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SlOvO StarOSty
Vážení občané,

dovolte mi, abych dnes krátce shrnul nejdůležitější úkoly, kte-
rými jsme se na radnici zabývali v lednu a únoru, a zmínil, co 
nás čeká v nejbližších týdnech.

Čistírna odpadních vod (ČOV)
Technologie ČOV byla 31. 1. 2021 úspěšně předána městu 
do užívání, je již plně funkční, stavba však ještě není kom-
pletně dokončena. Aktuálně probíhají drobné dodělávky, až 
to klimatické podmínky dovolí, dojde k dokončení areálových 

komunikací a úpravě okolních prostranství. Podle prvních rozborů vody na odtoku 
funguje ČOV velmi dobře, na rozdíl od staré ČOV plní s rezervou přísné limity zne-
čištění vypouštěných vod. Za město se na tomto projektu podílejí zejména místosta-
rosta Mgr. Pavel Kotrba a vedoucí oddělení správy majetku Ing. Michal Rathouzský.

Reakční nádrže nové ČOV

Rychta
Stavba Rychty je rozdělena na čtyři samostatné úseky – městský úřad, nájemní byty, poš-
tu s knihovnou a společenský sál. V lednu byla zkolaudována budova městského úřadu 
a začíná jeho stěhování. Město se stále rozrůstá a stávající prostory městského úřadu jsou 
nevyhovující požadavkům dnešní doby. Aktuálně sídlí městský úřad na třech různých ad-
resách – vedení města, účtárna, stavební úřad, jednací a obřadní místnost na rohu náměs-
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tí, matrika, pokladna, správa 
majetku a knihovna v budově 
pošty, kancelář oddělení in-
vestic v přístavku u stodoly 
naproti hasičské zbrojnici. 
Někteří pracovníci se tísní po 
třech v malých kancelářích, 
není zajištěna bezbariérovost 
ani vyhovující sociální zaříze-
ní pro veřejnost i zaměstnan-
ce. Po přestěhování do nových 
prostor najdou občané veške-
rou agendu městského úřadu 

v jedné moderní bezbariérové budově. V přízemí je recepce s podatelnou, pokladna, ma-
trika, stavební úřad, výtah i sociální zařízení pro návštěvníky. V patře potom ostatní kance-
láře městského úřadu a vedení města.

Následovat bude kolaudace čtyř bytů v nejvyšším patře budovy, které budou poté 
nabídnuty ke komerčnímu pronájmu. Byty mají samostatný vstup, jsou velmi pěkné, 
některé s krásným výhledem, město je financovalo ze 100 % z vlastních prostředků, 
bez jakékoli dotace. Z tohoto důvodu jsme jako správní hospodáři nuceni u těchto bytů 
stanovit tržní nájemné, ob-
vyklé v podobných nemovi-
tostech v okolí, aby se vynalo-
žené prostředky začaly městu 
vracet. V případě vyššího zá-
jmu, než je počet bytů, bude 
probíhat soutěž o výši nájmu. 
Je to nejtransparentnější způ-
sob, jak byty přidělit zájem-
cům. Přesná kritéria ještě ne-
byla Radou města schválena, 
dojde k tomu v nejbližších 
dnech.

V dalších fázích dojde k dokončení rekonstrukce pošty a společenského sálu se 
zázemím. Za město na tento projekt dohlíží zejména investiční technik města Lu-
boš Ježek a místostarosta Ivo Kurhajec. Ve spolupráci s architektem, stavební komisí 
a městskou krajinářskou architektkou připravujeme projekt úpravy veřejného pro-
stranství před Rychtou.

Sportovní areál
Raději samozřejmě přináším dobré zprávy, ale zde musím začít zprávou špatnou – 

naše žádost o dotaci cca 4 mil. Kč na skatepark byla zamítnuta, proto se jeho stavba 
přesouvá do dalšího roku.

Recepce – podatelna nového městského úřadu

Výhled z jednoho z bytů na Rychtě
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Dobrá zpráva je, že se nám podařilo získat dotaci z grantu Oranžové hřiš-
tě nadace ČEZ ve výši 300 000,– Kč na balanční herní prvek pro mládež ve spor-
tovně relaxačním parčíku nad fotbalovým hřištěm. Zde budeme na jaře v práci 

Plánek horní části parčíku – sportovně relaxační část

Zákres uvažovaných sportovních a herních prvků v horní části sportovního areálu
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pokračovat, nejdříve vybudováním pumptrackové dráhy a zmíněného herního 
prvku, následovat budou další prvky pro vyžití dětí, mládeže i dospělých, jako je 
venkovní posilovna, malá horolezecká stěna apod. Finanční prostředky se kromě 
rozpočtu města snažíme získávat i z různých dotačních titulů a darů. Na tom-
to projektu spolupracujeme s městskou krajinářskou architektkou Ing. Markétou 
Pešičkovou.

Využili jsme i vypsaného dotačního titulu od Národní sportovní agentury pro 
organizovaný sport a požádali o dotaci na dokončení fotbalového areálu – oplo-
cení a osvětlení hřiště, malou tribunu a venkovní posilovací stroje. Projekt nám 
připravuje Ing. Arch. Lukáš Ballek.

Parčík v ulici Do kaštan
S krajinářskou architektkou Ing. Markétou Pešičkovou jsme se pustili i do bu-
dování malého parčíku, odpočinkového místa v ulici Do kaštan (pod bývalou 
poštou). Tento pozemek je ve vlastnictví města, byl dlouho neudržovaný a zane-
dbaný, porostlý náletovou vegetací, leželo v něm i dost odpadu. Vedou pod ním 
inženýrské sítě, proto je nevhodný pro jiné využití. Zatím jsme prostor vyčistili 
od nepořádku a náletových dřevin, v budoucnu bych byl velmi rád, kdyby zde 
došlo k umístění laviček a výsadbě obecních ovocných stromů, aby si mohli ko-
lemjdoucí utrhnout třešeň, meruňku nebo švestku z obecního stromu.

Zatím došlo k vyčištění dosud neudržovaného pozemku v ulici Do kaštan –  
v plánu je zde malý park s ovocnými stromy
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Změny v dopravě
Do Klecan jsem v únoru pozval zástupce Dopravního inspektorátu Policie ČR, 

konzultovali jsme některé možné úpravy v dopravě, které vzešly z požadavků ob-
čanů. Bohužel se naprostá většina ukázala jako nerealizovatelná, dopravní policie 
k nim měla vážné výhrady a zamítla je. Žádost o snížení rychlosti umístěním příč-
ných prahů na ulici Topolová byla zamítnuta, stejně tak pruh pro chodce na vozovce 
v ulici Do Klecánek. Zamítnut byl i další přechod pro chodce přes ulici Čsl. armády 
u sportoviště, zde by muselo dojít ke stavebním úpravám a vybudování chodníku i na 
druhé straně komunikace. Policie měla výhrady i k umístění zpomalovacího prahu 
před zúžením v ulici Do kaštan.

Základní škola
V únoru jsme podali žádost o dotaci ve výši cca 12 mil. Kč na letošní etapu 
rekonstrukce základní školy, v porovnání s celkovými předpokládanými nákla-
dy je však tato dotace minimální a nadále usilujeme o získání dotace na celou 
rekonstrukci.

Změna územního plánu č. 4
Ve změně ÚP č. 4 jsme ve spolupráci se stavební komisí našli některé chyby 
(vyřazení lávky přes Vltavu z ÚP, nekoncepční přeřazení jednoho z pozemků do 
1. etapy výstavby), kvůli kterým bychom nemohli s některými dalšími zastupiteli 
pro tento návrh při jeho schvalování hlasovat. Z tohoto důvodu jsme vypracovali 
námitky, které jsem podal pořizovateli ÚP. S vypořádáním námitek bude veřej-
nost seznámena na veřejném projednání změny ÚP 4. 3. 2021. Pokud se již 
neobjeví nějaké další závažné připomínky, bude změna ÚP předložena zastupi-
telstvu ke schválení koncem března.

Sněhová nadílka
Sněhová nadílka následovaná tuhými mrazy prověřila naše technické služby. Všichni 
práceschopní zaměstnanci města byli v ulicích a odklízeli sníh. Přes veškerou snahu 
se z důvodu vytrvalého sněžení a silného mrazu nepodařilo některé ulice ošetřit na-
tolik, aby byly v pondělí 8. 2. sjízdné pro svoz odpadu. Občanům, kterým nebyl tento 
den odpad vyvezen, město zajistilo při následujícím svozu i odvoz odpadu v pytlích 
a zájemcům poskytlo pevné pytle na odpad. Několik dní trvajících tuhých mrazů vy-
užili dobrovolníci z Klecánek a Vinice a na asfaltových hřištích vybudovali kluziště. 
Město pomohlo poskytnutím elektrikáře a přivedením elektřiny k osvětlení, bruslit se 
pak mohlo i ve večerních hodinách. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, moh-
la tak vzniknout místa k bezpečnému bruslení pro klecanské děti.
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Naše Multikára při úklidu sněhu

Díky dobrovolníkům vznikla na hřištích v Klecánkách a na Vinici bezpečná kluziště

Přeji Vám krásné jarní dny,
Daniel Dvořák, starosta
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výpiSy Z uSnESEní rady měSta KlEcany  
Za lEdEn a únOr 2021
Rada 25. ledna
 – Schválila dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – Vybavení interiéru objektu čp. 74 

a 487 Rychta I. mobiliář a doplňky.
 – Schválila smlouvu na servisní služby s firmou Schindler CZ a. s. Praha na od-

borné prohlídky a údržbu výtahu v čp. 74.
 – Schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov 

v rámci Programu rozvoje regionu, jakož i dofinancování dotací na krytí nákla-
dů na objekt Družina ZŠ Klecany zahrnující nástavbu k současnému objektu 
Základní školy Klecany, aby se rozšířila stávající občanská vybavenost města.

 – Schválila smlouvu o centralizovaném zadávání se ZŠ a MŠ Klecany. Předmě-
tem jsou dodávky plynu a elektřiny.

 – Vzala na vědomí informaci o ukládání komunálního odpadu obce v roce 
2021: při odvozu na skládku Uhy činí poplatek 107 563 korun, při odvozu do 
spalovny činí poplatek 90 343 korun.

 – Schválila smlouvu o výpůjčce se spolkem Klub biatlonu Klecany na nebytové 
prostory a pozemky v areálu Dolní kasárna.

 – Schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v čp. 976 a části pozemku 
v areálu Dolní kasárna s panem P. Závětou z Řeže.

 – Vzala na vědomí dotaz MUDr. A. Jeníkové ze Zdib na možnost zřídit ordinaci 
ORL. Vedení města provede šetření na zdravotním středisku.

 – Schválila smlouvu o zajištění vzorku splaškových vod a kalů na ČOV Klecany 
s ÚNS Laboratorní služby Kutná Hora za 54 130 korun bez DPH za rok, a to 
v rozsahu čtyři vzorky splaškové vody na přítoku, dvanáct vzorků odpadních 
vod na odtoku a jeden vzorek kalu ročně.

 – Schválila objednávku rozšíření kamerového systému na sportovní areál od 
NHK Solutions Praha za 84 611 korun bez DPH ročně.

 – Schválila žádost o prominutí nájmu za část ESO přístřešku společnosti Efecto 
Prague Liberec, a to za leden a únor tr. v souladu s vyhlášením nouzového 
stavu.

 – Schválila dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se společností Gato Praha na dodáv-
ku zboží – vnitřní látkové rolety.

Rada 8. února
 – Rada vzala na vědomí vyúčtování služeb Charity Neratovice za rok 2020. 

Charita pečuje o klienty v okolních obcích. Dotace Charitě byla v roce 2020 
poskytnuta ve výši 550 000 korun. Klecany se podílely částkou 267 290, Hu-
sinec-Řež 145 210, Zdiby 89 953, Máslovice 15 421 a Větrušice 32 126 Kč.
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 – Schválila žádost o prominutí nájmu za část pozemku p. č. 463/7 společnosti 
Kledepo Klecany, a to za jeden měsíc roku 2021, v souladu s vyhlášením nou-
zového stavu.

 – Vzala na vědomí žádost spolku Pravý Hradec o půjčku 50 000 korun a o pro-
stor pro výběh a pastvu koní. Schválila krátkodobou půjčku. Ale neschválila 
další výpůjčky pozemku pro koně z důvodu již vypůjčených pozemků.

 – Vzala na vědomí nabídku společnosti Hanssped na úpravu polní cesty mezi 
kasárnami. Pověřila místostarostu pana I. Kurhajce dalším jednáním.

 – Vzala na vědomí zápis stavební komise z 11. 1. 2021 ke studii prostoru před 
Rychtou a okolí od Ateliéru M.A.A.T. a doporučuje zapracovat připomínky ko-
mise a členů rady města do projektové dokumentace a připravit návrh zadání 
dokumentace. Pověřuje investičního technika pana Ježka dalším jednáním.

 – Seznámila se s opakovanými stížnostmi na činnost návštěvníků Pravého Hrad-
ce ve výstrojním skladu v areálu Dolních kasáren. Jedná se o noční mejdany, 
nepořádek, požívání alkoholu, kouření ve sportovním sálu a účast mladistvých 
na těchto akcích. Výstrojní sklad je vypůjčen Pravému Hradci pro volnočasové 
aktivity. Rada důrazně žádá předsedkyni spolku paní Z. Tomášovou o okamži-
tou nápravu a uděluje poslední výstrahu před okamžitým ukončením výpůjčky 
v případě, že se zde budou podobné akce opakovat.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

rOZlOučEní
Dne 7. 2. 2021 nás navždy opustila naše  
milovaná maminka paní Kristína Fiantková.
Za tichou vzpomínku a projevy soustrasti děkuje

rodina Fiantková
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SpOrtOvně – rEKrEační parK  
u HŘiŠtě v KlEcanEcH
Do nově vznikajícího spor-
tovně – rekreačního parku 
v městském sportovním areá-
lu bylo vysazeno 121 stromů 
a několik stovek keřů. Vznik-
la zde rovnou celá alej po-
dél cesty a další stromy byly 
vysazeny i  v okolí hřiště. 
Jsme velice potěšeni, že tak 
tvoříme prostředí, ve kterém 
žijeme, a naším cílem je, aby bylo pro všechny obyvatele, co nejpříjemnější a aby se 
nám tu společně žilo, co nejlépe.

Následovat by mělo budování volnočasových sportovišť, zejména pro neorganizo-
vaný sport dětí a mládeže. 
Projekt  je spolufinancován Státním fondem životního prostředí.
Tímto velice děkujeme za umožnění realizace, která probíhala 15. 11. – 20. 12. 2020
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můJ bOJ S nEmOcí cOvid-19 –  
pŘEžil JSEm SvOu Smrt
Vážení čtenáři Klecanského zpravodaje,
dovolte mi, abych se s vámi touto cestou podělil o svůj příběh boje s koronavirem.

V části společnosti stále přetrvává názor, že koronavirová nákaza je jenom „chři-
pečka“. Věřím, že můj příběh poslouží jako výstraha pro ty, kteří Covid-19 stále pod-
ceňují.

V polovině ledna, konkrétně 14. 1., jsem pociťoval příznaky, které jsem znal 
z běžného chřipkového onemocnění. Zahájil jsem samoléčbu paracetamolem 
a běžně dostupnými kapkami na kašel. Můj stav se příliš nelepšil a po konzulta-
ci s lékařkou jsem byl odeslán 19. 1. na PCR test. Již večer jsem dostal zprávu, 
že výsledek testu je pozitivní a zároveň se začal zhoršovat i můj zdravotní stav 
včetně teplot. 25. 1. jsem opět konzultoval situaci s lékařkou, která mi ihned na-
řídila volat záchrannou službu a hospitalizaci. Už vyšetření lékařem v záchrance 
a napojení na přístroje značilo, že je situace velmi vážná. Vzhledem ke korona-
virové nákaze trvalo mnoho minut, než se záchranářům podařilo mě umístit na 
volné oddělení ARO. K mému štěstí se našlo lůžko vybavené plicní ventilací. Byl 
mi diagnostikován oboustranný zápal plic a podle vyjádření lékařů došlo k velké 
devastaci plic koronavirem.

Následovalo uvedení do umělého spánku na 9 dní. Prognóza byla nejistá. Celá ro-
dina, přátelé a známí, všichni doufali, že se z umělého spánku probudím a uzdravím 
se. Lékaři a sestřičky každý den bojovali o můj život.

Po probuzení z umělého spánku na covid ARO jsem nemluvil, nechodil, byl jsem 
připojen na kyslík a po zjištění, že jsem covid negativní, jsem byl převezen na nein-
fekční oddělení ARO, kde pokračovala moje léčba.

8. 2. jsem byl předán na JIP plicního oddělení. Stále jsem nemluvil, nemohl jsem 
chodit. S pomocí sester a lékařů jsem začal rehabilitovat. Trénoval jsem chůzi, která 
ale mnohdy skončila jedním či dvěma krůčky kolem nemocniční postele. Přetrvávalo 
připojení na kyslíkový přístroj.

Po týdnu jsem se dostal na běžný pokoj, stále jsem nemohl chodit, ale dokázal 
jsem se sebe vydat alespoň pár hlásek. V noci, když jsem nemohl spát, jsem tajně 
cvičil s nohama pár postelových cviků a doufal jsem, že brzy zvládnu ujít alespoň 
pár kroků.

Po dalším týdnu jsem začal s pomocí zdravotních sester pomalinku chodit a při-
dávat krůček ke krůčku. Dařilo se mi i lépe komunikovat, ale i mluvení bylo velmi 
namáhavé.

Byl jsem chválen lékaři za svoji bojovnost a snahu se po tak těžké nemoci dostat 
co nejdříve domů. 23. 2. jsem se dočkal. Konečně jsem byl doma. Se ženou, bez 
přístrojů, trochu chodící a stále se zadýchávající, ale šťastný, že při mně stál anděl 
strážný, když mi bylo nejhůře.

Děkuji své manželce, která prožila těžké období plné strachu a neúnavně mi po-
máhá zvládat těžkou nemoc. Děkuji celé své rodině, přátelům a známým, že na mě 
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mysleli a přáli mi uzdravení. Děkuji všem lékařům, sestrám a dalšímu zdravotnické-
mu personálu za to, že nepřestali bojovat o můj život.

A vám všem ostatním bych chtěl vzkázat, abyste nepodceňovali Covid-19 a chova-
li se zodpovědně a ohleduplně.

Přeji vám všem hodně zdraví a věřím, že až se situace vylepší, potkáme se třeba 
na fotbale nebo na rybách.

Karel Hořánek

JarO v ZaHradě
Místní akční skupina MAS nad Prahou pro nás získala ze 
Státního fondu životního prostředí ČR dotaci na výsadbu 
ovocných stromů ve výši 50 500 Kč! Máme radost, že v naší zahradě v kasárnách 
budeme mít i svoje ovoce!

Počkáme však na jaro a na rozvolnění hygienických opatření. Potom nás „potulná 
sadařka“ Kristýna Kadlecová naučí, jak se stromy sází a jak o ně budeme pečovat. 
Máte možnost zasadit si „svůj“ strom, když se včas přihlásíte. Připravte se na březen! 
Možná to vyjde na 21. 3., kdy společnou brigádou přivítáme první jarní den.

Zatím nakoupíme stromky i kůly, pletivo a nátěr na jejich zabezpečení.
O dotaci na další rostliny jsme požádali Nadaci Partnerství. Na medonosné keře 

a bylinky jsme dostali 45 000 Kč z programu Zelené oázy. A máme tak práci pro 
přírodovědný kroužek i pro přírodovědný příměstský tábor! Uvítáme i každou radu 
a pomocnou ruku dospělých! Těšíme se na jaro, až začneme sázet. Ale práce máme 
na několik let!

Zdeňka Tomášová

Výběr ze
115 druhů

tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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milí čtEnáŘi KlEcanSKéHO ZpravOdaJE,
tímto přáním můžeme vyvolat pocit, že honíme čas, opak je však pravdou – čas honí nás. Protože 
se k Vám další číslo Klecanského zpravodaje dostane kolem 5. dubna a Velikonoce letos připadají 
na úplný začátek dubna, dovolte nám popřát Vám klidné s pokojené svátky jara. Přejeme Vám 
abyste našli sílu k tomu zastavit se a zamyslet se v klidu, jak vše kolem nás pádí a zda není ten 
pravý čas ubrat. Možná si někdo řekne, že ubíráme už rok. Rok, který se potýkáme s epidemií, 
o níž stále nemáme dostatek informací, neumíme se jí účinně bránit a chvílemi nevíme co si 
počít. Zvláště když celou situaci na straně jedné, z pohledu normálních lidí, nevnímáme jako 
úplně kritickou a na straně druhé nám představitelé státu tvrdí, jak strašně nebezpečný stav to je, 
zvláště když se dosud nepodařilo najít a nastavit účinnou obranu proti tomuto viru. Je smutné, že 
na místo hledání účinné ochrany, správné organizace a účinných opatření se představitelé státu 
v rámci začínajícího předvolebního boje jen osočují, napadají a vinu nakonec svalí na lidi, kteří 
údajně nedodržují nařízení. Pokud však někdo vydá nařízení a žádným způsobem nekontroluje 
a nesankcionuje jeho dodržování, je to jen plácnutí do vody... po chvilce se hladina uklidní a vše 
jde v původních kolejích.

V této chvíli se nabízí otázka. Zklidnili jsme doopravdy? Nejsme stále jako závodní koně při-
pravení na startu? Čekáme, kdy budeme moct vyrazit hned jak někdo dá povel. Každá epidemie 
jednou skončí, to je asi jediné, na co se, s ohledem na historické zkušenosti, můžeme spolehnout. 
Život se vrátí k normálu. Ti, kteří jsou ve svém podnikání zasaženi momentální situací nejvíce se 
buď opět dokážou postavit na nohy nebo najdou jiný způsob podnikání, který je možná posune 
o něco dál. Ti dříve narození si určitě ještě vzpomenou na frázi hojně používanou za socialismu: 
„poučení z krizového vývoje“. Ponecháme-li stranou politickou propagandu, bude se nám po 
skončení této zapeklité situace takové „poučení z krizového vývoje“ určitě hodit. O tom, že by 
se poučila politická scéna si nelze dělat iluze. Pokud se někdo, kdo je zvolen lidmi této země do 
zákonodárného sboru, dokáže veřejně na půdě Parlamentu poprat, urážet se a napadat, je zřejmě 
nenapravitelný. A my ostatní můžeme vykročit do nastávajícího jara s nadějí, že se vše v dobré 
obrátí a zdraví nejen fyzické, ale i duševní zůstane s touto krajinou.

JH
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pOStní dOba a SvětlO na KOnci tunElu
Konec tunelu určitě někde je, jenže nevíme kde, a kdy k němu dojdeme. Zdá se, že 
chůze tunelem bude nějakou dobu ještě trvat a budeme si na ni muset zvyknout.

Zvykáme si od narození na samostatnost. Novorozeně musí být neustále opečová-
váno a zvenku něčím zabavováno, aby přežilo. Jako dospělí jsme schopni zabavit se 
sami. Tunel jako omezení není tedy nepřekonatelná překážka.

V tunelu si nemůžeme užívat života jako před tunelem. Nejspíše budeme muset 
jeho omezení přijmout: nejnutnější zavazadlo, žádný výhled, a opatrná chůze s ohle-
dem na ostatní. Arogance a neuctivost ve skupině může znamenat zmatek a srážku 
chodců. Následky si dovedeme představit, a nebyla by to jen neprůchodnost tunelu.

Možná se kvůli tomu omezí i kolony kamionů. Uznáme-li jejich zbytečnost, jistě 
se najdou jiná pracovní místa pro jejich řidiče. Budeme-li chtít, ustoupíme i od uží-
vání fluoru. Bude se ovšem muset věnovat více pozornosti pečení, které teflonové 
pánve zvládaly samy. Podobně se přestanou mazat lyže fluorovým voskem, který se 
rozpouští ve sněhu a poškozuje krajinu. Jenže tím by se lyžařské závody zpomalily 
možná i o několik minut. Budeme ochotni zříci se rychlosti lyžařů na obrazovce?

Postní doba v křesťanském kalendáři původně znamenala zřeknout se např. masa 
ve prospěch chudých. Možná bychom si mohli zvykat zřeknout se všelijakého po-
hodlí ve prospěch přírody a zdravého života.

Pavel Kuneš

pOdívEJ SE Za Humna (7)
Vyjedete-li z Klecan směrem na 
severozápad, dostanete se po 
necelé půl hodině jízdy autem 
do Veltrus, které patří do okresu 
Mělník. Dominantou a hlavním 
výletním cílem tohoto nevelkého 
města je zámek s přilehlým par-
kem a oborou. Zámek je z období 
vrcholného baroka. Do roku 1945 
byl majetkem rodu Chotků. Roku 
1754 se zde uskutečnil první vzor-

kový veletrh na světě, kterého se zúčastnila i Marie Terezie se svým chotěm Fran-
tiškem Štěpánem Lotrinským. Zámek se nachází nedaleko od pravého břehu Vltavy 
a tak byl v roce 2002 silně poničen povodní. V roce 2015 byla dokončena „popovod-
ňová“ rekonstrukce dnes státního zámku, který v době kdy nás neobtěžuje coronavi-
rus nabízí 4 prohlídkové okruhy:
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1. Aristokracie: začátek konce
2. Cykloprohlídka zámeckého parku
3. Projížďka koňským povozem
4. Výstava historických kočárů

Zámek mnohokrát posloužil filmařům jako dokonalé kulisy doby. Zahrál si např. 
ve fimech Babí léto, Učitel tance, Případ pro zvláštní skupinu, Malá mořská víla, Prs-
týnek a mnoho dalších. Ti z vás, kdo sledují seriál Zločiny Velké Prahy, mohli zámek 
Veltrusy také zahlédnout ve 3. díle, kde vrchní inspektor Budík v podání Jaroslava 
Plesla vyjíždí ze soukromé aristokratické oslavy řešit další kriminální případ.

Krásná je, především na jaře a na podzim, také procházka zámeckou oborou, kde 
je možné zahlédnout dančí a srnčí zvěř. Pokud by vás nelákala jízda po nevlídné D8, 
je možné využít k dopravě do Veltrus příměstskou dopravu autobusy č. 370 nebo 372 
z Kobylis, které Vás cestou provezou přilehlými vesnicemi.

JH, obrázky zdroj Internet

mySlivEcKá ZaŘíZEní
Pro výkon práva myslivosti používají myslivci 
v honitbě různá zařízení, ať již k vlastnímu uby-
tování, či zařízení k pozorování a lovu zvěře, 
k jejímu odchytu, přikrmování apod.

K ubytování slouží lovecké chaty, a to od jed-
noduchých dřevěných srubů až po zděné stavby 
s plnými ubytovacími a stravovacími službami. 
Ty jsou především umístěny v oborách, kde tvo-
ří zázemí pro lovecké hosty a personál při po-
platkových lovech.

V honitbách jsou nejvíce patrné posedy k po-
zorování a lovu zvěře. Jsou buď opřeny o kme-
ny stromů tak, aby větve kryly lovce nebo jsou 
vystaveny na čtyřech vysokých kůlech. Ty jed- Kazatelna
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nodušší jsou otevřené a jsou tvořeny žebříkem, 
opěrkami a sedátkem. Jsou buď stabilní nebo 
přenosné. Komfortnější jsou kryté posedy tak-
zvané kazatelny. Jedná se v podstatě o boudy 
s pevnou podlahou i střechou. V bočních stě-
nách jsou otvory sloužící k pozorování či střel-
bě. Někdy se tyto posedy upevňují na pojízd-
nou platformu a dočasně umisťují do polních 
porostů.

Velmi důležitá jsou zařízení krmná, různá 
pro každý druh zvěře. Spárkaté zvěři (srnec, da-
něk, jelen, muflon) se předkládá seno v krmel-
ci ve tvaru jeslí nebo oborohu. Jadrné krmivo 
(zrní, granule) do korýtek a sůl ve slaniskách. 
Zajícům se buď budují nízké jesličky, nebo se 
otýpky sena přivazují přímo na větve stromů 
nebo keřů. Doporučuje se podávat též dužna-
té krmivo, které by však nemělo zmrznout. Pro 
bažanty jsou v revíru umístěny zásypy, což jsou 
jednoduché kryty se šikmou pultovou střechou 
a všemi stranami volnými, aby zvěř mohla unik-
nout v případě ohrožení.

K odchytu zvěře se užívají různá od-
chytová zařízení, ale jen taková, která 
zvěř nezraní. Proto jsou zákonem zaká-
zány veškeré typy želez a jiné pomůcky, 
které zvěř trýzní. Bažanti a další pernatá 
zvěř se chytají pod podražec, což je rám 
potažený jemnou sítí, který se umístí pod 
zásyp. Když zvěř vleze do zásypu, opo-
dál ukrytý chytač provázkem podtrhne 
vzpěru a zvěř je lapena pod síť.

Spárkatá zvěř se odchytává do ohrad 
neboli chytaček opatřených padacími 
nebo posuvnými dvířky. Z nich se pak 
umisťuje do přepravních beden. V někte-
rých případech lze k odchytu též použít 
narkotizační pušku. Odchyt slouží k vý-
vozu, zazvěřování , či oživování krve v ji-
ných honitbách.

Pro zajímavost lze uvést, že v do-
bách, kdy bylo v našich honitbách 

Jesle pro srnčí zvěř v zimě

Hospodář gratuluje střelkyni (2 ks čené zvěře)
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hodně zajíců a koroptví, se také pro-
váděl jejich odchyt. Hlavně zajíci byli 
významným vývozním artiklem. Zajíci 
se chytali do tenat, což byly nízké sítě 
připevněné ke kovovým kůlům a nata-
žené po poli. Z jedné strany zajíce na-
tlačovala do sítí řada honců a z druhé 
strany leželi chytači, kteří zajíce ze sítí 
vybírali. Odchytu se s oblibou zúčast-
ňovaly děti, pro které to byla atrakce, 
při které se mohly dosyta vydovádět – 
kupř. křičet, dělat hluk bubnováním na 
bubínky, což pomáhalo nahánět zajíce 
do sítí.

Zvířata škodící myslivosti se chyta-
jí do sklopců. Sklopec je v podstatě 
truhlík dřevěný nebo kovový, lišící se 
podle velikosti lovené zvěře. Sklopce 
jsou buď jednostranné nebo oboustran-
né, podle toho mají-li padací dvířka 
(záklopy) na jedné nebo na obou stra-

nách. Záklopy se spouštějí samočinně v okamžiku, kdy zvěř prolézá sklopcem 
a zavadí o nášlapné zařízení.

Zvláštní kapitolou je odchyt černé zvěře. Provádíme ho v místech, kde není 
z bezpečnostních důvodů možný odstřel. Odchytové zařízení musí být dosti vel-
ké a značně odolné, vyrobené nejlépe z kovových tyčí. Funguje stejně jako jiný 
sklopec s nášlapným nebo podobným spouštěcím zařízením. Upozorňujeme na 
to, že tato zařízení může v honitbě umisťovat pouze oprávněná osoba, jinak se 
jedná o pytláctví.

Ing. Jindřich Trpák

cO SE pSalO v KrOnicE KlEcan (14)
V okresní soutěži se umístili: Ant. Nejedlý na 2. místě jako ošetřovatel prasat (pří-
růstek 0,757 kg), Růžena Ebertová na 4. místě (s 23,89 selaty na prasnici), Jarmila 
Schneiderová na 5. místě (10,13 l na dojnici), na 9. místě kolektiv ošetřovatelek 
dojnic jsou: Božena Mráčková, Jaroslava Mašková a Jana Šťastná.

Dodávkové úkoly v rostlinné výrobě byly splněny u obilnin na 107,26 %, 
u cukrovky na 72,5 %.

Pytlácký sklopec
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Dodávka mléka (plán 900 tisíc l) byla překročena o 37,287 l, dodávka hovězí-
ho masa (plán 1 000 q) splněn na 807 q, vepřového masa (plán 1 254 q) dodáno 
1 288 q. Dodávka vajec splněna na 98,35 %.

U selat byl úkol splněn na 116 % (plán 900 ks) dodáno 1 040 ks. Díky tomu 
a díky zvýšeným výnosům z přidružené výroby byla celková tržní produkce spl-
něna na 106,73 %. Až potud lze hovořit o radostných výsledcích, ovšem pře-
kročeny byly i náklady na výrobu, a to neúměrně k zvýšeným výnosům, čímž 
vznikla disproporce, která způsobuje tradičně, že se na konci roku nedostává 
finančních prostředků. Při pohledu na rozbor zjistíme, že například v živočišné 
výrobě byla sice překročena produkce o 3 %, tj. o 205 tisíc Kčs, ale odměny byly 
překročeny o 7,9 %, tj. o 88 500 Kčs, krmiva o 6,1 %, tj. 302 tisíc Kčs. Nelze říci, 
že bychom vyráběli málo, ale vyrábíme poměrně draho, kvalita píce, zejména při 
silážování, bývá horší s vysokými ztrátami.

Přímé náklady toto potvrzují:
šír skotu 1 kg 19,04 Kčs, telata 1 kg 13,27 Kčs, jalovice 1 kg 19,26 Kčs, selata 
1 kg 19 Kčs, šír vepřový 1 kg 9,52 Kčs, vejce 1 ks 0,51 Kčs, mléko 1 l 2, 08 Kčs, 
kuřata 1 kg 25,73 Kčs.

V rostlinné výrobě nám chybí dokompletovat jednotlivé linky klíčovými vý-
konnými stroji, zejména u hnojení mrvou, při sklizni silážních pícnin, při sklizni 
zrna i řepy. Tyto nedostatky se citelně projevují ve zvýšených nákladech na pří-
slušné práci vlivem značných prostojů způsobených vysokou poruchovostí.

V družstvu se neplatí špatně, dokladem toho je i překročení mzdového fondu 
o 369 tisíc Kčs. Je to zvýšení proti roku 1970 o více než 3 % a znamená to, že 
průměrný plat člena družstva je 1 946 Kčs.

Úkoly pro rok 1972:
dodávka 8 200 q obilnin a 55 tisíc q cukrovky. To předpokládá vyrobit na 548 ha 
půdy minimálně 21 600 q zrna, při průměrném výnosu 39,5 q. U cukrovky na 
140 ha vyrobit 56 tisíc q při výnosu 400 q. Dále vyrobit nejméně 70 tisíc q zele-
né píce, 5 500 q sena, 65 tisíc q siláže a 3 000 q krmné řepy. Od našeho zahrad-
nictví očekáváme nejméně 500 tisíc, od sadů 150 tisíc Kčs. Mléka máme dodat 
970 tisíc l, tedy o 33 tisíce l více než v r. 1971. Dále máme dodat vepřového 
masa 1 500 q, hovězího masa 1 100 q, vajec jeden milion kusů, selat 450 kusů.

O práci našich členů: 21 členů pracuje v národních výborech, 27 členů ve 
stranických organizacích. Od nového roku 1972 byl založen jezdecký oddíl Sva-
zu socialistické mládeže, počítáme se založením závodní organizace mládeže. 
Je tu družstevní chata ve Vítkovicích. S. Dobešové a Jar. Štěpánkovi bylo poskyt-
nuto po 22 000 Kčs na bytovou výstavbu.

K zásobování Prahy čerstvým ovocem, zeleninou a vejci přispíváme naší pro-
dejnou v Dlouhé třídě. Tolik v krátkosti po dlouhé době (tj. od r. 1967) ze zprávy 
nového předsedy JZD s. Ing. Karla Hodeka o práci v r. 1971.

JH
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ŠKOlní Kurýr
Zatímco se žáci 3. – 9. tříd vzdělávají nadále ze svých domovů, prv-
ňáčci a druháčci si ve škole náramně užívají. Kromě nových znalostí, 
které nasávají jako houbičky, prožívají také spoustu zábavy. Jediné co 
jim chybí, jsou starší spolužáci. 
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Prvňáčci si užívají svých nových tříd a postupně je zaplňují vlastnoručními vý-
robky. Na své třídy jsou náležitě hrdí. A mají být na co. Prostřednictvím fotografií 
nás nechali do svého království nahlédnout a mají to tam skutečně moc hezké. 
Jelikož Covid řídí poslední rok naše životy a člověk okolo sebe neslyší a nečte 
téměř nic jiného, rozhodli se prvňáčci zrealizovat celodenní projekt „Rouško-
hraní“. V rámci projektu prozkoumali všechny možné informace o této chorobě, 
paní učitelka jim vyprávěla pohádku O panu Koroňákovi, a aby procvičili svou 
fantazii, poté si ho také nakreslili. Zjistili rovněž, jak je důležité mýt si ruce mý-
dlem a nakonec si vyrobili vlastní roušku. Nechyběly ani tematicky zaměřené 
pracovní listy na češtinu a matematiku. Celý den si děti i paní učitelka moc užily.

A protože děti myslí také na druhé, nezapomněly ani na zvířátka. Ve Sla-
bikáři se dozvěděly, jak těžký život zvířátka v zimě mají, jelikož je veškerá 
potrava zamrzlá, nebo pod sněhem a rozhodly se zvířátkům pomoci. Na re-
cyklovaný papírový provázek navlékly kolečka mrkviček, jablíček a rohlíků 
a odnesly je zvířátkům na pole a do remízku. Tato výprava za pomocí zvířát-
kům přinesla dětem nejen dobrý pocit z vykonané pomoci, ale také řadu no-
vých znalostí. Zjistily např., jak vypadá modřín, jak se jmenují dravci, sedící 
na stromech a při výrobě jedlých řetězů si vyzkoušely, jak to mají maminky 
v kuchyni při vaření těžké.

Těšíme se, až se také zbývající ročníky budou moci vrátit do školy a za-
žívat hezké okamžiky společně se svými spolužáky a učiteli. V aktuálním 
čísle školního časopisu si můžete přečíst, jak současnou distanční výuku děti 
vnímají.

Časopis v elektronické podobě je k přečtení zde:
https://www.zsmsklecany.cz/upload/files/pdf/klecky-7.pdf

Poděkování
Děkujeme vedení města Klecany za zakoupení 100 ks respirátorů FFP2.
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Ukázky ze školního časopisu „Klecky“  
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únOr v naŠí družcE
„Únor bílý pole sílí“,
povídala babička.
Za komínem vítr kvílí,
spěcháme do teplíčka. 
Ke kamnům se posadíme,
k mamince se přitulíme.
A sněhulák za oknem
pohlídá nám krásný sen.

Nejkratší měsíc v roce nám začal tím nejkrásnějším pro děti a to prázdninami. 
Bylo to sice jen jednodenní volno, i tak si to všechny děti krásně užily a odpočaly si. 
I druhý měsíc v novém roce prožíváme po boku Covidu, což není vždy snadné, ale 
my jsme si řekli, že se nedáme a i tak si budeme život užívat. A to se nám perfektně 
dařilo díky obrovské sněhové nadílce, která v Klecanech nebyla již řadu let. Všechna 
oddělení naší družiny chodila každý den sáňkovat, bobovat, koulovat se a stavět sně-
huláky. Zábava se díky sněhové nadílce našla opravdu pro každého. V půlce února 
nás jako každý rok čekal svátek zamilovaných, a tak jsme všichni pečlivě vyráběli 
srdíčka a valentýnská přáníčka. A abychom toho neměli málo, na konci února jsme 
oslavili ještě Masopust. I když letos nešla uspořádat žádná velká oslava, procházku po 
místních památkách v maskách si nikdo z nás nenechal ujít .

Už se těšíme na jaro!
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StŘípKy ZE ŠKOlKy
Konečně pořádná sněhová nadílka
Po dlouhé době se konečně děti dočkaly pořádné sněhové nadílky, a tak se samozřej-
mě nabízelo, si užít pořádnou zábavu. Zatímco se provozní personál školy a školky 
lopotil s úklidem sněhu, aby byla zachována obslužnost všech pavilonů a parkoviště, 
děti si užívaly sněhu na bobech, sáňkách, klouzácích nebo jen tak válením ve sněhu, 
stavěním sněhuláků a všemožných sněhových staveb. Bohužel přišly i dny tak mrazi-
vé, že děti ven ani nemohly a tak se zimní atmosféra alespoň odrazila ve výtvarných, 
pohybových a dalších aktivitách ve třídách.

Covid-19 stále s námi
Bohužel, stejně jako v celé naší společnosti, ovlivňuje koronavirová nákaza i veškeré 
dění v naší školce. Do karantény musela další třída, došlo k opětovnému zpřísnění 
epidemiologických opatření, a co nás mrzí nejvíce, že jsme museli zcela zrušit všech-
na divadelní představení, plavání, výlety a další oblíbené aktivity, které dětem zpest-
řují každodenní život v mateřské škole. Stále vyhlížíme lepší časy, zatím však marně.

Plná knihovna nových knížek
Děkujeme paní Ing. Emílii Koťátkové, která zajistila pro mateřskou školu mnoho krás-
ných knížek z projektu MAP II pro Brandýsko. Z knížek máme velkou radost.

Přejeme klidné jarní dny a hodně zdraví
Kolektiv MŠ
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ZŠ a mŠ KlEcany a map ii  
prO brandýSKO
Spolupráce mezi ZŠ a MŠ Klecany s MAP II pro 
Brandýsko začala již před dvěma lety, kdy nezisko-

vá organi-
zace MAS 
– Střed-
ní Polabí 
podávala žádost na tento projekt 
na MŠMT. Zástupci MAS s žádostí 
uspěli a pro území ORP Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, kam spadají 
i Klecany, tak přinesli téměř 16 mili-
ónu korun. Tyto finanční prostředky 
jsou beze zbytku čerpány pro oblast 
školství.

Od března 2019 se tedy „dějí 
v regionu věci“. Projekt MAP II pro 
Brandýsko zastoupený koordinátor-
kou Ing. Emilií Koťátkovou, poskytu-
je školkám a školám podporu v po-
době sdílených odborníků. Jedná se 
o služby sdíleného logopeda, který 
podporuje pedagogy, děti i rodiče 
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v oblasti prevence ře-
čových vad. Dalšími 
odborníky, kteří v MAP 
II působí, jsou sdíle-
ný speciální pedagog 
a dětský psycholog. 
V neposlední řadě mají 
učitelé mateřských 
i základních škol mož-
nost účastnit se společ-
ných inspirativních se-
tkávání a vzdělávacích 
akcí, které ve svém dů-
sledku předchází syn-
dromu vyhoření. To vše 
zdarma díky projektu 
MAP II pro Brandýsko.

Poslední hmatatel-
ný výstup z projektu 
MAP II pro Brandýsko 
je nákup knih pro ma-
teřské a základní ško-
ly v regionu. Všechny 
školy v území dostaly 
možnost obohatit své 
školní knihovny a kni-
hovničky literaturou 
pro děti a mládež a také odbornou literaturou pro pedagogy. Paní ředitelka 
základní a mateřské školy v Klecanech neváhala a objednala pro děti a žáky 
knihy v hodnotě celkem 7 000 Kč.

Jsme rádi, že jsme mohli díky projektu MAP II přispět k rozvoji čtenářské 
gramotnosti v regionu.
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl KlEcany

Bohužel zatím žádné dobré zprávy
I přesto, že jsme si po Vánocích slibovali, že v únoru a na začátku března pro-
běhnou na umělých trávnících dohrávky zápasů podzimní části letošní fotbalové 
sezony a na svazech připravili rozlosování jarní části, musíme se bohužel smířit 
s tím, že zahájení amatérských sportovních soutěží je v nedohlednu. Současná 
situace nás velmi mrzí a věříme, že dlouhá pauza neodradí naše sportovce od 
organizovaného sportu a snad se všichni dočkáme návratu do normálu v plném 
počtu.

Když nemůžeme sportovat
Když už nemůžeme sportovat, rozhodli jsme se alespoň pro důkladné opravy 
v kabinách. Při běžně probíhající sezoně není možné provádět velké opravy 
a zásahy v kabinách, protože každý den probíhají tréninky, zápasy a turnaje. 
Současnou situaci jsme tedy alespoň využili k opravě podlah, omítek a sociál-
ních zařízení. Trenéři se věnovali také úklidu skladů a třídění sportovních pomů-
cek, abychom byli připraveni kdykoliv začít hrát fotbal. Stále doufáme, že jednou 
ten den nastane a budeme se opět setkávat, trénovat a bojovat za náš klub na 
zeleném trávníku.

Když jsme ještě mohli jezdit na turnaje
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Zdiby 195, Praha sever   Sjezd u čerpací stanice MOL
Pick – up servis ZDARMA

Pro lepší budoucnost.
Nový Hyundai KONA. Také jako Mild Hybrid, 


