pro provedení stavby víceúčelového hřiš-
tě s umělým trávníkem, šatnami, sociálním zařízením atd., vypracované Ing. 
arch. L. Ballekem z ASLB, v ceně 110 715 korun Tělovýchovné jednotě Sokol 
Klecany

 – poskytnutí dotace spolku Pravý Hradec ve výši 150 000 korun z Fondu kultury, 
sportu a volného času města Klecany

 – závěrečný účet města za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením s vý-
hradami. V té souvislosti přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedo-
statků

 – účetní uzávěrku města sestavenou k 31. 12. 2019.

Vzalo na vědomí
 – zprávu kontrolního výboru města
 – informaci o úpravách dopravního značení ve městě
 – zprávu o průběhu rekonstrukce čistírny odpadních vod
 – studii EIA tramvajové trati Kobylisy – Zdiby

Rada 29. června
 – Schválila účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Klecany za rok 2019 a tutéž uzávěrku ZUŠ 

Klecany.
 – Schválila u firmy Eduarda Hurycha objednání opravy veřejného osvětlení 

a přípravných prací pro zavedení kamerového systému v Klecanech za cenu 
289 061 korun.

 – Schválila zajištění inženýrské činnosti, aby mohla být podána žádost o staveb-
ní povolení k akci Revitalizace území mokřadu v Klecanech a návrh dodatku 
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ke smlouvě o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, 
a. s.

 – Schválila smlouvu o poskytování právních služeb v rozsahu 15 hodin měsíčně 
s KVB advokátní kanceláří Pardubice za cenu 23 850 korun měsíčně bez DPH.

 – Vzala na vědomí podané nabídky v rámci zveřejněné výzvy na automatický 
závlahový systém na fotbalovém hřišti TJ Sokol Klecany a schválila nabídku 
Meandr AZS s.r.o.

 – Schválila převod částky 150 000 korun z rozpočtu města do fondu odměn ZŠ 
a MŠ Klecany k ocenění práce aktivních pedagogů.

 – Vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise ze 17. 6. 2020
 – Schválila uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce se spolkem Pravý Hradec, 

kde bude z výpůjčky odebrána část budovy čp. 962. Na tuto část budovy bude 
uzavřena nájemní smlouva s pronajímatelem.

 – Vzala na vědomí petici za ponechání možnosti stavby lávky pro pěší přes Vl-
tavu v Klecánkách a předá ji zastupitelstvu.

Rada 13. července
 – Vzala na vědomí informaci o potřebě rozšíření závlahy fotbalového hři-

ště o tréninkovou plochu. V souvislosti s tím schválila dodatek ke smlouvě 
mezi městem Klecany a Meandr AZS s.r.o. Praha, jímž se navyšuje cena díla 
o 43 401 korun a celková cena díla činí 327 524 Kč bez DPH.

 – Schválila žádost o prominutí nájmu Jaroslavu Melkovi za pozemek a ESO pří-
střešek v areálu Dolních kasáren a Jiřímu Sedláčkovi za čp. 966, a to za dva 
měsíce roku 2020 v souladu s vyhlášením nouzového stavu.

 – Schválila směrnici k ochraně osobních údajů zpracovaných v kamerovém sys-
tému.

 – Vzala na vědomí informaci místostarosty Pavla Kotrby o potřebě provedení 
víceprací v rámci stavby Intenzifikace ČOV Klecany, vyvolaných nepředvída-
nými okolnostmi spočívajícími v nerovnosti stěn a podlahy kalojemu a nízké 
životnosti původní střechy provizorní budovy. Rada schválila dodatek č. 3 ke 
smlouvě s OHL ŽS Brno: jedná se o 156 729 Kč a 149 790 Kč bez DPH.

 – Schválila smlouvu o dílo v ceně 189 161 korun s Martinem Férem z Odolené 
Vody na instalatérské a topenářské práce včetně požárního vodovodu v čp. 58. 

Rada 20. července
 – Schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce pozemku p. č. 200 v k. ú. Kle-

cany z 2. 6. 2015 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Klecany.
 – Projednala podkladové materiály ve variantním řešení, a rozpočet k akci Re-

vitalizace území mokřadu Klecany a schválila smlouvu o dílo na administraci 
dotace v rámci výzvy OPŽP a pověřuje starostu k uzavření smlouvy s Vodohos-
podářským rozvojem a výstavbou Praha.
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 – Projednala podklady k dokumentaci na zakázku Parkování a veřejný prostor 
před Rychtou. Předmětem bude řešení celého veřejného prostoru.

 – Pověřila starostu jednáním s předsedkyní spolku Pravý Hradec o dočasném 
poskytnutí prostor pro aktivity Pravého Hradce a Klíčku.

 – Schválila žádost o prominutí nájmu za nebytové prostory v budově čp. 976 
v areálu Dolních kasáren firmě Varamezov s.r.o. Praha za dva měsíce roku 
2020 v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem.

 – Projednala žádost Pravého Hradce o souhlas s výsadbou ovocných stromků na 
části pozemku p. č. 455/7 v Dolních kasárnách a uložila starostovi prověřit 
možnost kolize s již schváleným záměrem spolku ze dne 7. 1. 2020 na umís-
tění jurty o průměru 9 metrů na části tohoto pozemku za budovou čp. 968.

Rada 27. července
 – Vzala na vědomí informaci o přemístění ventilové šachty závlahového systé-

mu fotbalového hřiště.
 – Schválila částku 20 000 korun zaslanou na transparentní účet jako dar sociál-

ně potřebnému dítěti Alenka.
 – Udělila souhlas spolku Pravý Hradec k výsadbě ovocných stromů na části po-

zemku p. č. 455/7 za budovou čp. 968 v Dolních kasárnách. Záměr Pravého 
Hradec umístit na tomto pozemku jurtu nebude realizován.

 – Vzala na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Klecany.

Rada 3. srpna
 – Vzala na vědomí informaci o potřebě řešení odběru podzemní vody pro pro-

voz čistírny odpadních vod Klecany a pro potřeby hasičského sboru a technic-
kých služeb města. (Nalezeno staré funkční potrubí přivádějící podzemní vodu 
do prostoru ČOV.) Rada schválila realizaci odběru této vody a podpis dodatku 
č. 4 ke smlouvě o dílo na Intenzifikaci ČOV Klecany z 21. 5. 2019.

 – Vzala na vědomí umístění banneru „Kolorit Bistro“ na hřišti u přívozu v Kle-
cánkách.

 – Vzala na vědomí nefunkčnost požárních čidel v Domě s pečovatelskou služ-
bou a pověřila správce majetku Ing. Rathouzského vypracováním a rozesláním 
poptávky na výměnu těchto čidel.

 – Schválila zadávací dokumentaci na služby k veřejné zakázce malého rozsahu 
Veřejný prostor a parkoviště pod Rychtou Klecany.

 – Vzala na vědomí informaci o potřebě provést vícepráce v rámci stavby Re-
konstrukce a přístavba objektu Rychty čp. 74 a 487 v Klecanech a schválila 
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.
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Rada 10. srpna
 – Schválila objednání zemních prací při opravě veřejného osvětlení a příprav-

ných prací pro zavedení kamerového systému v Klecanech, Základy staveb 
s.r.o. Bořanovice za částku 207 550 Kč bez DPH.

 – Projednala návrh na řešení kontejnerového stání na tříděný odpad u Astrapar-
ku a schválila, aby na vypůjčeném pozemku nechalo město postavit ohradu 
pro kontejnery.

 – Schválila znění smlouvy o dílo se spol. Way to Nature s.r.o. Vítkovice Ostra-
va – Pumptracková dráha města Klecany, za částku 495 800 korun bez DPH.
(Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který se 
projíždí bez šlapání. Je tvořen vlnami a klopenými zatáčkami. Je to ideální 
nácvik rovnováhy, ovládání a získání základních dovedností na jízdním kole. 
Může to být zábava pro celou rodinu.)

Zasedání zastupitelstva 13. srpna
Zatupitelstvo: 
schválilo hlasy osmi přítomných zastupitelů mimo jiné
 – přijetí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech-

-podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, 
vyhlášené MMR, ve výši 319 996 korun a financování pořízení pumptrackové 
dráhy do výše 50 % uznatelných nákladů a 100 % případných neuznatelných 
nákladů celkového rozpočtu akce.

vzalo na vědomí
 – informaci od občanů Boleslavky, že zorganizují simulaci návrhů dopravního 

řešení v této části města
 – text petice za zachování lávky v Klecánkách v územním plánu města.

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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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 poznamenat 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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Svatý václav
Území Čech začátkem 10. století bylo osídleno mnoha slovanskými kmeny. Největší 
část, skoro celé jižní Čechy zabírali Doudlebi, podobně Charváti severovýchod. Na 
severu byli Děčané, Litoměřici, nad Prahou Pšované, směrem na západ pak Lemuzi, 
Lučané, Sedličané, Zhebané, ve středních Čechách žili Čechové a Zličané. Slované 
tvořili souvislý pás od Baltského moře až k moři Jaderskému a Černému.

Na východě jsme sousedili s Velkomoravskou říší, na západě s východofranckou 
říší, založenou Karlem Velikým. Tehdy nejspíše začali Češi platit do francké říše uzná-
vací poplatek jejich svrchovanosti. Říkalo se mu poplatek za mír, tributum pacis. 
Činil 500 hřiven stříbra a 120 volů ročně. Byla to ochrana sousedního státu a patřilo 
to k tehdejším zvyklostem. Nám naopak platili Poláci, podobně jako Bavoři a Sasové 
platili Maďarům.

Na konci 9. století kmen Čechů 
ovládal rod Přemyslovců. Přemyslov-
ci žili na svých hradištích, známe Sto-
chov, Budeč, Levý Hradec, Libušín, 
Prahu a další. Vládnoucí rod byl posí-
len ve své moci, když si velkomorav-
ský Svatopluk vybral přemyslovského 
knížete Bořivoje za svého zástupce 
v Čechách. To bylo potvrzeno křtem 
Bořivoje a Ludmily, který přijali od sv. 
Metoděje na Velké Moravě.

Narození knížete Václava je kla-
deno do roku 904 v Boleslavi nebo 
ve Stochově. Jeho otcem byl syn Bo-
řivojův Vratislav a matkou Drahomí-
ra ze slovanského kmene Stodoranů 
v dnešním Německu. Měl šest souro-
zenců, Boleslava, Spytihněva, a čtyři 
sestry. Základní slovanské vzdělání 
dostaly knížecí děti na Pražském hra-
dě. Vyšší škola byla na Budči, kde 
se učili i psát a zacházet se zbraní. 
Legendy kladou důraz na Václavovy 
znalosti latinského, a dokonce řecké-
ho jazyka.

Ve Václavově výchově hrála velkou 
roli jeho babička Ludmila. Je popiso-
vána s krásnými vlastnostmi. Kvůli 
neshodám se snachou Drahomírou se 
později uchýlila na svůj hrad Tetín, kde byla nakonec zavražděna.
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Když roku 920 pravděpodobně v boji s Maďary zemřel Vratislav, byl Václav uznán 
vévodou. Pro své mládí se ale nemohl ujmout vlády, a proto do jeho plnoletosti byla 
vláda svěřena matce Drahomíře.

Václav začal vládnout roku 925. Všichni životopisci jednohlasně velebí jeho křes-
ťanské způsoby. Vyhlásil za hlavní program své vlády starost o pokojný život. Od-
straňoval šibenice a vězení tam, kde nebylo řádně ustanovených soudců. Vykupoval 
křesťanské otroky, aby nebyli odváděni do islámských zemí. „Vojsko své netoliko nej-
lepšími zbraněmi, ale také oděvem ozdoboval“. Neváhal přitom trestat jejich násil-
nické chování. „Vdovám a sirotkům ublížiti nedal, všem ubohým pomáhaje.“ Uhájil 
podivuhodným způsobem české dědictví proti Zličanům, když vyzval k souboji jejich 
mocichtivého knížete. Ten ze strachu z prohry se Václavovi bez boje poddal.

V zápase o moc mezi Bavorskem a Saskem, se Václav přidal na stranu saského krá-
le Jindřicha Ptáčníka, který se stal zakladatelem německé říše. Když roku 935 přitáhl 
ku Praze s vojskem ze všech končin německých, jak píše Palacký, dohodl se s ním 
bez krvavého boje, „nedav se v tom mýliti reptáním ani předních lechů, ani vlastní 
rodiny své.“

Pravděpodobně při této události dostal Václav od Jindřicha i ostatky sv. Víta. Tím 
se svatý Vít stal patronem kostela, tříapsidové rotundy, kterou sv. Václav na Pražském 
hradě založil.

Mnozí Čechové mu tehdy vytýkali mírumilovnost i příliš křesťanské jednání, i štěd-
rost, jakou projevoval misionářům a jejich působení u nás. Dokonce sám Václavův 
bratr Boleslav se posmíval jeho laskavé vládě. Nakonec svého bratra zabil.

Stalo se to ve Staré Boleslavi při poutní slavnosti u dveří kostela svatých Kosmy 
a Damiána roku 935.

-pk-
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OSudy SKutečné babičKy bOženy němcOvé
Možná už je to dlouho, co jste drželi 
v ruce knížku Babička. Ale letos slaví 
Božena Němcová kulaté výročí – uply-
nulo 200 let od jejího narození – a tak 
bychom si ji měli trochu připomenout. 
Aspoň jejím nejznámějším dílem, kte-
rým Babička je. Skutečná babička 
B. Němcové se narodila před 250 lety 
jako Magdalena Čudová.

Z úcty ke spisovatelce vydala sbě-
ratelka díla Boženy Němcové Marta 
Zemanová Babičku letos vlastním ná-
kladem. A připojila v závěru některé 
skutečnosti ze života této Magdaleny 
Čudové.

Byla nejmladší z dětí tesaře Jana 
Čudy a jeho ženy Marie a narodila se 
v Křovicích, dnes předměstí Dobruš-
ky v Orlických horách asi kolem roku 
1770. Nevíme přesné datum, protože 
při velkém požáru r. 1806 shořelo ne-
jen dvě stě tamějších dřevěných stave-
ní, ale také radniční matriky.

Čudovi byli náramně chudí lidé. 
Z jejich sedmi dětí se dospělosti dožil syn Josef a dcery Anna, Dorota a Magdale-
na. Když otec zemřel, bylo nejmladší Magdaleně třináct let. Od dětství se znala 
s Jiřím Novotným, o dva roky starším, který byl úplným sirotkem a žil v sou-
sedství, u svého strýce. Měli se rádi a slíbili si později, že se vezmou. Její milý 
už jako tkalcovský tovaryš odešel na území tehdejšího Pruska. A tak se za ním 
Magdalena vydala s poutníky do Vambeřic, kde se mladí lidé setkali. Jiří ale byl 
už vojákem pruské armády. V r. 1792 měli v Kladsku oddavky. Jak k tomu všemu 
došlo:

V roce 1781 vydal rakouský císař Josef II. dekret o zrušení nevolnictví. Lidé 
se mohli po dosažení plnoletosti, ve 24 letech, volně stěhovat. Jiří toho využil, 
protože mu hrozil odvod do rakouské armády. V té byla vojenská povinnost doži-
votní. Přesto ho odvod do armády, tentokrát pruské, neminul. Tady musel sloužit 
jenom deset let. Po svatbě začal pro Madlenku kočovný život rodiny vojáka.

Po propuštění z armády žili manželé v Kladsku a živili se tkalcováním. Za 
třináct let manželství se jim narodilo devět dětí, dospělosti se dožili dva synové 
a dvě dcery. Ve 42 letech zemřel manžel Jiří na souchotiny (ne na zranění) – 
a nejmladší dítě, dcera Johanka se narodila pět měsíců poté. To bylo v roce 1805.
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V neklidných válečných časech se Magdalena Novotná rozhodla po patnácti 
letech k odchodu do Čech. Odešla ještě před obléháním Kladska Napoleonem 
v r. 1807. Nemohla se však vrátit do rodné chaloupky, protože tam žil bratr Josef 
s rodinou. Ten svým třem sestrám, včetně Magdaleny, po nepatrných částkách 
vyplácel dědické podíly po otci. Vdova s dětmi (Kašpar 11, Terezka 8, Ignác 5 
a Johanka jeden rok) neměla trvalý domov a pohybovala se po rodném kraji. Do-
časný útulek jí poskytovali lidé, u nichž se nechávala najmout na práci. Pak došlo 
ke změně. Dcera Terezie se během služby ve Vídni provdala za Josefa Pankla, 
panského kočího na panství kněžny Zaháňské. To bylo v r. 1820, kdy se také na-
rodila Barbora (Božena Němcová). Odstěhovali se do Ratibořic a měli postupně 
třináct dětí. Terezie byla zámeckou pradlenou a potřebovala matčinu pomoc.

A tak babička Magdalena Novotná, se stává hospodyní i opatrovnicí malých 
dětí (z těch třinácti jich šest zemřelo!). V Ratibořicích strávila jen dva nebo tři 
roky: společné Barunčiny roky s babičkou. Potom odchází s nejmladší dcerou 
Johankou do Vídně. Johanka se tam provdala a babička žila v jejich rodině až do 
své smrti v roce 1841. (Nezemřela tedy v Ratibořicích.) Ještě téhož roku navštívi-
la město vnučka Božena, provdaná Němcová, ale už ji nezastihla naživu.

Babička zemřela přibližně v jedenapadesáti letech! Zemřela naprosto nemajet-
ná (na „ochrnutí plic“). Byla 
pohřbena ve Vídni na hřbito-
vě v Matzleindorfu. Hřbitov 
byl zrušen a dnes je parkem 
s dětským hřištěm.

Ale jaká byla Babička? Po-
dle vzpomínek tehdejších rati-
bořických současníků to byla 
stará, už nahrbená žena téměř 
bez zubů, s hlavou zahalenou 
v bílé plachetce, s širokou 
modrou pracovní zástěrou. 
Také prý ráda vyprávěla různé 
příběhy a na závěr besedního 
večera se se všemi hlasitě po-
modlila. Nebyla to prý žádná 
prostinká dobračka, ale osob-
nost většího rozmachu, která 
si věděla v životě rady, byla 
kurážná, světa znalá. Pokud 
vyšla z domu, obklopoval ji 
houf jejích vnoučat.

Božena Němcová, její 
vnučka, jí svou knížkou vy-
tvořila ten nejkrásnější po-
mník.
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Poděkování dárcům a příznivcům spolku Pravý Hradec, z.s.
Společnosti AVAPS s.r.o. děkujeme za podporu našeho pony 
klubíku. Péče o koně má pro rozvoj dětí velký význam. A koně 
si také získali pozornost dětí i dospělých na setkání zaměstnan-
ců této společnosti. S našimi bubny jsme přispěli do programu 
Dne AVAPS společným bubnováním.

Česká spořitelna, prostřednictvím 
Nadace VIA, nám věnovala peníze 
z programu „Dokážeme víc“ na 
rozšíření naší komunitní zahrady 
u Domu s pečovatelskou službou 
o velký kurník a úly pro chov včel. 
Dodávka kurníku se díky korona-
viru zdržela, ale o včely pečujeme 
již od konce června. Každý pátek 
v 10 hodin máme kontrolní den 
se zkušenou včelařkou paní Jitkou 
Brožovou. Život včel udivuje nás, 
začínající včelaře, ale i děti, které 
naše včely občas navštěvují.
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Město Klecany podpořilo v tomto roce téměř všechny naše aktivity 
zejména příspěvkem na energie, nájmy a bezplatným poskytnutím 
prostor.

Děkujeme.

Středočeskému kraji děkujeme za dotaci 
na příměstské tábory. Díky tomu jsme moh-
li cenu některých táborů výrazně snížit.

2. srpna jsme podpořili teplický spolek Spolu proti samotě 
a zúčastnili jsme se pokusu o rekord v počtu pikniků v ČR 
v jeden den. Pod pergolou u domu s pečovatelskou službou 
se nás sešlo 14. Déšť nám setkání nepřekazil. Kromě dobrot, 
které jsme si přinesli, jsme mohli seniorům rozdat i dárky 
z potravinové banky středočeského kraje a ovoce a zeleni-

nu, kterou jsme vypěstovali v komunitní zahradě u DPS. S Petrou Rézovou jsme 
si zazpívali písničky, které nám hrávali v tanečních. Rekord byl zapsaný do knihy 
rekordů. Po celé ČR se konalo 49 pikniků a zúčastnilo se jich 995 lidí.
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Příměstské tábory
Letos se našich táborů zúčastnilo téměř 
70 dětí. Využili jsme jako vždy bývalý výstroj-
ní sklad v kasárnách a letos poprvé i sokolov-
nu ve Vodochodech-Hošticích. Za zajištění 
bezpečného přístupu do tělocvičny děkujeme 
vedení základní školy a také stavbařům, kteří 
pracovali na rekonstrukci sítí v areálu školy. 

Bez jejich pochopení 
by děti byly ochuzené 
o skvělé sportovní zá-
žitky.

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová
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zaJímavý, ale ne zcela vítaný Obyvatel – 
OStnOHřbetKa americKá
Fauna Klecan 46.
Již asi dvaadvacet let je biologům známo, že se 
v některých částech naší vlasti objevil nový druh 
hmyzu, který se nazývá ostnohřbetka americká 
(Stictocephala bisonia). Do Evropy se dostal ze 
zámoří (centrální část Severní Ameriky), pravdě-
podobně se sazenicemi ovocných a okrasných 
stromů. Postupně se rozšířil z jižní Francie (první 
nález 1912) přes Itálii, Německo a Rakousko, až 
se dostal na jižní Slovensko (1972) a v roce 1998 
na jižní Moravu. Bylo jen otázkou času, kam 
všude se v Čechách vydá. Přede dvěma lety byl 
pozorován na několika místech v Praze, a nyní je 
i u nás v Klecanech. Konkrétně byl pozorován na 
dvou místech v Boleslavce.

Ostnohřbetka americká je nápadný, až bizar-
ně vyhlížející hmyz z řádu polokřídlých (Hemiptera), zbarvený nápadně zeleně, s červe-
nými pruhy na spojnici křídel a žlutýma nohama. Literární údaje o velikosti se poněkud 
liší, převážně jako rozměr od 5 do 8 mm, ale mnou pozorované exempláře měly cca 9 
mm. Patří mezi hmyz s proměnou nedokonalou, což znamená, že jeho larvy se vyvíjejí 
a periodicky při růstu svlékají, ale nekuklí se. V poslední, dospělé fázi jsou již schopny letu 
a rozmnožování. Larvy se vyvíjejí v různých druzích listnatých keřů a stromů. Bohužel se 
nevyhýbají ani ovocným dřevinám, jako vinné révě, třešním, jabloním, jeřábům, kdoulo-
ním a meruňkám. Naštěstí se nikdy nevyskytují masově, vždy jde o jednotlivé exempláře. 
Jsou plaché, a při letu poměrně silně chrastí křídly.

Námi sledovaný hmyz má i několik příbuzných v naší domácí fauně, z nichž lze uvést 
například ostnohřbetku křovinnou (Centrotus cornutus), která žije zejména na různých 
druzích ostružiníků. Zbarvena je nenápadně hnědozeleně.

Ostnohřbetka americká je dalším z mnoha druhů, které se v důsledku lidské činnosti ze 
své domoviny dostávají do jiných částí světa. Zdaleka ne všechny tyto druhy je nutno po-
važovat za potenciálně škodlivé, přesto ale – protože v novém životním prostoru většinou 
nemají žádné přirozené nepřátele – se velmi často stávají výraznými škůdci, se kterými lze 
jen obtížně bojovat. Nejenže způsobují značné ekonomické škody, ale navíc i vytlačují 
původní druhy, které jsou dlouhodobě adaptovány v naší přírodě. Množství zavlečených 
druhů přitom neustále stoupá. Zatímco od počátku 20. století do roku 1910 to bylo pět 
druhů, což se každou následující dekádu navyšovalo asi o čtyři druhy, po roce 1980 se 
toto číslo začalo zvyšovat značným tempem. Od roku 2000 do současnosti přibylo v Čes-
ké republice více nepůvodních druhů, než za celé 20. století. O některých dalších zavle-
čených druzích, zabydlených v Klecanech, si můžeme říci něco příště.

Jaromír Bratka

Ostnohřbetka americká, foto A. Něgoda, 
14. srpna 2019
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pOdíveJ Se za Humna (1)

Současná hygienická situace všem cestování chtivým, tak říkajíc, přistřihla kří-
dla. Část „neposedů“ za hranice republiky vycestovala, ale valná většina se 
přeci jen držela v domácích luzích a hájích. A protože nás hezké podzimní dny 
teprve čekají, najde se příležitostí k výletům ještě spousta. Většina dovolené je 
již však vyčerpaná, a tak možná přijdou vhod kratší výlety po okolí.

První tip na opravdu blízký výlet zabere jen pár hodin nebo také celý den, to 
záleží už jen na časových možnostech každého z vás.

Na levém břehu Vltavy v části Roztok zvané Žalov se nachází, jak uvádí 
stránky www.levyhradec.cz, místo, které můžeme bez váhání označit za první 
ohnisko křesťanství v Čechách a také první mocenské centrum přemyslovského 
státu. Průvodcovská služba je k dispozici od května do září o sobotách a nedě-
lích od 10 do 18 hodin. Doba trvání prohlídky je cca 40 minut.

Jak se na Levý Hradec dostanete, i to záleží na každém z vás. Možností 
je několik. Vytrvalí turisté zvládnou snadno trasu přes Klecánky, přívozem do 
Roztok a dál pěšky až na Levý Hradec. Další možnost je pro méně fyzicky 
zdatné. Začátek trasy stejný, jen s tím rozdílem, že se od levého břehu nedáte 
vpravo, ale vlevo k nádraží a odtud se necháte příměstskou linkou 340 dovézt 
až na Levý Hradec. A pro ty, kdo se rádi vozí po okolí existují ještě dvě mož-
nosti – doputovat až ke stanici metra Dejvická a odtud již zmíněnou linkou 
340 k Levému Hradci nebo z Masarykova nádraží vlakem do Roztok a opět 
linka 340. Z těchto možností si určitě vybere každý, odměnou mu bude nejen 
kulturně historický zážitek, ale i krásné výhledy do údolí Vltavy. Posilnit se před 
zpáteční cestou můžete v medové kavárně nedaleko Levého Hradce. Tak už jen 
dobré boty a dobré počasí.

JH, obrázek zdroj www.bing.com
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mySlivOSt – vypOuŠtění bažantŮ
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany  
každoročně vypouští do honitby ba-
žantí zvěř, kterou nakupuje z různých 
bažantnic.

Před lety jsme nakupovali několika-
denní kuřata, která jsme až do vypuštění 
drželi v odchovně v Přemyšlení. Odchov-
na byla vybavena tepelnými zářiči, krmít-
ky, napáječkami i venkovními voliérami. 
V té době se též sbírala vejce z vyseče-
ných hnízd. Ta se pak dávala do umělé 
líhně. Tímto způsobem jsme zazvěřovali 
honitbu, i když bažantí zvěře z divokého 
chovu bylo v revíru pořád dost.

Doba se však změnila. Odchovnu 
jsme zrušili a bažantí zvěře v přírodě ra-
pidně ubylo v důsledku změněných ži-
votních podmínek. Abychom udrželi tuto 
krásnou zvěř v přírodě, šli jsme cestou 

nákupu dospělé bažantí zvěře. Jednalo 
se o slepice a kohouty z chovného hejna, 
které bylo základem krotkého odchovu 
ve voliérách v bažantnicích. Po snůš-
ce vajec se chovné hejno rozprodávalo 
do jednotlivých mysliveckých spolků. 
V těchto honitbách byly pak slepice ještě 
schopny zahnízdit a posílit tak stávající 
divokou bažantí zvěř.

V letošním roce jsme šli ještě jinou 
cestou. Zakoupili jsme cca 120 kusů 
několikatýdenních bažantích kuřat z ba-
žantnice Ploužnice, která jsme umístili 
do aklimatizačních voliér v různých čás-
tech honitby. Až dostatečně vyspějí, vy-
pustíme je ve vhodných lokalitách v cha-
berské, zdibské a klecanské části revíru.

Ing. Jindřich Trpák

Po převozu u bažantnice

Komorování



22 / 23

cO Se pSalO v KrOnice Klecan (8)
XIV. sjezd KSČ
V květnu je tu další událost, která má pro naši vlast a další život občanů veliký význam. Je 
to XIV. sjezd KSČ v době od 25. do 29. května 1971. Z jeho usnesení jsou stanoveny směr-
nice a plány prací pracovišť, podniků a institucí do další pětiletky. Tomuto sjezdu před-
cházel v dubnu neméně významný XXIV. sjezd KSSS. Tento znamenal mimo jiné hlavně 
semknutí všech národů světa na půdě komunistické a snahu o zachování světového míru. 
Na tomto sjezdu v proslovu tajemníka KSČ dr. G. Husáka byla též uznána internacionální 
pomoc naší vlasti od SSSR a států Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

Činnost OV KSČ
Ve zprávě o činnosti OV KSČ na výroční schůzi konané dne 19. 2. 1971 se uvádí: v našem 
státě se opět nastolila politika vedoucí úlohy strany; zásadní změna nastala v dubnu 1969, 
kdy byl z funkce 1. tajemníka ÚV KSČ odvolán s. Dubček. Zastavena byla inflace, prověr-
ka členů provedená v roce 1970 organizačně i ideově posílila celou stranu.

Je tu nová spojenecká smlouva se Sovětským svazem ze dne 7. 5. 1970. Je tu zlepšení 
práce celé stranické organizace, složek NF a MNV, ve vedení správě státu, v životní úrovni 
a potřebách všech občanů.

V naší obci nebyly zaznamenány žádné akce, které by bylo možno kvalifikovat jako 
protisocialistické. Oslavy 1. máje, 9. května a VŘSR proběhly důstojně. Kladně nutno hod-
notit i výrazné práce MNV.

Po pohovorech se členy strany bylo schváleno vydat 125 členům nové členské průkazy. 
V 15 případech bylo členství zrušeno pro pasivitu a nezájem.

Aktivní činností projevuje se obnovená organizace SČSP, předsedou je s. J. Ždych, který 
je rovněž členem okresního výboru SČSP. Velice dobře pracuje též Svaz žen.

Pozn. kronikářky:
Když jsem opisovala tento text, uvědomila jsem si, že je plný zkratek, jejichž význam 
dnes už možná mnozí neznají a pamětníci si snad jen matně vzpomenou.
KSČ – Komunistická strana Československa
KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
OV KSČ – Okresní výbor Komunistické strany Československa
ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa
NF – Národní fronta
MNV – Místní národní výbor
VŘSR – Velká říjnová socialistická revoluce
SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství

A ještě jeden paradox jsem zaznamenala při opisování výše uvedeného textu – mi-
moděk mi padl pohled na kalendář a tam bylo datum 21. srpna. A tak jsem si uvědo-
mila, jak je dobová optika zrádná.
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To, co je v textu starém téměř 50 let, popisováno jako „internacionální pomoc naší 
vlasti od SSSR a států Varšavské smlouvy v srpnu 1968“ zhodnotil už v r. 1969 nadča-
sovým pohledem Karel Kryl ve své písni Tak vás tu máme

Tak vás tu máme, bratři z krve Kainovy,
poslové noci, která do zad bodá dýku,
tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi,
však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků,…

Vím, že dnes máme jiné starosti, bojíme se, co do velikosti, nesrovnatelně menší-
ho a běžným okem neviditelného, nepřítele, než je tank. Ale i tak si myslím, že náš 
současný boj a neustálé handrkování, zda roušku ano či ne, je procházkou růžovým 
sadem, proti situaci, v níž se ocitli lidé v r. 1968, když s holýma rukama stáli v cestě 
tankům s bílým invazním pruhem.

JH

ŠKOlní Kurýr
Škola, stavba, začátek
Po dlouhé době „coronavirové“ odmlky se znovu všichni vracíme do škol. 
Provázejí nás obavy i otázky – jak všechno zvládneme, stihnou děti všechno probrat, 
budou se umět znovu posadit do lavic, budou znovu respektovat pokyny vyučujících, 
připraví se k přijímacím zkouškám… a aby toho nebylo málo, „hopsáme“ po panelech 
a bez stříšek. O prázdninách se totiž ve škole prováděly nemalé úpravy. Dlouho pláno-
vaná rekonstrukce nám začala hluboko v zemi. Pilně se pracovalo, přibyly nám třídy, ve 
výkopech a jámách máme nové zasíťování. Dramatických situací nebylo málo a všem 
rodičům, sousedům i kolemjdoucím děkujeme za trpělivost a pochopení. Přestože se 
na stavbě nezvládlo všechno do prvního září, učit začínáme podle plánu.

Škola se stále rozrůstá, přibývají nám děti i noví učitelé a s každým novým škol-
ním rokem jsme ve větší tísni. Doufáme, že po rekonstrukci se budeme moci znovu 
nadechnout.

V Čechách bývá zvykem hledat a upozorňovat na chyby i nedostatky (hlavně dru-
hých), vyjadřovat své negativní názory či pochybnosti. My jsme se netypicky rozhodli 
jít cestou budovatelského optimismu a radujeme se i z malých úspěchů. Víme totiž, 
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že to děláme pro děti, má to smysl a trocha nepohodlí za to stojí. Vize krásné, bez-
pečné a moderní školy nás vede a my se těšíme. Začínáme.

Kamila Divišová

StřípKy ze ŠKOlKy
Poslední dny prázdnin byly, stejně jako každý rok, 
plné příprav na zahájení nového školního roku. Letos 
však přípravy nebyly stejné jako vždy. Díky korona-
virové nákaze byla vydána různá nařízení a manuál 
k organizaci školní docházky vč. mateřských škol. 
Všem těmto nařízením musí vedení ZŠ a MŠ Klecany 
přizpůsobit organizaci výuky ZŠ a navštěvování MŠ, 
a tak připravit administrativně školní rok bylo o něco 
složitější.

Prozatím nás nečekají žádná omezení, ale vše se 
může měnit velice rychle a my musíme být připra-
veni.

Těšíme se na všechny děti a věříme, že nás nijak ne-
moc Covid 19 nebude omezovat v naší činnosti v následujícím školním roce.

Přejeme všem dětem, aby pro ně byla školka hlavně zábava, kamarádi a také nové vědo-
mosti.

Kolektiv MŠ

cOvid–19 S úSměvem
Koronavirus to bohužel zatím nevzdal. Možná má dokonce i vy-
zbrojeno a zatím vyčkává v záloze, ale humor nás ještě neopustil:
Prosím vás, když teď lidi nosí náhubky a psi mají své kadeřní-
ky, kdo po kom co sbírá?
Pokud se neotevřou školy, navrhuji je přejmenovat na protial-
koholní léčebny pro rodiče.
Nikdy bych si nepomyslel, že přijdu do banky v roušce a v ru-
kavicích a ochranka mi řekne „dobrý den“.
Silniční kontrola: „Pane řidiči cítím z vás alkohol“. Řidič: „To 
je proto, že nedodržujete odstup 2 metry“.
Ona: Myslíš, že jsem během karantény přibrala? On: Však tys 
nebyla nikdy hubená. Čas smrti 18.00 hod. Příčina smrti COVID-19.

JH
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SKautSKé StřediSKO Havran Klecany 
– tábOr 2020
Setkají se dva kamarádi první školní den a vyprávějí si, co zažili během 
prázdnin. Ten první povídá:

„Byli jsme u moře a bydleli v hotelu, který měl 5 hvězd. Koupali jsme se 
v moři, opalovali se na pláži a kuchaři nám každý den připravili skvělé vo-
ňavé dobroty. V celém hotelu pouštěli hudbu a měl jsem spoustu času hrát 
na svém mobilu hry. Prostě nejlepší dovolená. A co jsi dělal ty? Taky jsi byl 
u moře?“

Druhý odpoví: „Nebyl. Byl jsem na skautském táboře.“
„Tak to musela být asi pěkná nuda, viď?“ Ušklíbne se jeho kamarád.
Druhý z chlapců se usměje a zasní. „Byli jsme v nádherné přírodě a leželi 

pod oblohou, na které bylo tisíce hvězd. Spali jsme ve stanech, které jsme si 
postavili vlastníma rukama a každý večer si vyprávěli příběhy u ohně. Kou-
pali jsme se v křišťálovém potoce, ve kterém se proháněli pstruzi a raci. Také 
jsme se opalovali, ale místo pláže, to byla barvami hýřící louka. Jídlo nám 
nepřipravovali šéfkuchaři, ale sami jsme se vařit naučili. Poznali jsme stovky 
vůní – louky, deště, lesa či hořícího dřeva. O hudbu se nám postarali ptáci 
a vítr. Ale nejlepší bylo, že jsem celou tu dobu byl v partě kamarádů, se kte-
rými jsme hráli naše nejoblíbenější hry.“
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Ano. Pevně věřím, že se po letošním táboře tento scénář alespoň jednou 
první školní den uskuteční. Letošní tábor byl v mnoha ohledech výjimečný. 
Zároveň jsme se na něj všichni opravdu těšili, po několika nelehkých měsí-
cích, kdy nejen že nemohla probíhat skautská činnost, ale děti často nesměly 
potkávat ani své kamarády či spolužáky. Ale navzdory všem komplikacím 
i letos, tak jako každý rok, vyjel 1. července z Klecan do Heřmanic autobus 
plný dětí natěšených na to, co letošní tábor přinese.

Hned první příjemné překvapení na ně čekalo po příjezdu na louku – 
tábor už byl postaven! Díky pomoci jejich starších kamarádů, roverů, old-
skautů a několika nadšených rodičů jsme zvládli celý tábor dát dohromady 
už během předchozího víkendu a děti tak přijely takříkajíc do hotového. 
Rozhodně to ale neznamená, že by si ti mladší letos tvorbu táborových sta-
veb nevyzkoušeli! Naopak, nadšeně se vrhli do práce na zkrášlování tábora 
a během pár dní stála u každého z 12 teepee lavička, někde i se stolečkem, 
jinde zase postavený přístřešek pro hlídku a stavěly se i další vychytávky. Na 
pozadí všeho probíhal běžný táborový program, děti se na pár dní proměnily 
v superhrdiny a superhrdinky a všichni společně získávali přízeň čtyř živlů 
– Země, Ohně, Vzduchu a Vody. Hlavní důraz jsme ale kladli na běžný tábo-
rový provoz – jako každý rok se všichni účastníci podíleli na chodu tábora, 
učili se postarat sami o sebe i o své kamarády, užívali si pobytu v přírodě, 
každý večer v našem táboře hořely ohně a zněla kytara… A bohužel, velice 
rychle, po pouhém jednom týdnu, byl pro většinu účastníků tábor u konce.  
U závěrečného ohně nás ještě děti překvapily úžasně secvičenou scénkou 
oslavující všechny elementy.

Pro další ale naopak tábor začal! Okolnosti nás letos donutily uspořádat 
tábor do tří turnusů, kde prvního se zúčastnily světlušky z 1. oddílu Ještě-
rek, a část 13. oddílu, konkrétně družiny Blbounů, Pribiňáků, Vrtulí, Prasátek 
a Levhartů. Po týdnu se všechny děti z tábora vracely a na louku přijela naše 
vlčata z 3. oddílu Kejklířů a k nim početná družina Tygrů ze Třináctky. Stří-
dání turnusů proběhlo za přísných hygienických podmínek, děti z různých 
turnusů se k sobě nesměly ani přiblížit, dokonce ani v případě, že byly ze 
stejné rodiny! Nebyl ale důvod smutnit! Vlčata i skauti si královsky užili dru-
hý týden, na pozadí veškeré běžné táborové agendy i pobytu v přírodě u nich 
probíhala velice intenzivní etapová hra. V ní se proměnily v trpaslíky podle 
Tolkienovy knihy Hobit. A stejně jako na prvním týdnu, i u nich se na táboře 
střídaly hry, dobrodružství a plnění odborek, ale i práce, denní služby, noční 
hlídky a vše ostatní, co k táboru patří.

Ani dva týdny tábora nám ale letos nestačily. Po týdnu vlčata odjela domů 
a na louce v Heřmanicích začala lesní škola – týdenní tábor určený pro 
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starší členy, tedy pro vedoucí, roverský kmen a nejstarší členy Třináctky (tzv. 
RSP). Zde si vyzkoušeli neskutečné množství “workshopů” – programů, kte-
ré si jednotliví účastníci připravovali pro ostatní. Programů bylo skutečně 
nespočet – probírala se témata od astronomie po zdravou výživu, mládež si 
vyzkoušela akrojógu i kickbox a spoustu dalších. Velice vítaná byla i nabídka 
programů od ochotných externistů – místní revírník pan Beránek nás provedl 
okolními lesy a naučil nás všímat si v lese věcí, o kterých jsme dříve neměli 
ani tušení, díky Kidovi jsme si procvičili rozdělávání ohně bez sirek i lezení 
po pískovcových skalách a díky Davidovým lekcím v uzlování a vázaných 
stavbách dokázali účastníci vyrobit fantastické katapulty.  

Letošní tábor přinesl všem ohromné množství zážitků a všichni si ho ob-
rovským způsobem užili. Velký dík za to patří táborové radě, která měla letos 
s přípravami opravdu hodně práce. Dík patří i rodičům, za to že nám ochotně 
vycházeli vstříc a přizpůsobili se novým podmínkám, které jsme často byli 
nuceni měnit ze dne na den. Největší dík ale patří dětem! Všichni účastníci 
se ochotně zapojovali do práce, s nadšením hráli hry a užívali si programy, 
chovali se k sobě navzájem kamarádsky, k přírodě ohleduplně a hlavně díky 
nim panovala ve všech třech týdnech velice příjemná atmosféra. Jsme moc 
rádi, že navzdory několikaměsíční pauze nezapomněli, co to znamená být 
skautkami a skauty a moc se těšíme na další skautský rok. Budeme se snažit, 
aby i ten vyvrcholil dalším úžasným táborem!

Pavel Hurt – Mamut
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z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Začalo nám podzimní kolo 2020/2021!!!
Všechny aktuální termíny zápasů naleznete na klubové nástěnce u kabin.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci může docházet k různým změ-
nám, proto neuvádíme v Klecanském zpravodaji rozpis zápasů s měsíčním před-
stihem. Bude naší snahou veškeré aktuální informace zveřejňovat na nástěnce.

Pozor – velká změna času u zápasů A týmu
Domácí zápasy A týmu se budou hrát v sobotu od 10.30 hod.

Poděkování
Děkujeme Všem trenérům za letní tréninky, soustředění a za další aktivity, který-
mi se snažili připravit všechny hráče na novou sezonu a vynahradit jim ztracené 
měsíce v rámci koronavirové epidemie.

Sportování a Covid19
Prosíme všechny naše trenéry, hráče, rodiče a další návštěvníky areálu, aby do-
držovali všechna doporučení a nařízení, které nám ukládají nadřízené orgány 
resp. představitelé státu. V případě nedodržování nařízených opatření může být 
klub potrestán.

Děkujeme za pochopení a přejeme nám všem dobrou sportovní sezonu, kte-
rou jak doufáme, nám nepřekazí koronavirové pandemie.

D. Horová

Fotbalové soustředění  
ve Starých Splavech
Po roce jsme opět vyrazili 
na letní prázdninové fot-
balové soustředění TJ Sokol 
Klecany. Jelo se do Starých 
Splavů, do odzkoušeného 
střediska hned vedle fotba-
lového hřiště.

Tentokrát jsme se hráč-
sky rozmnožili na více než 
20 kluků v rozpětí roční-
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ků 2007 – 2010, tedy mladší a starší žáci. Kromě organizovaných dopoledních 
a odpoledních tréninků měli kluci i velkou porci volných mezičasů. Mohli se 
napříč věkem lépe poznat při badmintonu, pink pongu, šachách, jídle, čištění 
zubů...a došlo samozřejmě i na odpočinkový den a výlet na Máchovo jezero 
s blbnutím na padleboardu velikosti XXL nebo lezení v lanovém centru v kempu 
Borný. Počasí vyloženě zazlobilo až poslední den a kvůli trvalému dešti nedošlo 
k opečení uzeniny u táboráku, ale sledování Ligy Mistrů Bayern vs. Barcelona 
s historickou porcí gólů 8:2 bylo solidní náhradou…

Velké poděkování všem dospělým účastníkům za výpomoc, která byla potřeb-
ná během celého soustředění.

-tb-
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