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SlOvO StarOSty
Vážení spoluobčané,

nejprve bych Vám chtěl popřát hodně štěstí, spokojenosti 
a úspěchů v novém roce. Doufejme, že bude lepší, než byl 
rok 2020.

V uplynulém roce jsme byli všichni bez rozdílu vystaveni 
situaci, jakou jsme nikdy nezažili. Vlivem pandemie koro-
naviru byl od března prakticky přerušen veškerý společen-
ský život, nemohli jsme uspořádat tradiční akce a oblíbená 
setkání, byly přerušeny sportovní soutěže, zrušeny byly 
Dětský den, Vetran rallye, Setkání břehů, naposledy i spo-
lečné rozsvěcení stromečku a štědrodenní zpívání koled, 
které má vždy jedinečnou atmosféru. Omezující opatření 
tvrdě zasáhly podnikatele a živnostníky, hlavně v obchodu 
a službách. V první vlně, kdy jsme ještě nevěděli mnoho 

o skutečné nebezpečnosti viru, jsme byli znepokojeni mediálními zprávami o ti-
sících mrtvých v nejvíce postižených zemích, jako byla v té době Itálie, Španěl-
sko nebo Belgie. Byl jsem hrdý na to, jak jsme se semkli a společně této neznámé 
nemoci čelili. Naše země na tuto situaci nebyla absolutně připravena, proto jsme 
si museli pomoci sami. Dobrovolníci šili roušky, které jsme potom rozváželi po-
třebným, mnozí z Vás pomáhali distribuovat mezi všechny občany a do obchodů 
dezinfekci. Město zřídilo infolinku, kde jsme přijímali objednávky na roušky, 
dovoz nákupů seniorům a poskytovali potřebné informace. Za to Vám všem ještě 
jednou děkuji. Společně jsme tak na jaře nedopustili větší rozšíření nemoci. Po 
klidném létě přišla druhá vlna, kdy jsme již měli více informací a věděli, že je 
třeba chránit především rizikové skupiny obyvatelstva a pro většinu jinak zdravé 
populace není nemoc přímo život ohrožující, i když pro někoho může být velmi 
nepříjemná a zdlouhavá. Sám nejsem lékař ani epidemiolog a nemám proto na 
věc úplně jasný názor, který bych byl schopen obhajovat. Stejně jako asi většinu 
z Vás, i mě již zákazy a omezení unavují a některá z nich jsou podle mého ná-
zoru dosti nešťastná. Znám ve svém okolí první konkrétní případy, kdy nucené 
uzavření provozu zlikvidovalo živnost a dostalo dříve prosperující podnikatele 
a jejich rodiny do existenčních potíží. Vládní podpora nepočítá s tím, že majitelé 
uzavřených provozoven splácejí úvěry, leasingy, mají hypotéky. Na druhou stanu 
je ale neoddiskutovatelné, že pro část populace je nemoc nebezpečná, mnoho 
nakažených potřebuje nemocniční péči a pro některé je k přežití nutná hospita-
lizace na jednotce intenzivní péče a napojení na přístroje, zejména plicní venti-
látory. Těch, stejně jako volných nemocničních lůžek, máme omezené množství 
a nikdo z nás by se nechtěl dostat do situace, kdy někdo blízký bude v přeplněné 
nemocnici čekat na volný přístroj, který bude nutný pro záchranu jeho života. 
Podle veřejně dostupných zdrojů byla kapacita lůžek na jednotkách intenzivní 
péče v období vrcholu druhé vlny nákazy naplněna ze 75 % a v případě dalšího 
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nárůstu počtu nemocných hrozilo její vyčerpání. Proto prosím v maximální míře 
dodržujte základní opatření, tedy nošení roušek ve veřejných prostorách, dezin-
fekci rukou, a všude, kde je to možné, odstupy od ostatních. To je nejmenší, co 
můžeme udělat. Zpomalíme tím šíření nákazy a budeme pevně věřit, že se co 
nejdříve dočkáme návratu našich životů k normálu.

Abych skončil 
něčím radostným 
a pozitivním – 
měl jsem obrov-
skou radost z vy-
sazení více než 
120 stromů a ně-
kolika stovek keřů 
do nově vznika-
jícího sportov-
ně – relaxačního 
parku v městském 
sportovním  are-
álu. Mám radost 
z každého vysa-

zeného stromu. Zde vznikla rovnou celá alej 
podél cesty a další stromy byly vysazeny v oko-
lí. Byl bych rád, kdybychom v podobném du-
chu pokračovali i na jiných místech ve městě. 
Tvoříme tak prostředí, ve kterém žijeme, a na-
ším cílem je, aby bylo pro všechny obyvate-
le co nejpříjemnější a aby se nám tu společně 
žilo co nejlépe. Následovat by mělo budování 
volnočasových sportovišť, zejména pro neorga-
nizovaný sport dětí a mládeže, jako skatepark, 
cyklistická pumptracková dráha, parkourového 
hřiště, nebo instalace malé boulderové (horo-
lezecké) stěny a další. Zde však narážíme na 
možnosti našeho rozpočtu, kdy budeme v le-
tošním roce čelit značnému propadu daňových 
příjmů. O schváleném rozpočtu na rok 2021 
a finanční situaci města Vás budu informovat 
v následujícím čísle Klecanského zpravodaje.

Přeji Vám vše nejlepší v roce 2021

Daniel Dvořák, starosta

Nově vysazené stromy v budoucím sportovně relaxačním parčíku

Keřový pás podél ulice Čsl. armády
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výpiSy Z uSnESEní raDy a ZaStupitElStva 
měSta KlEcany Za liStOpaD a prOSinEc 2020
Rada 18. listopadu
 – Vzala na vědomí žádost o dotaci Klubu biatlonu Klecany ve výši 70 000 korun na 

nákup víceúčelového vozidla pro přepravu materiálu a závodníků. Žádost předala 
zastupitelstvu.

 – Projednala žádost o prominutí nájmu za provozování kavárny na náměstí Třebíz-
ského v Klecanech za listopad a prosinec 2020 v souladu s vyhlášením nouzového 
stavu. Pozve paní Hovorkovou na jednání rady.

 – Schválila smlouvu o zajištění odpovědného zástupce provozovatele ČOV Klecany 
s Ing. J. Topolem z Církvice za 29 750 korun bez DPH za rok.

 – Schválila smlouvu o nájmu datové sítě města s NHK Solutions s.r.o. Praha 10 za 
10 700 korun bez DPH za měsíc s úpravou délky nájmu maximálně na dva roky.

 – Schválila smlouvu se stejnou firmou o servisu datové sítě za 12 590 Kč za měsíc.
 – Vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Klecany Mgr. J. Barešové o aktuálním 

stavu výuky a nástupu dětí do školy.
 – Projednala požadavek technických služeb města na pořízení nákladního automo-

bilu. Vozidlo Iveco Cargo bude používáno na odvoz suchých kalů z ČOV. Správa 
majetku zajistí nabídky a výběrové řízení.

Rada 23. listopadu
 – Schválila dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo s firmou OHL ŽS a. s. Brno na stavební 

práce vedené pod názvem Intenzifikace ČOV Klecany. Jde o zpevněné plochy, 
komunikace, terénní a sadové úpravy, které provede zhotovitel v termínu 15. 3. – 
30. 4. 2021.

Rada 30. listopadu
 – Schválila uzavření kupní smlouvy s EKOS Praha na vybavení interiéru objektu čp. 

74 a 487 Rychta sanitárními doplňky. Nabídková cena je 180 024 korun bez DPH.
 – Schválila žádost o prominutí nájmu za provozování kavárny Klícka za prosinec 

2020 a leden 2021 v souladu s vyhlášením nouzového stavu.
 – Schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze 12. 11. 2019 Rekonstrukce a přístavba 

objektu Rychta čp. 74 a 487. Jde o zhotovení celého díla v rozsahu projektové 
dokumentace nejpozději do 605 dnů od předání a převzetí první části staveniště. 
Cena díla je 69 068 799 korun.

 – Vzala na vědomí informaci o záboru veřejného prostranství a výpočet poplatků za 
zábor v ulici Nad Rychtou v souvislosti se stavbou Rychty a ukládá investičnímu 
technikovi zajistit vyúčtování poplatku za zábor podle vyhlášky o místních poplat-
cích.
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Rada 1. prosince
 – Schválila dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené s Proman s.r.o. Chrudim. Jedná 

se o vybavení interiéru objektů čp. 74 a 487 Rychta archivačními kovovými regály 
a o změnu výšky regálů, s finanční úsporou 10 560 korun a zkrácením lhůty dodá-
ní o deset dnů, která umožní delší čas na stěhování knihovny a archivu z čp. 487 
do nového objektu Rychty.

 – Schválila veřejnou vyhlášku o ceně stočného na období od 1. ledna 2021, kterou 
stanovilo město Klecany jako vlastník a provozovatel kanalizační infrastruktury. 
Cena stočného včetně DPH činí 37,95 korun za m3.

 – Schválila finanční odměnu ředitelce ZUŠ Klecany paní Bc. Daně Snížkové. Bude 
vyplacena z finančních prostředků ZŠ a MŠ Klecany.

 – Schválila žádost ředitelky ZUŠ Klecany o prodej cembala. Bude prodáno za 
170 000 korun podle znaleckého posudku.

 – Schválila prodej hasičského vozu LIAZ. Uložila majetkové účetní paní J. Langové, 
aby nabídla automobil k prodeji formou oznámení a inzerce.

 – Schválila vypsání výběrového řízení na oplocení fotbalového hřiště.

Zasedání zastupitelstva 10. prosince
Zastupitelé na svém řádném zasedání schválili mimo jiné:
 – Plánovací smlouvu se společností BIDLI bydlení pět s.r.o. Praha
 – Několik směnných a kupních smluv mezi městem a různými subjekty
 – Doplnění smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o výpůjčce pro stavbu Spor-

tareál Sportklub Klecany s TJ Sokol Klecany v bodu 10.1: „Vlastník přenechává 
stavebníku předmět výpůjčky na dobu určitou, nejméně však do 31. 12. 2035.“

 – Poskytnutí dotace 50 tis. korun Klubu biatlonu Klecany
 – Uzavření smlouvy o zajištění výkonu úkolů Obecní policie mezi městem Klecany 

a obcí Máslovice a uzavření téže smlouvy s obcí Větrušice
 – Návrh nepřevádět v roce 2020 finanční prostředky z herních a technických her na 

účet Fondu kultury a sportu. Nepřevedené prostředky budou použity na plánované 
úpravy sportovišť a zeleně

 – Navržený schodkový rozpočet města Klecany na rok 2021 ve výši 149 239 424 
korun

 – Starostu p. D. Dvořáka jako delegáta města na jednání na řádných a mimořádných 
valných hromadách v roce 2021: VKM, České spořitelny, Sdružení občanů po-
stižených provozem letiště Praha Ruzyně, Zájmového sdružení právnických osob 
dotčených provozem letiště Praha Ruzyně, DSO Dolní Povltaví, DSO Údolí Vltavy 
a MAS nad Prahou. Jako náhradníky schválilo místostarosty p. I. Kurhajce a P. Ko-
trbu.

 – Vzali na vědomí složení slibu nového zastupitele p. Davida Ledvinky

 – Zvolili p. J. Čepelku členem kontrolního výboru a jeho předsedou.
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Rada 14. prosince
 – Schválila realizaci stěhování archivu stavebního úřadu, jeho kanceláří a městské 

knihovny a cenovou nabídku Jiřího Vávry z Klecan ve výši 139 tisíc korun bez DPH 
s celkovou lhůtou provedení deset dnů. Uložila investičnímu technikovi zajistit vy-
stavení objednávky s cenou 132 tis. korun bez DPH (po odečtu ceny za stěhování 
trezoru).

 – Vzala na vědomí informaci k přepisu dodavatele elektřiny pro ČOV a tlakové stani-
ce kanalizace. Schválila uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny s EP 
Praha na dobu trvání do 31. 12. 2021.

 – Schválila náhradu škody za čištění kanalizace ve výši 19 215 korun. Dne 2. 8. 
2020 byl při přívalovém dešti zaplaven byt.

Rada 21. prosince
 – Vzala na vědomí informaci MO Českého rybářského svazu o termínech schůzí 

v zasedací místnosti MěÚ Klecany.
 – Souhlasila se záměrem rekonstrukce a rozšíření provozovny rychlého občerstvení 

(pizza stánku). Město je vlastník sousedních pozemků.
 – Schválila znění a podpis dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo Intenzifikace ČOV Kle-

cany z 21. 5. 2019 s OHL ŽS a. s. Brno Veveří. Jde o tyto vícepráce: opěrnou zeď 
podél silnice, opěrnou zeď za biofiltrem a dešťovou zdrž a její sanaci.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

tříKrálOvá SbírKa 2021 a aKtuální SituacE
Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti 
s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, 
rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES ko-
ledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí – proto 
přivítejte virtuální koledníky a přijměte online požehnání.
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Co bude jinak?
Tříkrálová sbírka 
se přesouvá do vir-
tuálního prostoru. 
Dodržujeme pravi-
dla stanovená pro 
vycházení a shro-
mažďování, a pro-
to kolednické krá-
lovské skupinky do 
ulic nevyjdou. Ruší 
se hromadné akce 
pro veřejnost i ko-
ledníky jako žehná-
ní nebo tříkrálové průvody. Zdraví všech zúčastněných je pro nás na prvním místě. 
Sledujte webové stránky, Facebook a Instagram Tříkrálové sbírky. Neváhejte a zapojte 
se. Sdílejte a koledujte s námi ONLINE.

Jak funguje online kasička?
Online koleda vám chce zprostředkovat zážitek z koledování ve virtuálním pro-
storu. Věříme, že online koledníci vás potěší stejně, jako by stáli u vašeho pra-
hu. Přijměte požehnání a vložte do ONLINE kasičky příspěvek na pomoc lidem 
v nouzi. 

Přispět můžete přímo té organizaci, která u vás každoročně koleduje. Pokud ne-
cháte pole výběru prázdné, váš dar bude rozdělen mezi všechny naše charity v rámci 
sítě Charity Česká republika. Vámi darovaný obnos bude využit na finacování charit-
ních služeb.  Nastudujte si podrobný návod.

Jak bude sbírka vypadat u nás?
Stupeň 5 PES umožňuje umístění kasiček na veřejně přístupná místa a šíření požehná-
ní prostřednictvím samolepek a nápisů na dveře, a to pouze ve dvou a bez kontaktu 
s dalšími osobami.

Jak bude sbírka vypadat u vás, rozhodne příslušná místní charita a dá to vědět na 
svém webu, případně sociálních sítích. Pokud nevíte, pod kterou charitu vaše obec 
spadá, využijte adresář organizací Charity Česká republika. V bezpečí si s námi užijte 
ONLINE koledu. Děkujeme za vaši přízeň.

Tři krále i dárce hlídá PES
I naše koledníky a dárce ovlivňuje epidemiologická situace v České republice. PES 
bude hlídat průběh Tříkrálové sbírky po celou dobu od 1. do 24. ledna 2021 a po-
doba sbírky se může měnit podle aktuálního vývoje epidemiologické situace. Co to 
prakticky znamená pro každý stupeň PES, vám ukáže přiložená tabulka.
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Foto: trikralovasbirka.cz

ZácHranný výZKum v KlEcanEcH
V prosinci 2020 proběhl záchranný výzkum při stavbě rodinného domu v ulici 
Na vinici.

Akce byla bez přípravné fáze – okamžitá, podílelo se na ní Muzeum v Brandý-
se nad Labem a odbornou supervisi prováděla N. Profantová z Archeologického 
ústavu AV ČR Praha, v.v.i.

Bylo zdokumentováno 13 archeologických raně středověkých objektů a nejdů-
ležitější situaci představovala destrukce hlavního opevnění hradiště v Klecanech. 
Vzhledem k tomu, že toto opevnění bylo zkoumáno jen v r. 1965 a nedochovala 
se kresebná dokumentace této situace, má dokumentace ze záchranného výzku-
mu mimořádný význam! Ani zaměření výzkumu z r. 1965 nebylo zřejmě přesné, 
proto máme problém s prostorovým vztahem staré sondy k nynější situaci.

Potvrdila se existence mohutného opevnění s přední i zadní kamennou stěnou, 
doložili jsme starší či současnou kulturní vrstvu překrytou destrukcí opevnění. 
Celá situace patří 10. století. Odebrali jsme vzorek na termoluminiscenční dato-
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vání, vyzvedli jsme též zvířecí kosti, takže by bylo možné získat i radokarbonové 
datování, bohužel jen v delším intervalu.

Nálezy (keramika, kosti, železná struska, mazanice) budou uloženy v Muzeu 
v Brandýse nad Labem.

Zaměstnáni byli dva studenti archeologie, vypomáhal i jeden pracovník Mu-
zea v Brandýse nad Labem a příležitostně i pracovnice ARUP K. Levá.

N. Profantová

pODívEJ SE Za Humna (5)
Necelých 10 km severně od Klecan je obec Dolínek. Dolínek patří pod Obecní úřad 
Odolena Voda, jako jedno z jejích 3 katastrálních území (Odolena Voda, Dolínek, 
Čenkov). Obdobně jako mají Klecany svého slavného rodáka 
Václava Beneše Třebízského a je po něm pojmenováno náměstí, 
park i pomníky, tak i Dolínek má svého slavného rodáka, kterým 
je Vítězslav Hálek. Pozdější básník a publicista Vítězslav 
(vlastním jménem Vincenc, v evidenci obyvatelstva 
zapsaný jako Siegfried) Hálek se narodil v Dolínku v domě 
č.p. 3 roku 1835.

Pokud do Dolínku zavítáte i zde najdete Památník (rodný 
dům) Vítězslava Hálka, náměstí Vítězslava Hálka i pomník 
Vítězslava Hálka. Cesta do Dolínku trvá autem asi 10 minut 
nebo je možné využít příměstskou linku 373 z Kobylis. Pokud si budete 
chtít prohlédnout také interiér památníku, pak je návštěva možná (když Covid-19 
dovolí) vždy v neděli odpoledne.

JH, obrázek zdroj: Wikipedie
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StěHOvání KláštEra bOSýcH KarmElitEK – 
KarmElu Sv. JOSEfa DO DraSt
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Zuš KlEcany na branDýSKém ZámKu
Dovolte nám touto cestou 
poděkovat paní ředitelce 
ZUŠ Klecany Daně Snížko-
vé za zapůjčení výtvarných 
prací žáků právě této ZUŠ.

V rámci projektu MAP II 
pro Brandýsko, do kterého 
je ZUŠ Klecany zapojena, 
jsme oslovili paní ředitelku 
s prosbou: „Máme na zám-
ku nevyužité stojany a také 
pár zatlučených hřebíčků ve 
zdi. To vše by se dalo vyu-
žít pro instalaci výtvarných 
děl žáků uměleckých škol“. 
Paní ředitelka Dana Snížko-
vá naši žádost vyslechla a reagovala téměř okamžitě. Do dvou dnů se přijela podívat 
na zámek, jak by mohla vypadat instalace výtvarných prací a od 1. 12. 2020 máme ze 
ZUŠ Klecany zapůjčena výtvarná díla se zimní a vánoční tématikou. Děkujeme paní 
ředitelce za vstřícnost a žákům za skvělá díla.
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MAP je zkratka slova Místní akční plán vzdělávání. Díky projektu MAP II pro 
Brandýsko jsme školám v území ORP Brandýs nad Labem Stará Boleslav mohli 
najít odborníky, kteří pracují pro všechny školy. Jedná se o sdílené pozice lo-
gopeda, speciálního pedagoga, dětského psychologa a také právníka. Současně 
jsou v rámci projektu pořádány vzdělávací semináře pro pedagogy (mateřských 
i základních škol) a také pro rodiče. Více se dozvíte na webových stránkách pro-
jektu www.mapbrandysko.cz.

Emilie Koťátková
Koordinátorka projektu

MAS – Střední Polabí, z.s.

cO SE pSalO v KrOnicE KlEcan (12)
Dne 26. června 1971 uspořádala TJ Sokol oslavu 50. výročí založení sportovního 
klubu, na niž byli pozváni hráči, kteří zde před 50 lety začínali s fotbalovou činností. 
(Zakladatelé: Josef Fiala, Honza Zikmund a Karel Valenta).



Klecanský zpravodaj • leden 2021

V roce 1921 vzniklo z podnětu dělnických synků první fotbalové mužstvo 
Vltavan Klecany. Zahajovací utkání bylo na hřišti u Vltavy s SK Bohnice. V poz-
dějším Unionu Klecany hrají i junioři a záloha. Před r. 1930 dochází k oslabení 
činnosti oddílu, kterou znovu rozvíjí FDTJ pod novým názvem Rudá hvězda. Po 
dvou letech se mění na SK Klecany.

Kromě kopané vyvíjel klub bohatou činnost kulturní, zejména divadelní, která 
velmi posilovala české vědomí za německé okupace.

V roce 1948 je oddíl začleněn do TJ Sokol. Po největší krizi oddílu v r. 1959 
je jeho činnost zásluhou hrstky nadšenců obnovena a vedena ke stále lepším vý-
sledkům. Největšího úspěchu dosáhlo A mužstvo v r. 1970, kdy po vynikajícím 
výkonu proti mužstvu Louňovic dosáhlo postupu do 1-B třídy, kde hraje na špici 
tabulky. Dobře si vedou i žáci a dorostenci a B-mužstvo.

V roce 1970 byla zahájena i dívčí kopaná.
Oddíl kopané má širokou základnu sportovců a působí pozitivně na výchovu 

mládeže. V roce 1962 dokončil oddíl výstavbu nového sportoviště. Činnost od-
dílu je financována vlastními prostředky svépomocí.

Závazek sportovců: odpracovat na sportovišti a v sokolovně 1 500 brigádnic-
kých hodin v hodnotě cca 8 000 Kčs.

(Pozn. kronikářky – než se posuneme v textu kroniky dále je zajímavé porovnat text kro-
niky z r. 1971 se vzpomínkami pamětníků z r. 2001:
Kolektiv klecanských pamětníků v roce 2001 vzpomíná:

...nadšenci z Klecan a Klecánek začali v Klecánkách budovat fotbalový klub, který si 
v r. 1921 dal název SK Vltavan. Prvními členy klubu byli p. Jirásek, Kopta, F. Kocourek, 
Kučera – z Klecan pak p. Dus (pekař), J. Fiala, Krupička, Richtr (řezník), Štumpf (tesař). 
V té době klecanští radní klubu nepřáli a nedovolili jim vybudovat fotbalové hřiště, proto 
se rozhodli požádat o pomoc p. Maxe Beniese, majitele klecanského panství, o pronájem 
místa. Ten věnoval místo pro hřiště na svém pozemku v Přemyšlení u cihelny. Dále jim vě-
noval částku 1 500 Kč s podmínkou, že budou hrát fotbal v barvách, v jakých jezdili jeho 
dostihoví jezdci. Tak již 80 let se v Klecanech hraje fotbal pod modro-žlutými barvami.

První zápas sehrál SK Vltavan a SK Bohnice a první gól dal hráč Polanecký. Hrálo se 
v dlouhých trenýrkách a normálních košilích. Na prvý zápas se přišel podívat i pan Benies 
s manželkou a hrabětem Nosticem.

Těžko zazlívat tehdejšímu kronikáři formulaci „podnět dělnických synků“. Psal se rok 
1971 a jméno Benies bylo v té době slovem minimálně neslušným. Což o to, podnět 
dělničtí synci dát mohli, ale každopádně byl potřeba někdo, kdo bude ochoten věnovat 
majetek i peníze pro sportovní účely. To však již zůstalo v normalizační kronice utajeno).

Počet občanů, bydlení a různá zařízení:
Na začátku roku 1971 žilo v naší obci 2 132 osob (1 089 žen a 1 043 mužů), 
z nich bylo 809 pracujících občanů.
Obec čítá 371 obytných domů o výměře 25 094,3 m2 obytné plochy.
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Z toho:
 20 bytů o 1 místnosti
155 bytů o 1 kuchyni + 1 pokoji
276 bytů o 1 kuchyni + 2 pokoje
153 bytů o 1 kuchyni + 3 pokoje
 45 bytů o 1 kuchyni + 4 pokoje.
220 bytů má ústřední topení, ve 393 bytech mají koupelny a 584 byty mají vo-
dovod.
Občané mají 164 auta, 108 motocyklů, 472 ledničky, 433 pračky, 407 vysavačů 
a 562 televizorů.

JH

VýřadPoslední úpravy

mySlivOSt – naHáŇKy na ČErnOu Zvěř
V listopadu a prosinci loňského roku pokračovaly v naší honitbě naháňky na 
černou zvěř. Uskutečnily se v sobotu 28. listopadu a skládaly se ze tří lečí. První 
leč se konala v lokalitě Šulkovna, druhá v lokalitě Holosmetky a třetí ve skalách 
nad tůněmi u Vltavy. V té třetí byli uloveni dva divočáci a jedna liška.

Druhá naháňka proběhla ve stejných lokalitách 12. prosince, ale žádná černá 
zvěř, přes veškerou naši snahu, ulovena nebyla. Ve všech lečích jsme však nara-
zili na množství stop a buchtování od divočáků, a to jak v lese, tak na loukách 
či polích.

Dá se říci, že individuální způsob lovu (šoulačka, na čekané) se ukázal jako 
úspěšnější. Přesto budeme v naháňkách pokračovat i v lednu, abychom kombi-
nací obou způsobů lovu udrželi stavy černé zvěře v přijatelné výši.

Ing. Jindřich Trpák
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Gratulace střelci liškyHospodář gratuluje lovkyni

PF 2021

 Št’astný nový rok, 
 mnoho štěstí, zdraví, osobních 

 a pracovních úspěchů přeje

Myslivecký spolek
 Zdiby – Klecany

Výběr ze
115 druhů

tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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KrmEní ptáKů v Zimě
Zima natož tuhá, třeskutá, štiplavá, vlezlá apod. je v posledních letech sice 
spíše fikcí, ale i tak je dobré myslet na opeřence, kteří nás téměř celý rok 
provázejí zpěvem (ač si to většinou vůbec neuvědomujeme) a zbavují nás 
spousty obtížného a škodlivého hmyzu, a to bez ekologických pohrom. Ne-
používají chemii, a navíc mají shůry dáno (oproti lidem), v tom smyslu, že 
přesně dokážou odhadnout míru likvidace určitého druhu hmyzu tak aby 
nenarušili přírodní rovnováhu.
Jak tedy v zimě ptáky správně přikrmovat:
 – Nejprve je dobré zjistit jaké druhy se v našem okolí vyskytují a podle toho 

nastavit jídelníček.
 – Pokud chcete rozšířit druhovou základnu v okolí vašeho domu, tak je možné 

přidat do krmení i něco netradičního, co naláká i jiné druhy ptáků než ty, které 
k vám obvykle přilétají.

 – Protože je potravy v přírodě v zimním období málo a všichni tedy i ptáci po-
třebují dostatek energie, je dobré složení stravy obohatit mastnějšími produkty 
jako jsou ořechy nebo lůj (vše nesolené!).

 – Lojové koule obohacené zrny je nejsnadnější a nejjistější, (s ohledem na 
složení) koupit v ZOO potřebách nebo v drogerii. Pastí pro ptáky se mo-
hou však stát síťky v nichž jsou koule umístěné. Je lepší lojovou kouli ze 
síťky vyndat a zvolit jiný způsob uchycení nebo umístění v krmítku; velký 
úspěch budete mít i s drobečky suchého pečiva nebo se slunečnicovými 
semeny.

 – Pokud máte na zahradě jabloň, nechte na stromě pár jablek i v zimě, ptáci si 
tak mohou snadno a podle potřeby doplňovat vitamíny.

 – Pozor na kočky. Krmítko by mělo být buď dostatečně vysoko nebo ještě lépe 
umístěno tak aby se nestalo pro toulavé kočky samoobslužnou restaurací.

JH

Sýkora koňadraČervenka obecná
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Milí příznivci klecanské školy,

kalendářní rok 2020 skončil. Byl to velice zvláštní rok plný nenadálých udá-
lostí, zvratů, novinek. Pro nás největší novinkou a velkou zkušeností byla jarní výuka na 
dálku. Snažili jsme se dětem předat co nejvíc, i když neseděly v lavicích a pedagogové 
vyučovali přes počítače, tablety i telefony.

Na začátku nového školního roku v nás doutnala naděje, že školní rok 2020/21 bude 
pro nás příznivější, a my se budeme moci setkávat s dětmi ve škole. Ale tato naděje dlou-
ho netrvala a v polovině října jsme opět museli opustit školu a vyučovat na dálku.

Bude nový rok 2021 pro nás všechny vstřícnější? My si to moc přejeme. Přejeme si, 
abychom byli zdraví, abychom se opět mohli scházet ve škole, a to nejen při výuce, ale 
i v kroužcích a klubech, abychom mohli konečně rozjet všechny naplánované akce.

Všem vám přejeme do nového roku pevné zdraví, hodně pracovních i osobních 
úspěchů, štěstí a lásku.

šKOlní Kurýr

Z Družiny
Vánoční čas v družině
Prosinec se nesl v duchu Vánoc. Celý prosinec jsme se v družině věnovaly přípravám 
na Vánoce. Tvořily jsme různé vánoční a zimní dekorace, kterými jsme si družinu 
vyzdobily.
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V krásném předvánočním čase jsme vyráběly 
s pomocí našich paní vychovatelek vánoční svíc-
ny, ozdoby, andělíčky a přáníčka pro naše nejbliž-
ší.

Adventní období jsme zakončily vánoční be-
sídkou. Vánoční atmosféru jsme si navodily posle-
chem známých vánočních koled. Povídaly jsme si 
o vánočních tradicích a zvycích a některé jsme si 
i vyzkoušely. Zdobily jsme jablíčka a pomeranče 
kořením, jejichž vůně provoněla celou třídu.

Naše předvánoční odpoledne jsme si krásně 
užily!

Děti z družky
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StřípKy Z matEřSKé šKOly
Stejně, jako byl zvláštní celý tento rok, byl zvláštní i jeho konec. Mateřská 
škola fungovala v plném provozu a bez větších omezení, ale tradiční před-
vánoční měsíc jsme si nemohli užívat stejně, jako to bylo v letech minulých. 
Každoročně jsme pořádali vánoční besídky a setkání s rodiči, jezdili jsme na 
různé čertovské a vánoční výlety a nechyběly ani různé kulturní pořady ve 
školce. Letos to však bylo všechno jinak.

Mikuláš, čert a anděl

V pátek 4. prosince vyhlížely děti netrpělivě, jestli k nim do třídy zavítá 
Mikuláš se svoji družinou a rozdá dětem, za písničku či básničku, nějaké 
dobroty.
Děti jsme samozřejmě nemohli o tuto tradici ochudit, a tak jindy početnou 
skupinu andělů a čertů nahradil jeden Mikuláš, anděl a čert z vlastních ro-
dinných a školkových zdrojů. Děkujeme Mikulášovi, andělovi a čertovi za 
jejich návštěvu.
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Vánoční besídky

Vánoční besídky byly také poněkud kuriózní. Každá třída si nacvičila vánoč-
ní program, který natočila na video a umístila na úložiště, kde rodiče mohli 
na základě přístupových údajů video zhlédnout. Podle reakcí rodičů však 
měly i tyto netradiční besídky úspěch.

Ježíšek

V každé třídě proběhlo i tradiční nadělování dárků. Děti měly velkou radost 
z nových hraček, her a stavebnic.

Přejeme Vám dobrý rok 2021!
Kolektiv MŠ
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vEZEmE brOnZ a Další SKvělé výSlEDKy 
Z mČr v cyKlOKrOSu
Na poslední chvíli, v koronavirové pau-
ze, se podařilo uspořádat mistrovský 
závod v cyklokrosu pro mládežnické 
kategorie. Na specifické trati s píseč-
nými pasážemi v kolínských Borkách 
nebyla nouze o překvapivé výsledky. 
Ostatně jak už to u mistrovských závo-
dů bývá.

Nejprve v sobotu bohužel nepustila 
zraněná ruka na start Filipa Jecha, kte-
rý se hodlal poprat o skvělý výsledek 
v juniorech. A tak jediným sobotním 
zástupcem v našich barvách byl Štěpán 
Havelka, kterému závod moc nesedl, 
a byl stažen kolo před cílem.

V neděli hned v prvním závodu mlad-
ších žákyň se blýskla skvělým výkonem 
a pro bronzovou medaili si dojela Laura 
Svobodová a byla to její první velká me-
daile ve sportovním životě.

Ve starších žákyních zabojovala 
a 16. místo přivezla do cíle Nela Falty-
sová.

S velkými nadějemi jsme vzhlíželi 
k závodu starších žáků, kde máme hned 
několik výborných závoďáků schopných 
bojovat o TOP10. Po skvělém startu se 
hned tři naše dresy objevily v čelní sku-
pině. Na pád v čelní skupině, 500 m po 
startu, doplatil David Svoboda, kde se, 

Laura Svobodová v písku

David Svoboda a Denis Vašíček na trati
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ne vlastní vinou, poroučel k zemi a mu-
sel rovnat řídítka na svém stroji. To ho 
odsoudilo ke stíhací jízdě z posledního 
místa. David jel famózně a v extrémně 
rychlém závodu mu to dalo na 14. místo 
z 50 startujících. Denis Vašíček se celý 
závod pohyboval těsně za hranou první 
desítky a v cíli mu naměřili dvanáctý nej-
lepší čas. Dominik Kukla jel svůj životní 
závod. Byl vždy přesně tam, kde měl být. 
Pořád zkušeně v první skupině. Do po-
sledního kola vjížděla pospolu trojička 
s naším Dominikem. Bohužel dva parťá-
ci v boji o pozice před překážkami lehli 
a poslali k zemi i Dominika. Tím dali šan-
ci odpáraným jezdcům vrátit se do bojů 
o medaile. Boj o medaile se tak rozšířil 
na pět jezdců. Užuž to 500 m před cílem 
vypadalo, že Dominik urve bronz, ale asi 
jediná jeho chyba v závěrečné písečné 

pasáži mu přisoudila nepopulární brambory. Ještě doplním, že svůj standard zaje-
li Mikuláš Děták – 31. místo, Karol Kryl – 37. místo, František Bublík – 41. místo 
a Adam Hugo Alina – 45. místo.

A na závěr v kategorii kadetů se v rychlém závodě prali o co nejlepší výsledek 
Jonáš Kučera a Marek Špaček. No a kluci viděli jak těžký je přechod do kadetů, tam 
se jezdí o třídu rychleji a nejlepší soupeři jim nadělili rundu.

Dominik Kukla po startu

Start starších žáků
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KlEcany

Jaký byl rok 2020 ve fotbalovém klubu?

Začátek roku 2020 byl stejný jako každý jiný rok. Připravovali jsme se na 
novou sezonu. Pilně jsme v zimě trénovali, abychom mohli poměřovat síly 
se soupeři při fotbalových utkáních. Světem se však začal šířit vir, který v po-
lovině března zasáhl definitivně i do našich životů. Kromě životně důležitých 
věcí ovlivnila celosvětová pandemie i sportovní prostředí. Byly přerušeny 
profesionální i amatérské soutěže. Nejdříve docházelo k různým omezením, 
až došlo k úplnému zastavení organizované sportovní činnosti. Naši trenéři 
se snažili ze všech sil udržovat kontakt s fotbalisty ze svých týmů, pomáhali 
na dálku s individuálními tréninky a hned, jak to v létě bylo možné, nasadili 
plný tréninkový režim včetně letních soustředění. S nadějí jsme vyhlíželi 
novou sezonu a doufali, že se vše vrátí do starých kolejí a budeme trénovat 
a sportovat bez omezení. To jsme se však spletli. Po pár odehraných zápasech 
jsme opět museli začít omezovat organizované sportovní aktivity až do jejich 
opětovného úplného přerušení. Rok 2020 jsme si po sportovní stránce oprav-
du neužili a nebyla dohrána ani jedna ze soutěží. Nejsou vítězové, nejsou 
poražení a všichni doufají v lepší časy.

Jako kdyby nebylo málo problémů, zasáhla fotbalový sport veřejně známá 
korupční aféra. Nemá smysl tuto kauzu, jakkoliv komentovat, protože článků 
a expertiz bylo sepsáno více než dost. Na základě této události byly vyhláše-
ny volby do vedení fotbalové asociace. Ve volbách budou na valné hromadě 
reprezentovat amatérský sport kluby, které byly řádně zvoleny ve volbách 
zástupců. Tyto volby proběhly těsně před vánočními svátky. Doufáme, že se 
situace uklidní a nové vedení fotbalové asociace bude dělat svoji práci ku 
prospěchu fotbalových klubů, a nejen pro ten svůj.

Další velkou změnou pro náš amatérský sport byl vznik Národní sportovní 
agentury, která převzala administraci dotačních titulů od Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. Bylo nutné vytvořit nové registry všech sportov-
ců, registry sportovišť a navázat s NSA aktivní spolupráci, aby bylo možné 
čerpat finanční prostředky na činnost sportovního klubu ze státního rozpoč-
tu. Byla to spousta mravenčí práce, ale vše jsme zvládli a budeme se snažit 
využít financí ze státního rozpočtu, pokud nám budou poskytnuty, ke zkva-
litňování podmínek pro všechny naše sportovce a trenéry.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na celoročním 
fungování fotbalového klubu. Děkuji hráčům, trenérům, rodičům, správci 
areálu, vedení oddílu, sponzorům, partnerům a městu Klecany jak za finanč-
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ní podporu celoroční činnosti oddílu, tak i za technickou pomoc při údržbě 
sportovního areálu.

Přeji nám všem, abychom se mohli vrátit k „normálnímu“ životu, aby byli 
všichni zdraví na těle i na duši a nikdo nemusel řešit existenční problémy.

Nové hřiště s umělým povrchem

V posledních měsících se k členům fotbalového klubu dostávaly různé in-
formace ohledně výstavby a využívání hřiště s umělým povrchem, které bylo 
vybudováno ve sportovním areálu, v prosinci předáno ke kolaudaci a k ná-
slednému užívání do zkušebního provozu. Vzhledem k tomu, že se dokonče-
ní této akce neobešlo bez diskusí plných emocí, šíření polopravd a slovního 
napadání fotbalistů, ráda bych uvedla některá fakta k tomuto projektu, a to 
i s rizikem, že se nevyhnu dalším kritickým a ironickým poznámkám.

Na sklonku roku 2019 vypsalo MŠMT narychlo investiční dotace na re-
konstrukce, revitalizace a výstavbu nových sportovišť pro ORGANIZOVANÝ 
sport. Tuto dotační výzvu se podařilo „odchytit“ v rámci informačních kaná-
lů města Klecany. Slovo dalo slovo a především díky p. Kristýně Holubové 
jsme začali zjišťovat potřebné informace a doslova dřít na přípravě projektu. 
Podmínky výzvy jsme byli schopni splnit, ale nutně jsme potřebovali po-
moc města Klecany, protože jsme sami nedokázali, v tak krátkém čase, kte-
rý jsme měli k dispozici, zpracovat 
projekt na nové sportoviště. Město 
Klecany nám poskytlo projekt na 
hřiště s UMT, které mělo být součástí 
původně zamýšleného velkého spor-
tovního komplexu, na který se nikdy 
nepodařilo získat dotační prostřed-
ky. S pomocí zaměstnanců města 
jsme připravili žádost k podání ve 
velmi krátkém čase. Chyběla už je-
nom „drobnost“, a to získat 30 % 
na dofinancování projektu a získat 
partnery, kteří organizují sportovní 
činnost mládeže. Díky vstřícnosti 
zastupitelů města Klecany nám bylo 
schváleno dofinancování projektu 
a díky ochotě vedení spolků a paní 
ředitelce ZŠ Klecany, jsme získali 
i partnery pro tento projekt. Žádost 
jsme podali a čekali. K naší velké 
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radosti byl projekt schválen k financování. Pro nás však začala velmi nároč-
ná administrativní práce v „šibeničních“ termínech a s covidovou pandemií 
v zádech. Museli jsme shánět všechna možná i nemožná povolení, smlouvy, 
potvrzení, zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby atd. Samotná reali-
zace stavby přinášela každodenní překvapení a museli jsme operativně řešit 
nastalé problémy. Každý týden se konaly kontrolní dny, abychom měli stavbu 
pod dozorem, a v prosinci jsme kontrolovali stavbu doslova se zatajeným 
dechem a doufali jsme, že všichni subdodavatelé dodrží termíny dodávek, 
hlavní dodavatel stavbu dokončí a my budeme moci požádat o kolaudaci 
stavby. Vše se podařilo, a máme novou tréninkovou a hrací plochu pro naše 
fotbalisty. Právě pro ně jsme toto hřiště budovali. V současné době máme té-
měř dvě stovky organizovaných sportovců a travnaté fotbalové hřiště již není 
schopné kapacitně zvládnout tolik tréninků a zápasů. Nabízí se i výborná 
plocha pro zimní přípravu. Nemusíme se tedy rozhlížet po okolí a půjčovat si 
hřiště s umělým povrchem. Zároveň bude v předem dohodnutých termínech 
tato plocha využívána našimi partnery, což jsou organizované sportovní spol-
ky z našeho města a také žáci základní školy. Pro tuto plochu bude vytvořen 
provozní řád a rozpis obsazenosti.

Tělovýchovná jednota Sokol Klecany z. s. je odpovědným subjektem za 
tento projekt, který má, z důvodu přijaté dotace, podmínku 10 let udržitel-
nosti. Setkáváme se s dotazy, kdy bude toto hřiště přístupné veřejnosti. Od-
pověď na tento dotaz je poměrně jednoduchá – až se veřejnost začne chovat 
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Všem členům, hráčům, fanouškům,
sponzorům fotbalového klubu

TJ Sokol Klecany a občanům města Klecany přejeme  
v roce 2021 pevné zdraví a úspěchy v osobním, 

pracovním i sportovním životě.
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ke sportovním zařízením slušně a civilizovaně. Zatím se bohužel „veřejnost“ 
mnohdy chová ve sportovním areálu tak, že ničí volně přístupný majetek. 
Fotbalové brány slouží jako prolézačky, střídačky jsou využívány k posezení 
s kočárky a často jsou i místem k odkládání použitých plen a jiných odpadků. 
Podle různých indicií je to i skvělé místo pro konání „společenských“ setkání 
zejména mládeže. V celém areálu dochází pravidelně k vandalismu na ma-
jetku sportovního klubu. Ještě před dostavbou hřiště se na umělém povrchu 
projížděly děti na koloběžkách, odstrkovadlech a na bicyklech.

Výše zmiňovaná „veřejnost“ si, k lítosti nás všech, neuvědomuje, že spor-
tovní zařízení je majetkem sportovního klubu, který za něj, vzhledem k ví-
cestrannému financování, nese plnou odpovědnost. A stejně tak si málokdo 
uvědomuje, že ničení takového majetku hraničí, s ohledem na jeho pořizo-
vací cenu, s trestným činem.

Vedení klubu přislíbilo na základě dohody s vedením města, že bude toto 
hřiště přístupné i pro neorganizované sportovce, avšak za jasných pravidel. 
Podmínkou zpřístupnění hřiště veřejnosti však je, zajistit aby nedocházelo 
k devastaci sportovního zařízení, v opačném případě nezbude než přístup 
veřejnosti omezit.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem za-
sloužili o realizaci tohoto projektu. Děkuji vedení města Klecany, které nám 
pomáhalo při organizaci realizace akce, zastupitelům města Klecany za 
schválené finanční prostředky, p. Kristýně Holubové za pomoc při zpraco-
vání žádosti, p. Michalu Rathouzskému za dohled nad výběrovým řízením, 
zpracováním smluv a dalších potřebných dokumentů, partnerům projektu 
a vedení fotbalového oddílu, zejména p. Jiřímu Kruťovi, který se věnoval 
projektu každodenně po celou dobu výstavby.

Dagmar Horová




