
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY

KLECANSKÝ
Z P R A V O D A J

Cena výtisku 7 Kč Ročník XXXIX, Říjen 2020 / číslo 10www.mu–klecany.cz

První podzimní dny v Klecánkách



Klecanský zpravodaj • říjen 2020

Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany
Redakční rada: Dagmar Horová, Jitka Homoláčová
Tisk www.tiskdo1000.cz, e-shop tisku

Zpravodaj MK ČR 12699. • IČO: 00240290 • Uzávěrka pro materiály do zpravodaje je 20. dne 
každého měsíce. Cena výtisku: Kč. 7,– • číslo 10  / 2020, vychází dne 5. 10. 2020 • e–mail: 
dasa.zpravodaj@seznam.cz, zpravodaj@mu–klecany.cz • telefon: 774 055 495 • www.mu–klecany.cz
Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

Jubilanti v ŘÍJnu

Všem říjnovým oslavencům přejeme k jejich životnímu jubileu  
vše nejlepší a pevné zdraví!

Jiří Knor
Věra Drastilová
Věra Novotná
Libuše Rudolfová
Marie Fluksová
Vojtěch Pospíšil
Václav Svatoš
Marie Satranová
Karel Beran
Anna Stanislavová

Ján Nikker
Naděnka Ondroušková
Jiřina Panoušková
František Šimek
Zoja Švejnohová
Václav Kuchta
Anna Savková
Pavel Šafařík
Josef Říha
Vlastislav Činovský

Partneři  města



1

Z ObSaHu
Slovo starosty  ........................................................................................................  2
Jak správně nosit roušku  ........................................................................................  4
Výpisy z usnesení rady města Klecany za srpen a září 2020  ..................................  5
Poděkování  ............................................................................................................  7
Hospic Tempus  ......................................................................................................  8
Mezinárodní den seniorů  .....................................................................................  14
Oprava schodiště na kůr klecanského kostela  ......................................................  14
Jan Amos Komenský  ............................................................................................  15
Podívej se za humna (2)  .......................................................................................  19
Co se psalo v kronice Klecan (9)  ..........................................................................  19
Myslivost – setkání se sokolníkem  .......................................................................  21
Pád letadla před 45 lety  .......................................................................................  23
Školní kurýr  .........................................................................................................  24
Začátek školního roku ve ŠD  ...............................................................................  25
Střípky ze školky  ..................................................................................................  26
Loutkové divadlo s pohádkou pro děti  .................................................................  28
Z fotbalového klubu  ............................................................................................  30



Klecanský zpravodaj • říjen 2020

SlOvO StarOSty
Aktuální počet občanů Klecan nemocných COVID-19: 12
Nárůst nakažených za poslední týden: 5
(Stav k 23. 9. 2020, zdroj: KHS Stč. Kraje)

Vážení občané,

je to již půl roku, kdy jsme se v obavě z neznámého 
viru semkli, začali si pomáhat, podomácku šít roušky, 
shánět dezinfekci a bojovat proti šíření nemoci CO-
VID-19. S obavami jsme sledovali vývoj v zemích, kde 
v lokálních ohniscích nákazy začal pod náporem pa-
cientů s těžkým průběhem kolabovat zdravotní systém, nedostávalo se lůžek na 
jednotkách intenzivní péče a plicních ventilátorů.

Co se od té doby změnilo? Již víme, že smrtnost koronaviru není tak vysoká, 
jako např. u eboly, SARS, nebo MERS. COVID-19 je však oproti těmto nemo-
cem mnohem nakažlivější. Odhady odborníků hovoří o smrtnosti 0,5 – 1%, to 
znamená, že z tisíce nakažených zemře 5 – 10 osob. Je tedy asi 8x více smrtící, 
než běžná chřipka. Většina, zejména mladých a zdravých lidí, prodělá nemoc 
COVID-19 s minimálními příznaky. Jsou však skupiny obyvatel, pro které může 
mít nákaza fatální následky, známé jsou ojedinělé případy, kdy mají velmi těžký 
průběh i jinak zdraví pacienti.

Národ se rozdělil na dvě části, jedna má z nákazy obavu a snaží se chrá-
nit, druhá nemoc bagatelizuje, nazývá ji podvodem na lidech a odmítá jakákoli 
opatření, zejména nošení roušek. Jak je známo, nemoc se šíří hlavně kapénkami 
– při kašli, kýchnutí, nebo jen z dechu. Proto považuji za velmi rozumné nošení 
roušek tam, kde dochází ke kumulaci lidí a není možné dodržovat doporučené 
rozestupy. Na sociálních sítích čteme stovky komentářů, jak nás vláda povin-
nými rouškami zotročuje a chce nás zbavit svobody. Jsem asi poslední, kdo by 
sympatizoval s touto vládou vedenou populistickým premiérem, který neváhá 
veřejně lhát a jehož podnikatelské impérium je udržováno v prosperitě pouze 
miliardovými (a velmi problematickými) dotacemi z peněz nás, daňových po-
platníků. Za okamžitý volební zisk a z něho plynoucí vliv zadlužuje budoucí 
generace rozdáváním předvolebních dárků svým voličům. Tuto vládu opravdu 
nepodporuji a toužebně čekám na den, kdy zmizí v propadlišti dějin. Nepleťme 
si však antivirová opatření s bojem proti vládě. Vláda je z epidemiologického 
pohledu skupina laiků, proto by měla v tomto ohledu činit, co ji doporučí odbor-
níci. Bohužel spíše dělala, co ji doporučili PR poradci. Ano, nošení roušky nás 
může obtěžovat, ale je to pro mě přijatelná oběť za zpomalení šíření viru. Bere 
mi někdo nařízením nošení roušky na rizikových místech svobodu? Ač jsem na 
osobní svobodu jednotlivce velmi citlivý, říkám, že nikoli. Přijde mi to podobné, 
jako tvrdit, že nám bere svobodu nařízení použít v autě bezpečnostní pás nebo 
na motorce helmu. Pokud kýchnu bez roušky, kapénky se rozletí několik metrů 
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daleko, pokud mám ochranu úst, vzdálenost se rapidně zkrátí. Představme si 
chirurgy, kteří v rouškách provádějí několikahodinové operace. Pokud by byly 
roušky tak škodlivé, jak někteří jejich odpůrci tvrdí, už bychom asi žádné chi-
rurgy neměli… Co je proti tomu pár minut v MHD nebo obchodě, kdy si roušku 
musím nasadit?

Během léta jsem navštívil Německo, Rakousko a Itálii (kritikům cestování 
v době epidemie bych chtěl podotknout, že ve všech zemích jsem byl v době, 
kdy zde byla epidemiologická situace mnohem příznivější než doma, takže jsem 
vlastně čelil mnohem menšímu riziku nakažení, než např. v Praze). Zatímco 
u nás jsme roušky odložili a dělali, že se nás už virus netýká, byl jsem překvapen, 
s jakou disciplinovaností je používají naši sousedé a dokonce i volnomyšlen-
kářští Italové. V recepci kempu na německé Rujáně jsem byl svědkem vykázání 
hosta z důvodu, že neměl roušku, v Rakousku jsem před supermarketem pozo-
roval seniora (samozřejmě s rouškou), jak před použitím důkladně dezinfikoval 
madlo nákupního vozíku. V Itálii cestujícího, který jako jediný z celého autobusu 
na roušku zapomněl, k jejímu nasazení celkem razantně vyzvali spolucestující. 
Výsledkem je dnes v těchto zemích až 8x nižší počet nakažených na počet oby-
vatel oproti ČR. Rizikem takto rychlého šíření by mohlo být zahlcení zdravotní-
ho systému, v případě rozšíření nákazy mezi zdravotnickým personálem potom 
nedostatek lékařů a sester.

Povinné nošení roušek na veřejných místech a některá další opatření většina 
z nás na jaře akceptovala jako potřebná, jako chyba se dnes ukazuje jejich unáh-
lené rozvolnění. Šli jsme tak z extrému do extrému – nejprve totální stopnutí 
ekonomiky, zavřené obchody, restaurace, školy, divadla, miliardové škody, půl 
bilionu díra ve státním rozpočtu. Po pár měsících nastal totální obrat, jako jeden 
z mála okolních států jsme odložili roušky a příčinou je šíření nákazy tempem, 
které patří k nejvyšším v Evropě. Stálo těch 500 miliard za půlroční odklad pro-
blému?

Začněme se opět chovat zodpovědně, nosme roušky tam, kde je to třeba, do-
držujme rozestupy, používejme dezinfekci. Již nyní se dostává do ekonomických 
problémů mnoho pracovníků a podnikatelů v postižených oborech. Jsou to tisíce 
lidí ve službách, cestovním ruchu, kultuře. V existenční nouzi jsou hotely, bary, 
cestovní kanceláře, dopravní společnosti. Mnozí z takto postižených lidí živí ro-
diny, platí hypotéky nebo leasingy a rázem se ocitli bez příjmů a možnosti platit 
své závazky. Nedopusťme další drastické omezení ekonomiky a plošné zavírání 
provozoven, to není správná cesta a doplatili bychom na ni všichni. Chraňme se 
před nekontrolovaným šířením nákazy, jak nejlépe umíme. Dezinfikování rukou, 
dodržování rozestupů a správné nošení roušky je to nejmenší, co každý z nás 
může udělat. Společně to zvládneme.

Přeji Vám klidné dny, pozitivní náladu a negativní testy

Daniel Dvořák, starosta
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JaK rOuŠKu SPrÁvnĚ nOSit
1. Roušku je nutné nasazovat čistýma 
rukama! Proto si nejdřív pečlivě umyj-
te a ideálně i dezinfikujte ruce. Aby se 
viry zachycené na rukou nepřenesly na 
roušku. 

2. Roušku si nasaďte přes nos a ústa 
a přesvědčte se, že mezi obličejem 
a rouškou nejsou žádné mezery. Nos 
a brada nesmí zůstat odkryté.

3. Během nošení se roušky nedotýkejte 
a nesahejte na ni! Pokud se jí dotknete, 
hned si ruce vydezinfikujte nebo umyj-
te. 

4. Při sundávání roušky je potřeba s ní 
zacházet jako s infekčním materiálem. 
Sundávat zezadu za šňůrky (nebo gumič-
ky) a nedotýkat se přední části. 

5. Pratelnou roušku odložte do igelito-
vého sáčku, abyste nekontaminovali nic 
a nikoho, co chcete chránit.

6. Po sundání roušky je opět důležité 
si důkladně umýt nebo vydezinfikovat 
ruce! 

7. Jednorázovou roušku vyhoďte, pokud 
máte možnost vyměnit ji za jinou. 

JAK ROUŠKU SPRÁVNĚ NOSIT 
1. Roušku je nutné nasazovat čistýma rukama! Proto si nejdřív pečlivě 
umyjte a ideálně i dezinfikujte ruce. Aby se viry zachycené na rukou 
nepřenesly na roušku. 

 

2. Roušku si nasaďte přes nos a ústa a přesvědčte se, že mezi obličejem a 
rouškou nejsou žádné mezery. Nos a brada nesmí zůstat odkryté. 

 

JAK ROUŠKU SPRÁVNĚ NOSIT 
1. Roušku je nutné nasazovat čistýma rukama! Proto si nejdřív pečlivě 
umyjte a ideálně i dezinfikujte ruce. Aby se viry zachycené na rukou 
nepřenesly na roušku. 

 

2. Roušku si nasaďte přes nos a ústa a přesvědčte se, že mezi obličejem a 
rouškou nejsou žádné mezery. Nos a brada nesmí zůstat odkryté. 
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JaK rOuŠKu uDrŽOvat
Pratelnou roušku je po použití nutné dezinfikovat (sterilizovat), aby bylo možno ji 
znovu použít. 

Bavlněnou roušku můžete:
•	 Vyprat na vysokou teplotu (90 °C), případně na nižší teplotu (60 °C), ale s pou-

žitím dezinfekčního prostředku vhodného na prádlo (např. Sanytol), odděleně od 
ostatního prádla! 

•	 Namočit do roztoku Sava nebo do peroxidu vodíku přes noc a následně vymáchat 
v čisté vodě. 

•	 Namočit a vypařit v mikrovlnce, 5 minut na maximální výkon v nádobě s volným 
víkem. POZOR, nelze provádět nasucho, hrozí požár!!! 

•	 Vyvařit ve vodě v hrnci na sporáku, minimálně 10 minut. Kdo zažil vyvařování 
plínek, ten ví :-). 

•	 V každém případě pak suchou roušku ještě důkladně vyžehlete na maximální 
teplotu po dobu 5 minut 

•	 Po vyvaření můžete roušku rovnou žehlit na maximální výkon (bez páry) do vy-
sušení roušky. 

Co nefunguje: 
•	 Dezinfekce lihem funguje pouze pro koncentrovaný etanol. Vodka nebo slivovice 

sice zahřejí, ale vir neničí, a to ani na roušce. 
•	 Mrazák vir spíše zakonzervuje, ale nezničí. 
•	 Horká voda z varné konvice také není dost silná.

výPiSy Z uSneSenÍ raDy mĚSta Klecany  
Za SrPen a ZÁŘÍ 2020
Rada 17. srpna
 – Schválila žádost ordinace JACH-TA s.r.o. o proplacení částky za výměnu elektric-

kých rozvodů.

Rada 24. Srpna
 – Vzala na vědomí oznámení Ing. Tomáše Černého, že odstupuje z funkce člena 

finančního výboru.
 – Schválila podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 

skateparku Klecany.
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Rada 4. Září
 – Schválila doporučení hodnoticí komise k zakázce Veřejný prostor a parkoviště 

pod Rychtou Klecany a pověřila starostu k uzavření smlouvy s uchazečem 
M.A.A.T. s.r.o. Tábor s cenou 565 800 korun bez DPH.

 – Schválila realizaci akce Úprava atria budovy Městského úřadu Klecany a ulo-
žila investičnímu technikovi zajistit cenové nabídky na realizaci návrhu, v ma-
ximální výši 300 tisíc korun bez DPH.

 – Schválila příspěvek 35 485 korun pro ZŠ a MŠ Klecany za obědy dovezené 
z NÚDZ v červenci 2020.

 – Schválila umístění Z boxu pro výdej a příjem zásilek – Zásilkovna Klecany 
a pověřila starostu výběrem místa a podpisem smlouvy.

Rada 7. Září
 – Doporučí zastupitelstvu schválit plánovací smlouvu s BYDLI bydlení 5 s.r.o. 

Praha 1, která stanovuje práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní 
a technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů na pozemcích 137 
a 138/3 v k. ú. Klecany.

 – Schválila objednávku virtuální telefonní ústředny včetně převodu stávajících 
telefonních čísel u T-Mobilu Czech Rep. a. s. Praha 4 zdarma a zároveň objed-
ná provozní virtuální telefonní ústředny u stejné firmy za cenu 1 117,50 korun 
bez DPH za měsíc.

 – Schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené v roce 2011 se sdružením Nový 
prostor Praha 1 v čp. 977 ke dni 31. 8. 2020.

 – Vzala na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Odolena Voda o poskytnutí 
příspěvku na statické zajištění schodiště na kůr klecanského kostela 70 000 Kč. 
Rada navrhla poskytnout příspěvek 30 000 korun a žádost předá zastupitel-
stvu.

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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Velké poděkování všem, kteří s námi soucítí v myšlenkách, i poskytnutím finančních 
darů ve prospěch naší dcery Alenky, která je od loňského Silvestra, po vážné cévní 
příhodě, postižena anoxickým poškozením mozku.

S úctou Machartovi

Pozn. redakce:

Rodina Alenky založila webovou stránku www.alence.cz, kde je popsán 
Alenčin příběh. Na stránkách je zároveň popsána možnost, jak pomoci této 
rodině v těžké životní situaci.

Transparentní účet ALENA MACHARTOVÁ Číslo: 123-0258610287/0100

PODĚKOvÁnÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Jaromíru Bratkovi za jeho dlouholetou prá-
ci pro Klecanský zpravodaj. Pan Bratka psal velmi zajímavé články o flóře a fauně 
v našem okolí, ale mnohdy se ve svých příspěvcích dotkl i ožehavých aktuálních 
témat ve městě i v celé společnosti.

Pevně věřím, že pokud ve svém nabitém programu najde nějakou volnou chvilku, 
přispěje do Klecanského zpravodaje opět nějakými zajímavými informacemi.

Za redakční radu D. Horová
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Věděli jste, že téměř 80 % Čechů si přeje umírat v domácím prostředí? 
Smrt je téma, které zcela cíleně vytěsňujeme ze svých hlav. Děsí nás, 
a proto o ní raději nemluvíme. Jenže nic jiného není tak jisté, jako fakt, 
že každého z nás smrt čeká. Měla jsem to velmi podobně. Vše se změnilo 
po zkušenosti s odchodem mé maminky. Umírala v kamenném Hospici 
svaté Zdislavy v Liberci, a i když to bylo velmi náročné, na poslední 
společné chvíle vzpomínám s láskou a pokorou. Přála bych si, aby lidé 
o možnostech hospicové péče věděli více. To, jak hospic funguje, Vám 
může přiblížit následující rozhovor s ředitelkou domácího HOSPICE 
TEMPUS, z.s., Mgr. Ditou Brezovákovou.

Dito, mohla bys nám vysvětlit, co znamená hospicová péče?
Hospicová péče je poskytována klientům, u kterých byla léčba ze strany 
klasické medicíny ukončena nebo si klient sám léčbu nepřeje. Ošetřují-
cí lékař vyčerpal všechny možnosti léčby, přesto se jeho stav zhoršuje. 
Zdravotnické zařízení již nemá co nabídnout. V podstatě se již neléčí 
dané onemocnění, ale léčí se symptomy, které nemoc doprovází. Často 
se jedná o onkologicky nemocné klienty.

V jakém okamžiku Vás rodina oslovuje?
Ve většině případů je klient propuštěn z nemocnice s doporučením vy-
hledání hospicové péče. To považujeme za nejlepší načasování. Občas 
se ale stává, že nás rodina volá až po nějaké době po propuštění, protože 
zatím neměli důvod nás kontaktovat. Péči zvládali bez podpory hospice. 
Někdy si neuvědomují, že stav příbuzného se může náhle změnit ze dne 
na den, z hodiny na hodinu. V té chvíli jsou zoufalí, nevědí si rady a trvají 
na tom, aby péče byla zahájena okamžitě.

Pokud se nepletu, v hospicové péči se klade velký důraz na zmírnění bolesti.
Často se setkáváme s názorem, že největším problémem klienta v závě-
ru života jsou bolesti. Bolest ovšem není samostatný symptom, je často 
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spojena se stavy strachu a úzkosti. Proto je důležité tyto projevy tlumit 
dohromady. Za projevy bolesti se úzkost a strach dokáží velmi dobře 
schovat. Na nás je pak rozluštit, jak to ve skutečnosti je. S klientem pra-
cujeme celostně, jen tak mu dokážeme nejlépe pomoci.

Co je nutné pro to, aby rodiny, které pečují, mohly Vaše služby využívat?
V případě využití domácí hospicové péče je nepostradatelná přítomnost 
někoho z blízkých umírajícího. Domácí hospicová péče probíhá v do-
mácím prostředí klienta za podmínky, že se o něho společně s hospicem 
starají jeho blízcí. Mezi námi a pečujícími vzniká partnerský vztah. Bez 
této skutečnosti by to nebylo možné.

V jak častém kontaktu s pečující rodinou jste?
To se odvíjí od stavu pacienta. Může to být jedenkrát za týden (u stabili-
zovaných pacientů), ale i několikrát denně. Držíme 24hodinovou telefo-
nickou pohotovost (v noci, o víkendech, o svátcích) a jsme připraveni za 
klientem přijet, kdykoliv je to nutné.

Kolik Vaše služby stojí?
Naše služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, klienti a pečující se 
podílejí na spolufinancování péče.

Vstupní návštěva lékaře v domácím prostředí u nás stojí 600 Kč. Bě-
hem návštěvy lékař nastavuje takzvanou SOS medikaci s výhledem do bu-
doucnosti. V ceně je zahrnuta 24hodinová lékařská pohotovost po celou 
dobu péče o klienta.

Návštěva zdravotní sestry v rodině stojí 250 Kč a není časově omeze-
na. Nejčastěji jsme v rodině dvě, někdy i čtyři hodiny. Návštěva se může 
v průběhu dne i opakovat. Klient ji ale platí pouze jednou.

Snažíme se o to, aby hospicové služby mohli využít všichni, kteří je potře-
bují. Na fungování hospice žádáme finanční prostředky v dotačních řízeních, 
v různých nadacích, společnostech. Tímto chceme poděkovat za podporu 
i městu Klecany. Bez nich bychom naše poslání nebyli schopni naplnit.

Je ve výše vyjmenovaných částkách zahrnuto ještě něco dalšího?
Ano, je to zapůjčení kompenzačních pomůcek, jako jsou například kon-
centrátor kyslíku, toaletní křeslo nebo chodítko. Zapůjčujeme i polohova-
cí postel, ale její doprava a montáž je zpoplatněna.

Ráda bych zdůraznila, že přihlížíme k finanční situaci každé rodiny 
a vždy se snažíme najít únosné řešení. Pečujícím rodinám pomáháme 
také s vyřízením příspěvku na péči, ze kterého mohou naše služby hradit.
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Napadá mě, že péče o umírajícího je jedna věc, ale jak dalece podporujete 
samotné pečující?
O pečující se staráme souběžně s umírajícím. Představujeme pro ně jistotu, že 
na péči o jejich blízkého nejsou sami. Často se stává, že klienta zajistíme bě-
hem půl hodiny a pak s rodinou či pečujícími sedíme další hodinu a půl a po-
vídáme si. Témata jsou různá. Snažíme se je na smrt jejich blízkého připravit. 
Mluvíme s nimi upřímně a vždy nabízíme nějaké řešení, aby neměli pocit, že 
jejich rozhodnutí v souvislosti s doprovázením v domácím prostředí je špatné.

Na rozdíl od umírání v nemocnici mohou svého blízkého držet za ruku, 
povídat si s ním, nebo jen tak sedět kdykoliv chtějí. V podstatě mají ojedině-
lou šanci vše přizpůsobit posledním společným chvílím.

Umírání doma přináší plno možností. Rodina si sama určuje režim dne. Je 
možné a velmi důležité, aby děti v rodině měly možnost se rozloučit, napří-
klad přečíst babičce pohádku…. Společně se mohou dívat na filmy, které mají 
rádi, poslouchat hudbu, která se jim líbí, prohlížet rodinná fotoalba a vzpomí-
nat na prožité okamžiky. Domácí mazlíčci často tráví čas spolu s umírajícím 
v lůžku.

Dito, proč ses dala na tuto cestu? Co Tě k práci v hospici přivedlo?
Může za to moje známá, Jaruška. Byla onkologicky nemocná a k mé velké 
lítosti zemřela. Vlastní fáze umírání u ní trvala 14 dní. Odchod probíhal u ní 
doma, kam se na poslední dny přestěhovala její dcera s rok a půl starými 
dvojčátky. Jaruška v podstatě mohla, co chtěla. Pomazlit si vnoučátka, dívat se 
na oblíbené seriály, přijímat návštěvy v jakoukoliv denní dobu. Přála si pokoj 
vyzdobit fotkami, tak jsme jí vyzdobili pokoj jejími vzpomínkami.

Já osobně s celou svou rodinou měla možnost doma doprovodit i mého 
tatínka. V domácím prostředí jsme se o něj starali osm let. Neumím si předsta-
vit, že by umíral v nemocnici.

Co si lidé nejčastěji přejí v závěru života a čeho litují?
Přání jsou různá. Stalo se nám například, že si klient přál ochutnat kvalitní 
drahé víno. Tak jsme jeho přání rodině řekli a oni měli možnost si společně 
sklenku výborného vína vychutnat.

Litují toho, co v životě neudělali. Mají strach o své blízké, zda život bez 
nich zvládnou.

Osobně mám zkušenost, že když mi umírala maminka, bála jsem se s ní 
o smrti bavit. Jednoho dne mi paní ředitelka hospice, kde maminka trávi-
la poslední dny, řekla: „Zkus to, je to pro ni důležité. Zjisti, jak by si svůj 
odchod představovala, jaká má přání!“ Díky jejímu povzbuzení jsem do 
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toho šla. Zpětně jsem se dozvěděla, že to byl pro maminku velmi důleži-
tý rozhovor a že za něj byla moc ráda. Jaká je Tvoje zkušenost?
Ano, tak to často bývá. Často jsme v roli prostředníka, kdy zprostředková-
váme nejen přání, ale i obavy jedné či druhé strany. Náš tým je složený 
z lékaře, zdravotní sestry, duchovního, psychologa a sociálního pracov-
níka. Pečující spolu s klientem si vyberou osobu, která jim nejvíce sedí 
a s níž svá trápení mohou sdílet.

Tvá práce je neskutečně náročná. Málo kdo z nás by se se smrtí dokázal 
setkávat tak často jako Ty. Už jsi nám řekla, jaká zkušenost Tě k práci 
v hospici přivedla, ale mě by ještě zajímalo, co Tě v práci posouvá a co 
Tě motivuje v ní dále pokračovat?
Všichni se smrti bojíme. A já jsem si řekla, že se smrti postavím čelem 
a že před ní nebudu utíkat. Vždyť utéci nemůžeme. Je součástí života. 
Tak, jako se lidé rodí, tak i umírají.

Špatně se to popisuje, ale pokud doprovodíme umírajícího a jeho rodi-
nu až do samotného konce a v podstatě i díky nám mají možnost strávit 
poslední chvíle důstojně a v duchu lásky, vždy cítím naplnění svého živo-
ta. To je to, co mě nabíjí a motivuje k další práci. Vždy i v závěru života 
máme co dát svým blízkým a oni zase nám. Ztrácí se nepodstatné hmotné 
věci, nenávist a zášť. Odpouštíme si a navždy zůstávají v našich srdcích.

Petra Pospíšilová
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meZinÁrODnÍ Den SeniOrů
S datem 1. října je spojen Mezinárodní den seniorů. Na 
webu svátky.centrum.cz jsem našla tento text: Meziná-
rodní den seniorů je věnován našim rodičům, prarodi-
čům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je 
to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit 
s čím se musí potýkat senioři, jedná se o mnoho překá-

žek a schody do obchodního domu jsou v ně-
kterých případech tím nejmenším. V mládí si 
nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, 
že jednou budeme všichni staří. Co dodat. 
Snad jen to, že pokročilý věk určitě není 
důvodem ke smutku ani nostalgii. Současné 
možnosti, pokrok lékařské vědy i dostatečné 
sociální zabezpečení dávají našim seniorům 
možnost plnohodnotného života i v pokroči-
lém věku. Přesvědčila se o tom jedna paní při 
návštěvě své maminky v domově důchodců:

Tak jak se máš mami?
Ale, jo dobrý. Mám nového přítele.

Máš nového přítele? Prosím Tě a koho?
No toho ošetřovatele, co právě běžel okolo....
Ale mami, ten je nějakej mladej, kolik mu je?

Dvacet sedm.
No mami to je dost velký rozdíl!

To mi nevadí, hlavně, že se o mně
dobře stará a všechno mi udělá co potřebuju.

A neříkej, že s ním máš taky sex?
No jistě že mám 2x, 3x do týdne.

Ale mami po tolika sexu, se může i umřít!
No tak umře, no. Najdu si jinýho.

OPrava ScHODiŠtĚ na Kůr  
KlecanSKéHO KOStela
Již několik let se zvětšovala mezera mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
v Klecanech a schodištěm na kůr.

Je to válcovitý přístavek, v němž je šnekovité schodiště. Zatímco kostel byl 
původně gotický, věžička se schodištěm byla přistavěna teprve v roce 1892 při 
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stavební úpravě kostela. V posledních letech se postupně víc a víc odkláněla od 
vlastní stavby a chátrala: objevovaly se v ní otvory. Takže stoupání po schodišti 
nevzbuzovalo důvěru. Nakonec byla podepřena čtyřmi dlouhými trámy.

V letošním roce se farnosti podařilo sehnat potřebné peníze a tak 27. srpna 
začali pracovníci stavební firmy s opravou. Po obvodu přístavku vysekali tři dráž-
ky – jednu nahoře, jednu uprostřed a jednu dole. V místech, kde drážky končily 
u stěny kostela, provrtali kostelní zeď na šesti místech. Na připravené ocelové 
pásy přivařili tyčovinu se závitem. Pásy vložili do drážek a ohnuli podle tvaru 
přístavku. Uvnitř kostela tyče protáhli železnými deskami zapuštěnými do zdi 
a přitáhli maticemi.

Stopy po své práci dokonale zazdili a zahladili zvenku i zevnitř. Odstranili 
provizorní trámy a na přístavku opravili, co bylo třeba. Odvedli vzorné dílo!

Podklady pro opravu připravila paní architektka Milada Vorlová. Její práce byla 
bezplatným příspěvkem našemu kostelu a tím také městu Klecany.

V kostele se konají každou neděli v 9.30 hod. bohoslužby. Ale pořádají se tu 
také koncerty a výstavy. Několikátým rokem se zde uvádí Vánoční hra a o Váno-
cích je pravidelně vystavován pěkný betlém. Kostel je denně částečně přístupný 
a těší se zájmu místních občanů i turistů.

zl

Jan amOS KOmenSKý
Učitel národů – Jan Amos Komenský patří mezi nejvýznačnější postavy naší his-
torie. Snad každý obyvatel České republiky zná jeho jméno. V anketě českého 
rozhlasu o největšího Čecha se umístil na 4. místě. Čím si ovšem zasloužil tako-
vou popularitu? J. A. Komenský se narodil v roce 1592 a zemřel roku 1670, což 
je přesně před 350 lety. A to je jistě dobrý důvod, proč se o jeho životě a díle 
dovědět něco víc.

Komenského doba byla velmi těžká – sám zažil 3 epidemie moru. První moro-
vá rána přišla, když bylo Janovi teprve 12 let. V tomto roce na mor zemřeli oba 
jeho rodiče. Podruhé mor zasáhl, když prchal Komenský se svojí rodinou do exi-
lu. I tentokrát si nákaza vybrala v jeho okolí krutou daň – o život přišla jeho žena 
i dvě děti. Poslední epidemie moru udeřila, když Jan Amos Komenský pobýval 
v polském Lešně, kde se snažil pomáhat nakaženým a burcoval veřejnost k tomu, 
aby se k nemocným neobracela zády. Lidé postižení morem byli zcela vyloučeni 
ze společnosti a tím často v podstatě odsouzeni k smrti i s celou rodinou (bez 
ohledu na to, jestli byli ostatní rodinní příslušníci nakažení či ne). Během třetí 
epidemie moru umírá také druhá Komenského žena.

Žádná z těchto tragédii však Komenského nezlomila. Mnohý by na jeho místě 
jistě zanevřel na celý svět a propadl beznaději. J. A. Komenský však pokračoval 
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v práci na svém díle. Z jeho knih a traktátů poznáváme, že autor, který tolikrát 
čelil zoufalství a zkáze, si navzdory těmto životním zkušenostem uchoval opti-
mismus a naději. Hlavním zdrojem této životodárné energie byla bezpochyby 
Komenského víra v Boha, kterého nevinil z bolesti a ztrát, ale hledal u něj po-
vzbuzení.

Komenský byl členem české reformační církve Jednoty bratrské. Působil jako 
její kazatel a v polském exilu byl zvolen představeným církve – biskupem. Pří-
slušnost k Jednotě bratrské v letech násilné rekatolizace po bitvě na Bílé hoře 
znamenala pro Jana Amose nejen zavržení tehdejším státním aparátem a pálení 
jeho knih, ale hlavně doživotní vyhnanství – exil. Českou půdu opustil Komenský 
ve 36 letech a do konce života se již do vlasti nevrátil.

Jan Amos Komenský se dožil 78 let. Dnes můžeme s podivem hledět na to, co 
za svůj život dokázal. Pobýval v Polsku, Švédsku, Anglii, Maďarsku a Nizozem-
sku. Za svůj život napsal přes 200 knih. Jako své životní dílo považoval slovník 
Česko-latinský, na kterém pracoval 40 let. Slovník byl však nenávratně zničen 
při požáru Lešna. Přesto se z Komenského odkazu mnohé zachovalo pro dnešní 
dobu. Dodnes se využívají jeho didaktické postupy ve školství (otázkou je, kdo 
a jak je aplikuje), dodnes se podle jeho metodologie píší učebnice cizích jazyků 
a dodnes se k jeho dílům odkazuje. Prožil mnohé ztráty a osobní tragédie. Přesto 
nezahořkl, nezatvrdil se a pokračoval stále dál.

Komeniolog doc. Jan Hábl dostal v interview na DVTV otázku, co si myslí, že 
by Komenského mrzelo nejvíce na současném českém školství. Jeho odpověď 
zní takto: „Komenský by byl nejvíc zklamaný z toho, že cílem českého školství 
je konkurenceschopnost. Hlavně mít dobrou práci a ostré lokty, abychom se ne-
ztratili. On by se zeptal: A to je všechno? A kde je charakter člověka? Škola má 
budovat i charakter člověka.“ Protože podle Komenského základními principy 
výchovy člověka jsou:

• poznat sebe a svět – vzdělání ve vědách, uměních a řemeslech

• ovládnout sebe – výchova mravní

• povznést se k Bohu – výchova náboženská

Jan Amos Komenský se nesmazatelně zapsal do historie nejenom české, ale 
i světové. Pojďte si s námi jeho osobnost a myšlenky společně připomenout! 
18. října od 16.00 na náměstí Třebízského v Klecanech (při nepříznivém počasí 
na městském úřadě v Klecanech). Součástí programu bude i talkshow s veřejně 
činnými obyvateli Klecan. Zamyslíme se nad tím, jestli jsou Komenského myš-
lenky a etika stále použitelné i dnes např. v oblasti politiky, podnikání, školství 
nebo umění.

-hp-
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PODÍveJ Se Za Humna (2)
Přibližně v polovině pomyslné spojnice 
mezi Roztokami a Kladnem již dlouhá 
století stojí hrad Okoř. On tedy spíše 
dlouhá století chátrá, a tak z něj dnes 
můžeme vidět romantickou zříceninu. 
Ta dominuje malebnému okolí zeleně 
i obce Okoř, do níž je zasazena. Ve sta-
rých knihách je psáno, že hrad v roce 
1359 získal pražský měšťan František 
Rokycanský. V roce 1421 ukořistili hrad 
bez boje husité, poté přešel do majetku 

Martiniců. Během třicetileté války byl hrad poničen a později ho využívali tuchomě-
řičtí jezuité jako své letní sídlo. Až v r. 1773 dal nový správce hradu strhnout střechy 
a materiál postupně rozprodával. A zrodila zřícenina. V současné době jsou pozůstat-
ky hradu v majetku obce Okoř, která hrad zpřístupňuje veřejnosti.

V říjnu a listopadu mají otevřeno v sobotu a v neděli od 10. do 16.30 hod. (polední 
přestávka 11.45 – 12.30), ta však výletníky nemusí trápit, protože v okolí hradu je 
možnost občerstvení, restaurace i cukrárna.

A jak se na hrad dostanete – zdatní turisté to zvládnou po svých a po modré značce 
trasou dlouhou cca 12 km od přívozu v Klecánkách. Ti méně zdatní mohou využít 
příměstské dopravy ze zastávek Dejvická nebo Veleslavín a ti, kteří neumějí jezdit 
autobusem ani chodit pěšky a bez auta nedají ránu, také nepřijdou zkrátka, protože 
pod hradem je i možnost parkování pro jejich plechové miláčky.

JH, obrázek zdroj: www.kudyznudy.cz

cO Se PSalO v KrOnice Klecan (9)
Opravdu podrobně je v kronice hodnocena činnost MNV v letech 1964 až 1971, 
proto jsem tento text, z důvodu rozsahu, rozdělila do více částí:

Hodnocení činnosti MNV v letech 1964 až 1966
Při volbách v roce 1964 bylo zvoleno 28 poslanců tohoto sociálního složení: 14 děl-
níků, 12 úředníků a 2 ostatních povolání. Z těchto bylo 15 členů KSČ a 13 bez poli-
tické příslušnosti, 3 mládežníci, 5 žen a 2 zemědělci.

Na ustavujícím veřejném zasedání (2. 7.) bylo zvoleno 9 členů rady a 7 stálých 
komisí, do kterých začleněni byli všichni poslanci. Každá komise má určeny úkoly 
a pracovní plán.
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1.  Komise místního hospodářství a obchodu, poslanci s. V. Kotrč, V. Hořánek, K. Ko-
det, Jan Slavík a Jiř. Zadáková.

2. Komise pro výstavbu: s. Fr. Srp, Jar. Krátký, Jan Gleich, Jar. Štumpf a Jiří Stelzig.
3. Komise pro školství a kulturu: s. St. Doskočil, J. Vysušil a Vl. Šmiták.
4.  Komise bytová, soc. zdravotní a sociálního zabezpečení: Pavel Lyer, Anežka Tichá, 

Marie Tynclová a Berta Višňovský.
5. Komise veřejného pořádku: Jiří Matějka a Fr. Bouma.
6. Komise zemědělská: Boh. Poc, Jar. Ždych, Mil. Šafaříková a E. Mikuška.
7. Komise plánovací a finanční: Jan Petříček, Jos. Studnička a Zd. Stanislav

V roce 1964 byly rozšířeny služby obyvatelstvu o čistírnu oděvů a praní prádla. 
Práce na úpravě náměstí pokračovaly kladením potrubí a úpravou terénu v hodnotě 
díla 70 000 Kčs. V akci Z prováděla těl. jednota Sokol přípravu na oplocení hřiště.

Svépomocí občanů byly zpevněny ulice na Skalkách, odtokové kanály u pošty 
a výstavba dvou autobusových čekáren. Celkem odpracováno 2 373 hodin zdarma.

Rok 1965
V akci Z bylo prováděno oplocení hřiště, celkové náklady 25 000 Kčs. OSP Praha-
-východ počalo provádět GO veřejného osvětlení a vyčerpalo 48 000 Kčs – Na slav-
nostním veřejném zasedání MNV dne 15. 4. 1965 oznámil ředitel ZDŠ Alois Biel za 
školskou komisi radostnou zprávu: „Konečně již v tomto roce se započne v naší obci 
se stavbou nové školní budovy. Celkový náklad je 4 700 000 Kčs. Nová škola bude 
míti celkem 6 pavilonů, z toho 3 učební po 6 třídách, čtvrtý pavilon se bude skládat 
ze speciálních pracoven, tj. dílny pro ruční práce, pracovna zeměpisná, biologická 
a fysikálně chemická. Pátý pavilon: tělocvična s hygienickým zařízením (šatnami, 
sprchami, místností pro lékaře a skladiště nářadí). Šestý pavilon: kotelna, v přízemí 
školní kuchyně s jídelnou a klubovna, v 1. patře ředitelna, sborovna, kabinet, družina 
a třída zvláštní školy. Kolem celého areálu budov bude parková úprava a dostatek 
místa pro práci na školních pozemcích“.

Svépomocí občanů byla postavena třetí čekárna autobusů a pokračováno ve zpev-
nění vozovek na Skalkách. Celkem odpracováno na úpravu obce 4 140 hodin.

V letních měsících byly provedeny doplňovací volby za 3 zrušené obvody při vol-
bách v r. 1964 a 2 poslance odvolané během r. 1964 (V. Hořánek, St. Doskočil). Byli 
zvoleni s. Biel, Lad. Chalupa, M. Ležák, Ad. Köhler, Jar. Březina.

Rok 1966
Byla dokončena GO veřejného osvětlení. Na náměstí, kde byla provedena konečná 
úprava, bylo dáno osvětlení výbojkové. U sídliště počato s konečnou úpravou komu-
nikací. DS provedla opravu omítek 7 domů.

Jednota začala se stavbou samoobsluhy u Sídliště. TJ Sokol opravil omítku na soko-
lovně a dokončil oplocení hřiště. Mlékárna byla přemístěna do jiné provozovny, byla 
upravena celá plocha po bouračce na pozemku Jednoty pro výstavbu obchodního 
domu.
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V akci Z byla provedena úprava schodů ke škole. Po zbourání domu č. 331 byla 
rozšířena silnice v nepřehledné zatáčce. Pokračovalo se na výstavbě ZDŠ a po dokon-
čení prvních pavilonů v říjnu 1966 byly tam přemístěny první a druhá třída.

Na úpravě obce včetně na stavbě školy bylo odpracováno 4 179 hod.
Byla uskutečněna nákladná zařízení:
byla zřízena elektrovodní síť z trafostanice čističky do vodárny, aby tak byla zajiště-

na plynulá dodávka vody – náklad cca 40 000 Kčs. Byla provedena výměna hlavního 
potrubí a 6 nových přípojek v délce 200 m od požár. domu k s. Šmejkalovi, dále pod 
silnicí kolem s. Pazderníka až k rybníku. V této trase jsou zabudovány 2 hydranty, ná-
klad Kčs 60 000,–. Ve struhách byla vybudována nová studna v průměru 3 m, hloubka 
6 m, obsah vody 50 m3 (stávající jen 20 m3), náklad 90 000 Kčs. Byla vybudována 
hlavní vodovodní linka od domu s. Hechta pod silnicí k domu s. Dusa. Délka 39 m, 
náklad 25 000 Kčs.

Nákladem cca ¾ milionu Kčs jsou ve Struhách budovány dvě vodovodní nádrže 
v průměru 9 m, každá s obsahem 150 m3. Uprostřed těchto nádrží bude vybudována 
nákladem 100 000 Kčs nová kompletní strojovna.

JH

mySlivOSt – SetKÁnÍ Se SOKOlnÍKem
Vzhledem k velkému zájmu 
o setkání se sokolníky v loň-
ském roce jsme setkání uspo-
řádali i letos na fotbalovém 
hřišti ve Veltěži, a to v nedě-
li 20. září od 12.30 hodin. 
Akce proběhla ve spolupráci 
našeho Mysliveckého spolku 
Zdiby – Klecany, Obecního 
úřadu Zdiby a Sokola Veltěž. 
Podařilo se nám zajistit účast 
profesionálního sokolníka 
pana Procházky a jeho svě-
řenců. Představil se jiný so-
kolník než loni a návštěvníci 
se tak mohli seznámit s jinými dravci a sovami a také porovnat výkony sokolníků. 
Na setkání přišlo asi 60 dětí od těch nejmenších až po školáky za doprovodu 
zhruba 60 dospělých.

Na úvod přivítal všechny přítomné myslivecký hospodář MS Zdiby – Klecany 
pan Matějka a pak se již ujal programu sokolník. Nejdříve seznámil účastní-
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ky se zoologií jednotlivých 
druhů dravců a sov a též se 
zásadami chovu, výcviku 
a cvičebními pomůckami. 
Následovaly letové ukázky 
a podrobný výklad k jednot-
livým druhům ptáků. Jako 
první přišly na řadu sovy, 
o kterých se účastníci dozvě-
děli mnoho zajímavého. Aby 
sokolník přivábil větší pozor-
nost hlavně malých diváků, 
upozorňoval na zvláštnosti 
spojené s určitým druhem. 
Například puštík obecný se 
jako druh objevil ve známé pohádce Tři oříšky pro Popelku. Při našem předvá-
dění byl k vidění puštík jménem Pušťa. Sova pálená se jmenuje Štěpán a je vy-
cvičen, aby na svatbě přinesl nevěstě snubní prstýnek. Tato sova byla vidět i při 
letových ukázkách, kdy přistála na sokolnickou rukavici, kterou si navlékla dívka 
z obecenstva. Z dalších sov se předvedl kalous ušatý Ferda, naše nejmenší sova 
kulíšek nejmenší jménem Arnošt, i ta největší – výr velký Anežka.

Pak následovalo předvádění s letovými ukázkami dravců. Jako první to byla 
káně lesní Boženka, pak poštolka pestrá (někdy nazývaná vrabčí) Heduš s ukáz-

kou vlečky s vycpanou myší, dále 
poštolka obecná Pišta s ukázkou 
lovu vycpaniny kosa a orel skalní 
Hubert, což je druh, který se nej-
častěji používá v loveckém sokol-
nictví. Na závěr programu se před-
stavil orel stepní Mireček, který žije 
ve stepích Ruska, Mongolska i Afri-
ky a živí se nejen jako lovec kořisti 
v letu, ale i jako sběrač při chůzi 
po zemi.

Musíme ocenit moderátorský 
výkon sokolníka, který dokázal 
upoutat pozornost všech návštěv-
níků a zapojit je do aktivní účasti 
při předvádění. Bylo to příjemně 
strávené odpoledne, které přispělo 
k propagaci myslivosti a sokolnic-
tví i ke zpestření kulturního života 
obce.

Ing. Jindřich Trpák
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PÁD letaDla PŘeD 45 lety
Česká republika není žádný bernudský trojúhelník a letadla u nás nepadají kaž-
dý den. Někteří z nás však byli „ve správnou chvíli na správném místě“ a mohli 
30. října roku 1975 kolem 8. hodiny ranní pozorovat nezvykle prudce klesající 
letadlo ve velmi nízké výšce. Letadlo Douglas DC-9 startovalo z letiště v Tivatu 
(Jugoslávie – dnes Černá Hora) a přistát mělo na letišti v Praze Ruzyni (Letiště 
Václava Havla). Osudného dne byla poměrně špatná viditelnost a piloti se i přes 
výluku některých letištních navigačních systémů rozhodli přistát. Při klesání pod 
povolenou výšku však nastala v Praze 6 Suchdole kolize s terénem. Ve chvíli 
nárazu se na palubě letadla nacházelo 115 cestujících a pětičlenná posádka; 
z celkového počtu 120 osob jich zahynulo 79 (z toho 75 na místě), zbylých 41 
nehodu přežilo a 4 osoby zemřely po převozu do nemocnice. Tehdejší zdravot-
nická a záchranná služba dokázala v neuvěřitelně krátkém čase 35 minut od 
přijetí hlášení začít rozvážet do pražských nemocnic všechny zraněné, kteří pád 
letadla přežili.

JH
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ŠKOlnÍ Kurýr
Letošní školní rok začal trochu netradičně. Nejenže jsme se s někte-
rými dětmi viděli téměř po půl roce, ale především díky realizované 
přestavbě školy. Poslední dny před začátkem školního roku ubíhaly 
závratným tempem. Řemeslníkům a brigádníkům se kouřilo od rukou, v jakém 
byli zápalu, a uklízečky se činily o sto šest. Učitelé pracovali na přípravě tříd, 
a zatímco se na ně zpočátku smálo sluníčko a ze všech kapal pot, v posledních 
dnech se počasí rozhodlo trochu nás pozlobit a připravit nám napínavé oka-
mžiky. Z nebe nám seslalo déšť a školu proměnilo na blátivou džungli. Naštěstí 
se pracovníkům stavby podařilo cesty vyčistit a děti se 1. září dostaly do školy 
tzv. suchou nohou.

První dny ve škole se děti aklimatizovaly. Začaly si pomalu zvykat na školní 
režim a seznámily se s bezpečným pohybem v areálu školy. Následující dny 
se především opakovala látka z předešlého roku. Ne všechny děti věnovaly 
v době karantény potřebnou pozornost učivu, a tak bylo potřeba sjednotit zna-
losti. Nyní jsme již v zaběhnutém procesu a děti získávají nové znalosti. Ač 
jsme si v březnu moc přáli, aby se naše dny vrátily do běžných kolejí, naše přá-
ní vyslyšena nebyla. Covid19 se opět šíří populací, což s sebou přináší mnohá 
bezpečností pravidla, která se nevyhnula ani školám.

Od poloviny září tak žáci a učitelé museli nasadit na obličeje roušky. Žáci 
prvního stupně pouze ve společných prostorách, druhostupňové děti po celou 
dobu pobytu v areálu školy včetně výuky. Vzhledem k počtu hodin strávených 
ve škole to není příliš ideální situace. Místo čerstvého vzduchu dýcháme vlast-
ní vydechované výpary, což má za následek únavu a nepozornost. Nejčastěj-
ší větou ve výuce je nyní: „Můžeš/te to zopakovat?“ Bez možnosti odezírání 
a s utlumujícím efektem roušky, je komunikace značně ztížena. Zdá se, že 
si budeme muset zvyknout na novou, trochu jinou dobu a naučit se v ní žít. 
Všichni jistě sledují zprávy o uzavírání tříd v rámci ČR díky nákaze. Ani naší 
škole se nákaza nevyhnula. Jedna ze tříd druhého stupně tak musela být uza-
vřena a děti byly vzdělávány na dálku. Distanční vzdělávání funguje prostřed-
nictvím Bakalářů a internetové platformy Microsoft Office Teams. Žáci jsou 
zde propojeni s jednotlivými učiteli a vzdělávají se online. Výuka je nahrazena 
v plném rozsahu dle rozvrhu dané třídy. V současné době třídní učitelé chystají 
toto propojení a někteří možná již zkoušejí spojení s dětmi, kteří se do výuky 
hlásí bez jakékoliv registrace pouze pomocí linku, jejž dostanou přes Bakaláře 
od svého třídního učitele.

Ministerstvo školství uvolnilo prostředky pro nákup techniky potřebné k dis-
tančnímu vzdělávání. Z těchto prostředků už škola čerpá a dovybavila učebny 
kamerami a další potřebnou technikou. V případě potřeby jsme připraveni vést 
online výuku v celé škole.

Na závěr trochu odlehčení ☺
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Snad zbavíme se brzy vira,
důležitá je naše víra.
V jazyce českém stačila by klička, čárka,
z vira náhle výr by byl,
pak jen hluku řádná várka,

a zavládl by u nás mír.
Bohužel život není jako čeština,
místo výrů se nám tu viry víří,
a tak bude nejlepší,
když se s tím každý smíří.

Mgr. Klára Manová

ZačÁteK ŠKOlnÍHO rOKu ve ŠD
1. září nám začal v “družce” nový školní 
rok. Spousta z nás se na něj po půlroční 
nedobrovolné pauze moc těšila. I když, 
podmínky, za kterých jsme začínali, měly 
daleko k pohodovému začátku. Vše nám 
zkomplikovala stavba nabírající zpoždění 
i hrozba druhé doby “covidové”.

Ale i přes všechny komplikace jsme 
u nás ve školní družině přivítali jak ty 
starší, tak ty nejmladší žáčky. Hlavně ty 
nejmenší děti, které se letos vypravily do 
školy poprvé, se asi nejvíce těšily na nové 
kamarády a nová dobrodružství.

Hned v půlce září se děti dočkaly. Vy-
pravily se totiž do kukuřičného bludiště, 
kde plnily různé úkoly a vyzkoušely si, 
jaký mají orientační smysl 😉.

Vaše vychoušky z družky 👍
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StŘÍPKy Ze ŠKOlKy
1. září otevřela své „brány“ i klecanská 
mateřská škola. I přes přísnější hygi-
enická pravidla a novou „covidovou“ 
metodiku jsme se sešli v hojném počtu. 
Přivítali jsme jak ty úplně nejmenší, 
kteří ještě školku nikdy nenavštěvovali, 
tak i školkové mazáky, kteří už se těši-
li na své kamarády a paní učitelky. Po-
časí nám celé září přálo a mohli jsme 
všichni trávit mnoho času venku na za-
hradě školky i procházkami do blízké-
ho okolí. Ve všech třídách se nejdříve 
děti seznamovaly s novými kamarády, 
s paní učitelkami, a také s novými pra-
vidly chování ve školce. I přesto, že se 
situace kolem covidové pandemie mění 
ne každý den, ale každou hodinu, zahá-
jily všechny paní učitelky třídní progra-
my podle připravených plánů. Budeme 
doufat, že nám tyto plány nic nepřekazí.
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Pohádka  
„Potrestaná lakota“
Poslední den měsíce září přijelo 
po dlouhé pauze zase do školky 
divadlo. Tentokrát nám divadelní 
soubor Kůzle zahrál představení 
s názvem „Potrestaná lakota“. 
Divadlo Kůzle nikdy nezklame, 
takže ani tentokrát nebylo vel-
kým překvapením, že se děti 
dobře bavily.

Poděkování pracovníkům technických 
služeb města
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovní-
kům technických služeb města a především panu 
Rudolfu Šimkovi za přípravu zahrady mateřské ško-
ly pro zahájení nového školního roku. Pracovníci 
města vyčistili celou zahradu a také do země usa-
dili těžké trámy, které zabraňují odplavování písku 
z velké hrací plochy.

Poděkování JSDH Klecany a JSDH Zdiby
Děkujeme dobrovolným hasičům z Klecan a ze Zdib, kteří zorga-
nizovali likvidaci velkého vosího hnízda z půdních prostor ma-
teřské školy.

Přejeme Vám všem příjemné podzimní dny a co nejméně starostí.
Kolektiv MŠ
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lOutKOvé DivaDlO S POHÁDKOu PrO DĚti

Po delší pauze opět hraje loutkové divadlo Klecánek v městské knihovně.
V sobotu 24. října bychom rádi uvedli pohádku Kašpárek malířem v dračí sluji.

Představení trvá 40 minut, děti usadíme na židličkách a dospělé prosíme,  
aby si vzali roušky.

A už se na všechny diváky těšíme!
Začátek v 15 hodin.

Otevírací doba
Po – Čt: 9 – 16 hod.
Pá: 9 – 18 hod.
So: 9 – 12 hod.

Čsl. Armády 136, 250 67 Klecany

Objednávky, rozvoz a informace:
FB: Květinářství Klecany
Tel.: +420 774 885 641

Vzhledem k aktuální situaci rozšiřujeme služby:
❀ Objednávky telefonicky i on-line
❀ Předání květin i mimo otevírací dobu individuálně po dohodě
❀ Dovoz s doručením po okolí zdarma (např. karanténa, svatby, pohřby, oslavy)

❀ Květinový servis na zakázku (svatby, firemní akce)

PODZIM – DUŠIČKY:
❀ Vlastnoruční výroba věnců
❀ Vypichované aranže na hroby i atypických tvarů a velikostí
❀  Osazování truhlíků i do vámi přinesených nádob zdarma (platí pro květiny 

zakoupené z našeho sortimentu)
❀ Široký výběr hrnkových květin (chryzantémy, vřesy, trvalky, pokojové květiny)
❀ Čerstvé řezané květiny
❀ Zeminy, hnojiva a obaly na květiny
❀ Svíčky, dárkové zboží a dekorace

Výběr ze
115 druhů

tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany
Všechny aktuální termíny zápasů naleznete na klubové nástěnce u kabin.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci může docházet ke změnám, 
proto neuvádíme v Klecanském zpravodaji rozpis zápasů s měsíčním předstihem. 
Naší snahou bude, veškeré aktuální informace, zveřejňovat na nástěnce.

Jak jsme nemohli hrát fotbal
Po dlouhé jarní pauze a nedohraných soutěžích 
jsme se nemohli dočkat, až začne nová sezona. 
Od července probíhala ve všech týmech let-
ní příprava, ti nejmladší byli na soustředěních. 
Z povzdálí jsme sledovali, jak každý den přibý-
vají sportovní kluby, ve kterých byl u některého 
ze sportovců nebo některého člena realizačního 
týmu zjištěn pozitivní nález na Covid-19.

A bohužel došla řada i na nás. V A týmu na-
šich fotbalistů se objevila nákaza a po prošetření 

pracovníky hygienické stanice byl celý tým „uvržen“ do karantény včetně mnoha 
členů jejich rodin.

Musel být odložen i mistrovský zápas proti Rakovníku.

Nyní už by měli být všichni fotbalisti v pořádku a věřme, že budou moct hrát 
mistrovské zápasy podle plánu.

Velice nemile nás překvapily reakce některých lidí a nevhodné, někdy až hys-
terické komentáře okolo nákazy v A týmu. Kluci nebyli na žádné nezřízené párty, 
nevymetají noční kluby ani diskotéky, a přesto se vir rozhodl prověřit jejich imu-
nitní systém, tak jako u mnoha dalších sportovců po celém světě. Pokud někdo 
onemocní touto nemocí a musí zůstat doma v karanténě, stejně jako členové 
jeho rodiny, prosím, nepomlouvejte, nepranýřujte a raději zkuste zjistit, jestli 
někdo z nich nepotřebuje pomoc. Může se to kdykoliv stát i Vám!

Sportování a Covid-19
Každý týden se nám mění pravidla pro sportovní kluby v rámci pandemie Co-
vid-19. Prosím, sledujte aktuální podmínky pro sportování a návštěvu areálu na 
nástěnce u kabin. Děkujeme.

Dáša Horová
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