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Jubilanti... omluva
Vážení čtenáři,

v některých z předcházejících čísel Klecanské-
ho zpravodaje byli mezi jubilanty nedopatře-
ním uvedeni i lidé, kteří nás již před časem 
navždy opustili. Za tuto chybu se omlou-
váme a současně sdělujeme, že z důvodu 
možné kolize této rubriky s GDPR, jsme se 
společně s vedením města rozhodli jména 
jubilantů v Klecanském zpravodaji nadá-
le nezveřejňovat. Děkujeme za pochope-
ní a přejeme Vám všem do budoucna stálé 
zdraví, pevné nervy a hodně optimismu v boji 
s dosud neustupující pandemií.

Redakční rada Klecanského zpravodaje

Partneři  města
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FilipoJakubSká noc
Poslední dubnový večer je tradičně spjat se zapa-
lováním ohňů tzv. „pálení čarodějnic“.
I letošní filipojakubskou noc ale zřejmě pozna-
menají epidemiologická opatření a žádné velké 
společné akce nebude možné pořádat.

Připomeňme si tedy alespoň několik staročeských 
tradic spjatých s tímto svátkem.
Podle dávných tradic se noci připisuje magická 
moc.

–  Lidé přeskakovali žhnoucí oharky nebo dokon-
ce ohně, stejně jako starodávní Keltové.

–  Do vzduchu se házela zapálená košťata, jejich ohořelé zbytky se poté sbíraly a lidé si je nosili domů, 
neboť věřili, že je ochrání před zlými silami.

–  Jelikož byl za dveřmi první máj, stavěly se v rámci dodržení české tradice májky.
–  Uklízelo se celé hospodářství včetně chlévů.
–  Čarodějnice podle pověr škodily nejenom lidem, ale i dobytku a drůbeži, a proto si lidé před práh 

stavení či před maštale umisťovali hromádky větviček s trny, o které se měla čarodějnice poranit a utéct.
–  Kromě trnů se používaly také svazky stébel nebo drny s co nejvíce stébly, protože se věřilo, že čaro-

dějnice jsou povinny všechna stébla spočítat. Čím více stébel váš svazek či drn měly, tím spíše nestihla 
čarodějnice vše spočítat do svítání, kdy ztrácela svou magickou moc a nemohla vám již uškodit.

–  Proti kouzelnému vlivu čarodějnic dle českých tradic chránil květ z kapradí, který jste měli mít při sobě.
Zdroj: https://stips.cz/ceske-tradice-paleni-carodejnic/
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výpiSy Z uSneSení rady měSta klecany  
Za únor a břeZen 2021
Rada 15. února
 – Schválila poptání elektronického zabezpečovacího zařízení do hasičské zbrojnice.
 – Vzala na vědomí žádost o poskytnutí náhradní plochy pro Český kynologický svaz, 

ZO Klecany a nabízí organizaci část pozemku p. č. 136/3, kde vznikne psí louka 
pro veřejnost.

 – Vzala na vědomí posouzení praskliny v plotové podezdívce u rodinného domu čp. 
23 v blízkosti stromu na p. č. 696/2 v majetku města. Strom byl vysazen v souladu 
se schválenou projektovou dokumentací při revitalizaci náměstí. Rada nesouhlasí, 
v souladu s doporučením komise stavební, plánovací a životního prostředí, s po-
kácením stromu.

 – Projednala potřebu pořídit univerzální kolový nakladač (vysokozdvih) sněžného 
pluhu. Uložila vedoucímu Technických služeb panu Šimkovi požádat o specifikaci 
nabídek.

Rada 22. února
 – Schválila konání sportovní akce XCO Beckov spolku AktivKid z. s. Klecany. Cyk-

listické závody se budou konat 2. 5. a 5. 6. 2021 od 8 do 19 hodin, za dodržení 
hygienických opatření.

 – Schválila dva dodatky k nájemním smlouvám na byty 3 a 4. Jedná se o prodloužení 
nájmu v sociálních bytech.

 – Schválila dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo Intenzifikace ČOV Klecany z 21. 5. 2019 
se zhotovitelem OHL ŽS, v souladu se změnovými listy: Vzala na vědomí změ-
nové listy, které řeší nesoulad skutečně provedených prací s projektovou doku-
mentací. Jedná se o chodníky, betonové palisády, úpravy vedení vodovodu, kom-
pozitní prvky, bourací práce dosazovací nádrže a nedodání umývadla a ohřívače 
vody.

 – Schválila záměr vypůjčit budovu čp. 972 v Dolních kasárnách spolku Akate Aca-
demi Praha.

 – Schválila kupní smlouvu s panem J. Vávrou z Klecan na odkup trezoru.
 – Schválila dodatek č. 2 ke kupní smlouvě s Dřevozpracujícím družstvem Jaroměřice 

nad Rokytnou. Jedná se o vybavení interiérů objektu čp. 74 a 487 Rychta. Kupující 
hradí předmět plnění po etapách.

Rada 1. března
 – Schválila ukončení nájemní smlouvy s pivovarem Nad Kolčavkou Praha 9 ke dni 

5. 3. 2021.
 – Vzala na vědomí informaci R. Slepánka zastupujícího spolek Paintball o přerušení 

činnosti, a to od 1. 4. do 30. 4. 2021.
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 – Vzala na vědomí získání dotace 300 000 korun z programu Oranžové hřiště na-
dace ČEZ a schválila nákup herních a sportovních prvků pro mládež do sportovně 
relaxačního parčíku ve sportovním areálu. Jde o mikádo žebřík za 245 430 korun 
a lezecký boulderový kámen za 138 000 korun.

Rada 8. března
 – Schválila dodatek č. 2 ke kupní smlouvě s Dřevozpracujícím družstvem z Ja-

roměřic na dodávku mobiliáře do čp. 74 a 487 Rychta. Jedná se o další ne-
zbytný mobiliář neuvedený v projektové dokumentaci. Navýšení činí 109 104 
korun.

 – Vzala na vědomí nabídku realizace kačírkové dopadové plochy pod herními prvky 
ve sportovním areálu od PN Stav Klecany za 95 849 korun. Jedná se o nejvýhod-
nější nabídku.

Rada 15. března
 – Vzala na vědomí žádost společnosti W + Partner Invest s.r.o. o prodej pozemku. 

Rada prodej nedoporučuje, předloží žádost zastupitelstvu města.
 – Vzala na vědomí potřebu uzavřít kupní smlouvy se společností Bydlení – Kasárna 

s.r.o. na stavbu kanalizace dešťové, stavbu kanalizace splaškové, veřejné osvětlení 
a těleso komunikace, a to na označených pozemcích v k. ú. Klecany. Vše za 1 Kč. 
A dále potřebu uzavřít kupní smlouvu na pozemek 202/31 (4 196 m2 orné půdy) 
za 1 Kč/m2.

 – Rada doporučuje zastupitelstvu města uzavření výše uvedených kupních 
smluv a uložila starostovi předložit zastupitelstvu návrh usnesení, a to do 
29. 3. 2021.Uzavření smluv je potřeba k realizaci plánovací smlouvy s Bydle-
ním – Kasárna s.r.o.

 – Projednala způsob zadání veřejné zakázky na administraci dotace akce Revitali-
zace a zvýšení kapacity Základní školy Klecany, etapa 1 – 4. Uložila investičnímu 
technikovi připravit zadávací dokumentaci.

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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oZnámení – Známky na odvoZ odpadu
Městský úřad Klecany oznamuje občanům, že vzhledem k současné situaci

je prodloužena platnost stávajících známek na odvoz opadu až do 30. dubna.

Nové známky na rok 2021 budou potřeba až od 1. května letošního roku.

Letní provozní doba Sběrného dvora Klecany

Provozní doba DUBEN – ŘÍJEN

Pondělí   zavřeno

Úterý   09:00 – 17:00

Středa   13:00 – 15:30

Čtvrtek    09:00 – 17:00

Pátek   13:00 – 15:30 

Sobota   09:00 – 13:00

Neděle   08:00 – 12:00

Sběrný dvůr
Dolní kasárna
250 67 Klecany
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz

Online sčítání lidu prodlouženo do 11. května 2021!
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inFormace o ZměnácH  
v měStSké kniHovně klecany
Knihovna je dočasně přestěho-
vána na adresu Do Klecánek 52, 
Klecany (do přízemí bývalé budo-
vy městského úřadu). Knihovnice 
přijde na zazvonění v pondělí 
a středu v době 8 – 18 hod., úte-
rý a čtvrtek 8 – 14 hod., v pátek 
8 – 13 hod. Návštěvu knihovny si 
také můžete domluvit předem na 
telefonním č. 735 751 385. Vý-
běr knížek je omezený, část jich 
(hlavně naučná literatura) musela 
zůstat uskladněna mimo prostory 
knihovny, ale věřím, že si každý 
čtenář najde něco zajímavého 
ke čtení. Připomínám možnost si 
prostřednictvím našeho on-line katalogu půjčit i e-knihy.

Po dokončení rekonstrukce budovy č. p. 487, kde knihovna původně byla, se 
knihovna vrátí do nově upravených prostor, kde se na Vás budu těšit.

Vaše knihovnice
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ze záznamu

Pokud jste festival nestihli nebo byste si rádi besedy a přednášky pustili
znovu, žádný problém! Najdete je zde    https://bit.ly/zaznamyzfestivalu

Další užitečná videa na téma duševního zdraví najdete na www.youtube.com
na kanálu Národní ústav duševního zdraví.

Jak si během covidu zachovat zdravou mysl

Duševní zdaví dětí doma i v (online) škole: tipy pro rodiče a učitele

Mindfulness pro zdravotníky

Moje jméno není diagnóza

Tipy pro kvalitní spánek v době covidu i mimo ni

O poruchách příjmu potravy a vlivu pandemie

Jak se popasovat s (ne)pitím v karanténě?
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vZpomínka na paní roSy Huggen-benieS
Dovoluji si Vám tímto oznámit, že dne 21. 3. 2021 zesnula 
ve Španělsku ve věku nedožitých 98 let bývalá občanka Kle-
can paní Rosemary Huggen, roz. Benies, známá pod jménem 
Rosy. Pro ty, kteří mají rádi historii Klecan, nebude asi pře-
kvapení, že se jedná o dceru mecenáše klecanského fotbalu, 
pana Maxe Beniese, posledního předválečného majitele zám-
ku v Klecanech. Paní Rosy Huggen-Benies byla dvojče další-
ho klecanského občana pana Mikuláše Beniese, jenž padl ve 
stejnokroji Československé samostatné obrněné brigády dne 
5. 5. 1945 v severní Francii.

Paní Rosy Benies strávila podstatnou část svého života, společně se svým otcem, 
v Keni, která byla v té době britskou kolonií. Žila tam na farmě posledního hlubocké-
ho knížete pana Adolfa Schwarzenberga. Pracovala jako zahradnice pro anglického 
guvernéra v Keni a byla rovněž sama velmi úspěšná po obchodní stránce při pěstová-
ní a prodeji zeleniny. V roce 1952 se osobně setkala s tehdejší anglickou princeznou 
Alžbětou při její návštěvě Keni, a to krátce před tím, než Alžběta usedla na anglický 
trůn již jako královna Alžběta II.

Po opuštění Keni v r. 1965 se paní Rosy, provdaná již za pana Geralda Huggena, 
přestěhovala do španělské Andalusie, kde její manžel pracoval jako velmi úspěšný 
zahradní architekt a krajinotvůrce (navrhoval a se svojí firmou vytvořil celou řadu 
golfových resortů a zahrad soukromých majitelů po celém Španělsku).

Paní Rosy velmi často, a to až do pozdního věku, mluvila o Klecanech a vzpomí-
nala na svá, zde prožitá léta. Přestože více jak 70 let žila pouze v zahraničí, mluvila 
stále velmi dobře česky.

Děkuji za tichou vzpomínku.
Martin Rabiňák

doplněk k velikonocům
Za mého mládí měly nájemní domy v Holešovicích své správcové, domovnice. By-
dlely v přízemí, denně zametly čtyřpatrový dům, jednou týdně ho na kolenou rejžá-
kem vydrhly, dbaly o pořádek a měly u sebe jediný klíč od domu. Kdo se vracel po 
zavírací hodině, musel na ně zazvonit a penězi ocenit otevření domu. Náš byt byl 
vedle jejího, a tak jsem se nesměl zúčastnit klukovské hry, kterou domovnice v naší 
ulici provokovala. Cestou ze školy se zazvonilo na domovní zvonek. Domovnice 
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vyšla zjistit, proč někdo v poledne zvoní. Když zjistila, že si kluci dělají legraci, vět-
šinou jim začala nevybíravými slovy nadávat. A kluci měli o zábavu postaráno. Jenže 
některé domovnice už počítaly s klukovskou zábavou, a tak ani nevyšly před dům. To 
bylo pro kluky zklamání, příště už na ten dům nezvonily. Chybí-li jedna strana, hra 
se nekoná (Eric Berne).

Začátkem března byl na návštěvě ve zbědovaném Iráku papež František. Viděli 
jsme ho v ruinách rozbitých domů. K tomu jsme si mohli představovat i rozbité ro-
diny, povražděné obyvatele a vyhnance bez domova. Papež řekl: „Ptal jsem se sám 
sebe, kdo teroristům zbraně prodával? A kdo dnes prodává zbraně teroristům, kteří se 
dopouštějí dalšího hromadného vraždění např. v Africe?“ Odpověď je jednoduchá: 
výrobci zbraní, také čeští. V roce 2012 jsme vyvezli zbraně za 6,8 mld. Kč, v roce 
2016 za 19 mld. Kč.

Když náš první prezident chtěl zrušit zbrojní výrobu, byl oheň na střeše: „Kolik lidí 
by přišlo o zaměstnání! Naše trhy by okamžitě obsadily cizí firmy! My jsme jenom 
jednou z mnoha zemí, které jsou z válek živy! Naší zbrojařskou neúčastí by války 
stejně neskončily!“ Podobné výmluvy nemůže používat ten, kdo zažil srpen 1968. 
Vzpomeňte si, jak byl první sled vojsk uboze vystrojen a vybaven, očekávali totiž 
válku. Mladším spoluobčanům stačí vidět fotografie, aby pochopili, jakou bezradnost 
jsme způsobili vojákům „spřátelených zemí“, když jsme neodpověděli střílením na 
jejich okupaci. K bojování nedošlo, protože ke hře chyběla druhá strana.

Velikonoční svátky připomněly Ježíše Krista, který tohle věděl. Jeho návrhy i řeše-
ní začínají u mě. Vycházejí z reálného pohledu na sebe sama a na své místo mezi 
ostatními. Jeho požadavky nebývají, žel, snadno přijímány. Protože ale prokazatelně 
vedou k pokoji, je v našich silách válkám zabránit. Velikonoce jsou také vzkříšením 
jeho řešení válečných konfliktů. Dokonce i našich neválečných.

Pavel Kuneš

na viděnou!
Společně s orchestrem Police Symphony Orchestra nabídneme bezpečnou kulturu 
i v našem městě.

Orchestr Police Symphony Orchestra z Police nad Metují nabídne během dubna 
bezpečnou kulturu i u nás ve městě.

 
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže zprostředkovat on-
-line prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí hudebníci z Police Symphony Orche-
stra (PSO) z Police nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na viděnou!” 
a než se budou moci se svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se vstoupit do 
veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit 
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plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní složce mohou 
přenést do koncertních sálů.

Série plakátů totiž obsahují unikátní QR 
kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod 
každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů 
Police Symphony Orchestra a většina mobilních 
zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód 
načtete, uvidíte převážně koncertní provedení 
skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku, 
s milými hosty jako jsou například Vendula Pří-
hodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet 
Národního divadla a mnoho dalších.

Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve 
městech a obcích, která se připojí k projektu 
“Na viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky pak 
bude stačit mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste objevili 
všechny hudební dárky, které pro Vás Police Symphony Orchestra připravil. Variant 
“hrajících plakátů” je hned několik a nabídnou Vám i u nás ve městě sice zazname-
nanou, ale přesto vlastně živou kulturu.

Tak Na viděnou!

Plakáty budou na plakátovacích plochách u autobusových zastávek v Klecanech, 
Klecánkách, na Drastech, na křižovatce ulic Do Kaštan a Na Hradišti a u vstupu do 
nové budovy úřadu na adrese U Školky 74.

www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou
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PRODEJ 
FARMÁŘSKÝCH 

PRODUKTŮ 

„RODINNÁ FARMA  

NA KOLEČKÁCH“ 

Vážení a milí zákazníci, 
 
chtěli bychom vám nabídnout v naší RODINNÉ FARMĚ  
NA KOLEČKÁCH produkty z malých farem.  
 

Nabízíme vám: 
 

- Kuřecí i krůtí maso, vepřové z drobného chovu, vyzrálé hovězí a    
  zvěřinu. Také jehněčí maso, telecí maso a ryby. 
  
- Výborné pršuty a šunky od pana Chovanečka. 
   
- Mléčné výrobky z mlékárny Krasolesí (čerstvé mléko, kefíry, máslo,  
  jogurty i sýry). 
  
- Ovoce a zeleninu z Ploskovic.  
 

- Domácí vejce.  
 

- Pečivo z pekárny Eska.  
 

- Jako bonus mícháme na přání lyofilizované ovoce a müsli směsi  
 od proMüsli. 
 

- V nabídce najdete spoustu dalších dobrot a delikates. 
  
Těšíme se na viděnou každý čtvrtek od 11 do 18 hodin v Klecanech 
na náměstí.                                                                                                                          
                                                          Farma na kolečkách  
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podíveJ Se Za Humna (8)
Další z mnoha vládních na-
řízení nám umožňuje pohyb 
pouze po okrese. Tedy bude-
me poslušní a v okrese Praha 
– východ zůstaneme.

Žádné sebepřísnější opatře-
ní nám, však nemůže zabrá-
nit, podívat se ke hvězdám. 
Kde? Jihovýchodně od Říčan 
v obci Ondřejov. Ondřejovská 
hvězdárna byla založena před 
více než 100 lety a je jedním 
z nejdůležitějších vědeckých 
pracovišť v Evropě. V historic-
ké kopuli je k vidění expozi-
ce věnovaná vývoji hvězdárny 
a také je zde celá řada přístro-
jů používaných v astronomii. 
Celý areál hvězdárny je ve 
skutečnosti park s množstvím 
vzácných dřevin, mezi nimiž 
se vyjímají moderní plastiky.

Při cestě do Ondřejova au-
tem je potřeba z D1 odbočit 
na sjezdu 21 směrem na Mni-

chovice nebo je možné využít příměstskou dopravu ze stanice Háje.

Asi 4 km od Ondřejova se nachází Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny. 
Jak název napovídá jedná se o území s rozsáhlými bukovými porosty. Rezervace byla 
vyhlášena v r. 1955, její rozloha je 684 ha. Kromě buku lesního je zdejší les tvo-
řen dubem letním, habrem obecným, topolem osikou a lípou srdčitou.

JH, zdroj obrázků www.asu.cas.cz
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Sen evy StaniSlavové
Žiji v Klecanech od narození. Předtím tu žili mí rodiče a prarodiče atd. Tím chci napsat, 
že jsem starousedlík. Nikdy jsem nikde jinde nebydlela. Klecany znám tedy v průběhu 
pěkné řádky let. Rozhodně jsem zažila, když v Klecanech fungovalo kino (dům, který je 
přímo proti řeznictví). To se hrály filmy s Belmondem a Noc na Karlštejně. Také si pamatuji, 
že zámek byl centrem vojenského prostoru kasáren a kolem Vánoc nám Československá 
lidová armáda v budově zámku promítala filmy Walta Disneye. Vidět kreslenou Sněhurku 
byla tehdy vážně vzácnost.

Můj sen ale není o promítání filmů. Můj sen se zrodil hned v čase, kdy vojáci kasáren-
ský prostor opustili a celá ta obrovská plocha zámecké zahrady, zámku a prostoru kolem 
– vše, co užívala do té doby armáda – to vše, připadlo městu.

Tehdy můj sen dostal poprvé „přes pusu“. Zámek se prodal do soukromých rukou a… 
„modří už vědí“, do jakých. Mistr Beck pak ovlivnil mnohé dění v naší republice. Jeho 
slavný byznys „cestovky s hrnci“ (pramatka všech podnikatelů ČR v pořádání levných 
výletů s nuceným prodejem čehokoli), vedl následně také k natočení filmu, v něm ale neú-
činkovaly kreslené postavičky a ani Belmondo nikoho nezachránil. Film „Šmejdi“ odvážné 
režisérky Silvie Dymákové získal Českého lva za nejlepší dokument a náš mistr Beck byl 
rázem velmi slavný. Tak slavný, že se zámek dodnes prodává, domnívám se…

Nevadí, do zámku se na promítání již nikdy nedostaneme a zámeckou zahradou plnou 
vzácných dřevin (jeden z posledních majitelů byl vášnivým botanikem) se také prohánět 
nebudeme… Jak asi dnes vypadá hudební altán, který byl vystavěn pro promenádní „mu-
zicírování“ a nacházel se v zahradě na cestě ze zámku směr klecanský háj? Asi už bude 
dávno zbořený, ale to už nijak neovlivníme, protože pozemek patří někomu jinému než 
městu. Alespoň, že roh původní zahrady zůstal klecanským skautům, a tak můžeme za-
hlédnout část zámecké zahrady alespoň tam.

Vlastně ne, ještě zbývají bývalá kasárna. Pruh země za zámeckou zdí směr Ahold, pří-
stupný dvěma vchody se závorou. Od západu – z konce zvaný Betonárka – důsledně 
předělávaný na „průmyslovou zónu“ Klecan. Proč ne? Vždyť to tak pěkně a zcela logicky 
navazuje… Betony, stroje, úložiště, pronájmy, skládky.

A tady začíná můj 
sen. Ráda bych Vám 
popsala, co vidím. 
Dlouho jsem doufala, 
že lépe bych vám sděli-
la tento sen audiovizu-
álně, ale protože jsem 
z té generace umělců, 
co si domečky a skici 
museli poctivě vystříhat 
z pevného papíru a pak 
slepit, nezbývá mi nic 
jiného, než slovo.
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Tedy Slovo Evy Stanislavové:
Vidím velké prostory bývalých kasáren, které doposud vlastní město (a tedy my všichni), 

které jediným krokem (tj. zbouráním omšelých azbestových budov a uklizením suti) mají 
něco, co „hnedle“ nějaké město či vesnice, anebo na to musí dlouho čekat: Velikánský 
park, plný vzrostlých stromů (kolik vzácných dřevin vysadil zámecký pán botanik až sem?) 
Vidím klidovou, odpočinkovou, ale i sportovně aktivní zónu, plnou neuvěřitelné krásy. 
Klecanský „Central park“, který přirozeně ohraničuje Klecany a do kterého má občan ze 
staré zástavby stejně tak daleko, jako občan ze zástavby nové. Tedy, vidím setkávání. Přiro-
zené centrum setkávání lidí k odpočinku, či aktivitám.

Až půjdete kasárnami, zkuste přivřít oči, opomiňte zděnou hrůzu minulosti a vnímejte 
vše živé, založené našimi předky. Stromy – vysoké, vzrostlé, vysazené kolem cestiček. 
Přirozená zákoutí, která by citlivou rukou mohla získat neuvěřitelnou krásu.

Až půjdete běhat a pustíte si svoji oblíbenou muziku, pusťte si fantazii na špacír a ko-
chejte se. Zkuste vejít do parku, plného stromů, možná na vás vykoukne domeček nájem-
ného bydlení pro ty, kteří to právě potřebují, domov seniorů, klubovny dětí a teenagerů, 
zvířátka, která můžete přijít nakrmit. Projít se, nadýchat.

Když zavřu oči, vidím park. Už dávno založený, krásný park. Proč ne? Není všech-
no na tomto světě povinováno ohlížet se na ekonomický zájem. Myslím, že si to 
všichni v těchto dobách uvědomujeme víc než dost, jak důležité je např. také v klidu 
a míru žít, vyjít si do přírody a potkat se a setkat se. Pojďme se zajímat, jaké žití a jaké 
prostředí přenecháme našim dětem.
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Tenhle můj sen trvá už hodně let. Sen, že z prostoru kasáren bude moderní městský 
park. Proč o něm píšu až teď je skutečnost, která mě znepokojila. Je to zpráva z Měst-
ského úřadu Klecan, že se občané o budoucnost svého města nezajímají. Dokládá 
se to především na bouřlivých diskuzích na FB, které (ty diskuse) nemají pokračování 
v návštěvě občanů na důležitých zasedáních zastupitelstva města. Např. zasedání, 
která se týkají změn Územního plánu. Proč Vás tímto tak nepoeticky zvu k občanské 
aktivitě, je věta jedné ze zastupitelek města: „Dala jsem si tu práci a zjistila jsem, že 
zájem o změnu Územního plánu projeví vždy developer a tak se vždy projednávaná 
změna děje výhradě z popudu developera. A to je cesta, kterou se zastupitelstvo 
snadno dostává do vleku výhradně ekonomických zájmů jednotlivých firem. Pokud 
by někdo netušil, co je Územní plán Klecan, tak si dovoluji napsat, že je to velmi 
důležitý a mocný dokument, na základě kterého lze snadno dát „zelenou“ takovému 
či jinému soukromému projektu.

Mám sen, že v prostorách bývalých kasáren nevyroste „Mordor“, ale nádherný 
městský „Central park“, a že se na tom budou podílet všichni občané ve spolupráci 
se svými zastupiteli.

Eva Stanislavová (rodačka, vlastenka, herečka a Lakomá Barka)

PS: Najdeme v příštím čísle pokračování v popisu nějakého jiného Snu o Klecanech? 
Ráda bych předala štafetu. E.S.

Výběr ze
115 druhů

tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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co Se pSalo v kronice klecan (15)
Volby poslanců do MNV konaly se ve dnech 26. a 27. listopadu 1971. Ze zapsaných 
1 507 voličů volilo 1 502 voličů tj. 99,7 %.

Rozčlenění a funkce 27 volených poslanců:

Členové rady MNV:
1.  Předseda MNV s. Jaroslav Hančl, nar. 1927, bytem Klecany 347, je původním po-

voláním nástrojař. Nyní pracuje jako státní zaměstnanec. Je členem KSČ. Ve funkci 
poslance MNV pracuje od r. 1962. Od r. 1964 zastává funkci předsedy MNV a lze 
říci podle výsledků práce, že velmi úspěšně. Zvláště v krizových letech 1968 – 
1969 jeho přičiněním byl stmelen kolektiv poslanců natolik, že právě v těchto 
letech se udělal veliký kus práce na úseku budování obce i politickovýchovném. 
(Navrhuje KSČ).

2.  Tajemnicí MNV je s. Božena Zavadilová, nar. 1918 bytem Klecany 310, je původ-
ním povoláním prodavačka. Je členkou KSČ. Prošla různými funkcemi stranickými 
i veřejnými. Od r. 1960 do r. 1967 zastávala s velmi dobrými výsledky funkci 
předsedy MNV v Máslovicích. Od r. 1968, po svém přestěhování do Klecan, za-
stává velmi úspěšně funkci tajemnice MNV. Za jejího působení se udělalo mnoho 
záslužné práce v obci, takže MNV byl právě v krizových letech 2x vyhodnocen 
a odměněn. Byla odměněna plaketou za budování Středočeského kraje a několika 
čestnými uznáními. (Navrhuje KSČ, ČSŽ, SPB).

3.  Místopředseda MNV je s. Alois Biel, nar. 1910, bytem Klecany 365, předseda 
občanského výboru č. 1 pro Sídliště, povoláním ředitel ZDŠ, nyní v důchodu. Je 
členem KSČ. Prošel různými stranickými i veřejnými funkcemi od r. 1945. Je svě-
domitý a čestný, dá se říci, že prakticky celý život pracoval pro veřejnost (Navrhuje 
KSČ).

4.  Bohumil Poc, předseda komise veřejného pořádku, nar. 1925, bytem Klecany 349, 
je původním povoláním zedník, nyní státní zaměstnanec. Je členem KSČ. Pracoval 
v různých veřejných funkcích již od r. 1957. Pracoval jako předseda komise země-
dělské a člen rady MNV. (Navrhuje KSČ).

5.  Jiří Stelzig, předseda komise pro výstavbu, nar. 1932, bytem Klecánky 55. Povolá-
ním je technik ing. Je bezpartijní, svědomitý a má dobrý poměr k našemu soc. zří-
zení. Pracoval v komisi pro výstavbu a je členem rady od r. 1969 (Navrhuje MNV).

6.  Jan Bayer, předseda občanského výboru č. 3 pro Klecánky. Nar. 1921, bytem Kle-
cánky č. 17, původním povoláním obchodní příručí, nyní dělník. Je členem KSČ 
a členem OV KSČ. Prošel mnohými funkcemi. Byl zvolen v dopl. volbách v r. 1970 
a zapojil se aktivně v bytové komisi. (Navrhuje KSČ).

7.  Josef Studnička, předseda finanční komise. Nar. 1931, bytem Klecany 366, původ-
ním povoláním úředník, později státní zaměstnanec, nyní je ekonom. Je členem 
KSČ. Ve funkci poslance pracuje již od r. 1960 vždy ve finanční komisi. Pracuje 
svědomitě, funkci zastává zodpovědně. (Navrhuje KSČ).
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8.  Jiřina Zadáková, členka komise veřejného pořádku. Nar. 1914, bytem Klecany č. 
336, původním povoláním dělnice, nyní v důchodu. Je členkou KSČ. Zastávala 
různé funkce, ve kterých pracuje od r. 1962. Je přímá, politicky uvědomělá, obě-
tavá a spravedlivá. (Navrhuje KSČ a ČSŽ).

9.  Zdeněk Stanislav, předseda občanského výboru č. 2 pro Klecany. Nar. 1924, by-
tem Klecany č. 304. Původní i nynější povolání je hlavní účetní VU Tesla v Přemy-
šlení. Je bezpartijní. Ve funkci poslance pracuje od r. 1964. V práci je svědomitý 
a má příkladnou kázeň. Zastával funkci MH a obchodní. (Navrhuje MNV).

JH (pokračování příště)

užovka podplamatá –  
pomoZte nám Ji cHránit
Pokud chodíte na procházku ko-
lem řeky, určitě jste si všimli pře-
devším na jaře a na podzim znač-
ného množství přejetých háďat. 
Přejíždí je především cyklisté, kte-
ří o tom ani neví.

Had, kterého přejeli, je užovka 
podplamatá (Natrix tessellata). Žije 
od Troji až za UJV v Řeži, v menším 
počtu i na druhém břehu. V ČR se 
jedná o kriticky ohrožený druh hada vázaného na vodu, který zde žije jen na několika lo-
kalitách. V loňském roce mu na rozdíl od ostatních živočichů situace kolem covidu-19 ne-
přála. Lidé vyrazili na cyklostezku v době, kdy hadi vylézají ze zimovišť a táhnou k Vltavě. 
S kolegy z našeho spolku jsme monitorovali počty přejetých hadů, abychom zjistili, zda 
se již jedná o problém či o pro přírodu zanedbatelnou věc. Na jaře jsme ze stezek a silnic 
u řeky posbírali a odstranili 208 mrtvých hadů, v září zhruba 70 kusů. Pomohli jsme asi 60 
hadům cestu překonat. 90 % mrtvolek byla mláďata, která si myslí, že schoulená na cestě 
nejsou vidět. Nedokážou širší cesty přejít na jeden zátah, zastavují se. Pro cyklisty jsou 
však téměř neviditelná.

Ačkoliv i takto velké číslo mrtvých hadů nemusí být pro populaci kritické, rozhod-
ně by hadi neměli umírat pod koly a kolečky člověka. Příroda je v křehké rovnováze, 
stačí pár špatných let a populace tohoto hada může zmizet úplně. Zahájili jsme osvě-
tu, začali jsme informovat kolemjdoucí a kolemjedoucí, na jaře umístíme po celém 
úseku podél řeky výstražné značky a vyvěsíme o hadovi informace u přívozů a v bu-
fetech. Tam rovněž dáme informační letáky. Letos nebudeme mrtvolky odhazovat, ale 
ponecháme je na místě, a kde to půjde, označíme místo červenou křídou.

Pokud můžete, pomozte i vy. Uvidíte-li hada na kraji či uprostřed silnice či cesty, 
pomozte mu na jaře tuto cestu překonat, aby se dostal k vodě. Na podzim je směr 
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opačný. V Klecánkách jsou kritická místa (z hlediska nejvíce přejetých hadů) příjez-
dová cesta k lomu a cyklostezka pod ní, asfaltová cesta Povltavská od lomu až k au-
tobusové zastávce Klecánky.

Pokud vás zaujala ochrana tohoto nádherného neškodného hada, který rozhodně 
není zmije, i když tak trochu vypadá, naleznete další informace na stránkách našeho 
spolku – www.spolekprohusinec.cz. Vítáme každého dobrovolníka, který by chtěl 
pomoci s jeho ochranou.

Petra Dobášová
Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec

Dvě mrtvá mláďata Mládě schoulené na cestě

půSobení klimatickýcH Změn  
na naše ZaHrady
S postupnými změnami a jinými vlivy můžeme v lokálním prostředí našich zahrad 
bojovat jen těžko. Přesto je třeba tyto, postupně nastupující, změny brát v úvahu. 

Při pěstování a tvorbě zahrad 
nám poslední dobou kompli-
kuje situaci především těchto 
10 faktorů:

1.  Degradace půdy. Větrná 
i vodní eroze odnáší drob-
né částečky půdy a tím do-
chází k narušení její struk-
tury a snížení obsahu živin. 
Opatření – pravidelné obo-
hacování půdy kompostem 
a organickým hnojením.
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 2.  Sucho. Nerovnoměrné srážky a výrazně sušší dlouhotrvající období způ-
sobuje nedostatek vláhy i v hlubších vrstvách. Opatření – vodu šetří cílená 
zálivka a mulčování záhonů a mladých výsadeb.

 3.  Přívalové deště. Velké a rychlé výkyvy počasí, doprovázené někdy i bouřkami 
a kroupami. Poničená úroda, značný odnos svrchních vrstev půdy. Opatření 
– na svazích krajinářská opatření, úrodu lze chránit např. netkanou textilií.

 4.  Větrné smršti. Lámou a vyvracejí stromy, jsou příčinou eroze, vysoušejí 
půdu. Opatření – vhodné jsou pomalu rostoucí a hluboko kořenící dřeviny, 
záhony pokryté rostlinami v co nejsouvislejším porostu.

 5.  Sezónní posuny. Pro vegetaci je nebezpečný především příliš časný nástup 
jara, kdy může dojít k následnému pomrznutí květů a snížení počtu opylova-
čů. Opatření – pěstovat širokou škálu rostlin s postupným nástupem kvetení, 
což je značným přínosem i pro včely a ostatní opylovače.

 6.  Intenzivní sluneční záření. Vede ke spálení listů a plodů u citlivých rostlin. 
Opatření – volba vhodného stanoviště, případně přistínění bílou netkanou 
textilií.

 7.  Ústup a mizení některých druhů. Na vině jsou především velkoplošné mo-
nokultury, které mají negativní dopad na biodiverzitu. Opatření – i v malém 
prostoru zahrady zachovávat značnou rozmanitost pěstovaných druhů rost-
lin a dřevin.

 8.  Úporný plevel. Nekontrolovaně se šířící nepůvodní druhy plevelů a rozšiřo-
vání invazivních druhů. Opatření – důležité je nejprve se naučit tyto plevely 
rozpoznávat a v druhém kroku je třeba důsledná a včasná likvidace, aby 
nedocházelo např. k vysemenění.

 9.  Škodliviny a prachové částice v ovzduší. Postiženy jsou především lokality 
v blízkosti velkých měst. Opatření – čím více zeleně vysadíme, tím čistší 
vzduch budeme dýchat.

10.  Nové druhy škůdců a chorob. Především vlivem dovozu zboží se u nás vy-
skytují nepůvodní škůdci i nemoci rostlin a dřevin. Opatření – i v tomto 
případě je třeba se nejprve naučit škůdce a choroby rozpoznávat a následně 
přikročit k účinné likvidaci, ať již mechanickými, biologickými nebo che-
mickými prostředky, a to mnohdy opakovaně, neboť především nepůvodní 
škůdci nemají v naší přírodě přirozené nepřátele, kteří by nám pomáhali 
redukovat jejich množství.

JH

Jak na výSadbu Stromů  
na vlaStním poZemku 
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
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Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný 
pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude 
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické 
nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je 
při navrhování potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, 
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. 
Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. 
Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího 
kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České 
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní 
druhy je tedy nevhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povin-
nosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z míst-
ních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry 
jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 
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1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato 
povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, 
co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na 
webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy 
sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech 
finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů na webu 
Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 
vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a za-
počítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní 
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově 
vysazených stromů je proto velmi důležitá. 

Přiložené fotografie dokumentují výsadbu Aleje svobody.

mySlivoSt – Svatý euStacH
Ještě dříve než se do povědomí lidí dostal jako pa-
tron myslivců sv. Hubert, zastával tuto roli sv. Eu-
stach, o kterém vznikla legenda již ve 2. století n. l. 
Podle ní žil ve starém Římě za císařů Vespasiána, Tita 
a Traiána vážený a bohatý vojevůdce Placidus. Pro-
slavil se při válečných taženích proti Dákům, pozdě-
ji proti Parthům. Podle jedné verze legendy byl las-
kavý k chudým a konal skutky milosrdenství. Podle 
jiné se však zúčastnil pronásledování křesťanů. V ka-
ždém případě byl vášnivým lovcem, a tak se stalo, že 
při jednom lovu se mu zjevil jelen se zářícím křížem mezi parohy. Jelen k němu pro-
mluvil lidským hlasem: „Proč mě pronásleduješ? Já jsem Kristus, kterého nevědomky 
uctíváš“. Placidus pocítil posvátnou hrůzu a pod dojmem tohoto zjevení se nechal od 
římského biskupa pokřtít. Při křtu přijal jméno Eustach. Pokřtěna byla i jeho manželka 
a oba synové. Bůh však chtěl vyzkoušet, zda je Eustach pevný ve víře a proto na něj 
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seslal řadu útrap. Jeho otroci 
zemřeli na nakažlivou cho-
robu, dobytek uhynul a lupi-
či mu vydrancovali a vypálili 
dům. Eustach se rozhodl, že 
s rodinou opustí Řím a zkusí 
štěstí jinde. Cestou do Egypta 
se však Eustachova žena do-
stala do otroctví a syny mu 
odvlekli vlk a lev. Nešťastný 
Eustach se nechal najmout 
za čeledína na statku a zůstal 
tam 15 let. Při dalším vpádu 
nepřátelských vojsk povolal 
císař Eustacha zpět do čela 
armády. Po vítězném tažení 
se shodou náhod Eustach se-
tkal jak s manželkou, tak se 
syny, takže rodina byla opět 
pohromadě. Jejich štěstí však 
netrvalo dlouho. Císař Traia-
nus zemřel, a když Eustach 
po návratu z tažení odmítl 
slavnostní obětování pohan-
ským bohům, Traiánův ná-
stupce Hadrián přikázal, aby 
byl s celou rodinou předho-
zen dravé zvěři. Šelmy se jich 
však ani nedotkly. Byli proto 
uvrženi do útrob rozžhaveného železného býka, kde zahynuli.

Tolik legenda, která se velmi podobá legendě o sv. Hubertovi. Ta však vznikla až 
v 8. století, protože Hubert byl šlechticem na dvoře franckého krále merovejské dy-
nastie Theodoricha III. a následné se stal biskupem v Lutychu. Protože však k oběma 
světcům patří shodné atributy – jelen se zářícím křížem mezi parohy, dá se předpo-
kládat, že novější svatohubertská legenda byla ovlivněna tou starší eustachovskou.

Kult sv. Eustacha jako patrona lovců se rozšířil z Itálie do západní Evropy a do čes-
kých zemí pronikl v druhé polovině 16. století. Od 18. století byl zatlačován kultem 
sv. Huberta, a to především zásluhou hraběte Františka Antonína Šporka (Sporck), 
který na jeho počest založil lovecký řád sv. Huberta, jehož členy se staly význam-
né šlechtické osobnosti, včetně několika korunovaných hlav. Dá se však říci, že po 
staletí oba kulty působily vedle sebe, což se projevovalo především v umění, např. 
sochařství a malířství. Svědčí o tom řada uměleckých památek, zejména výzdoba 
zámeckých či kostelních kaplí.

Ing. Jindřich Trpák



Klecanský zpravodaj • duben 2021

5. – 9. 7. 2021
Týden netradičních sportů
Děti 6 – 16 let

12. – 16. 7. 2021
Přírodovědný tábor
Děti 6 – 16 let

19. – 23. 7. 2021
Cirkusácký tábor
Děti 6 – 16 let

19. – 23. 7. 2021
Týden na šálách
Děti 6 – 16 let

26. – 30. 7. 2021
Filmový tábor
Děti 6 – 10 let

26. – 30. 7. 2021
Odpolední kurz animovaného filmu
Děti 11 – 16 let

26. – 30. 7. 2021
Cvičínek
Děti 3 – 6 let

2. – 6. 8. 2021
Týden s koňmi
Děti 5 – 16 let

letní práZdniny 2021
Pro Vaše děti jsme připravili tyto tábory:
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Více informací a přihlášky najdete na www.pravy-hradec.cz
nebo na telefonních číslech 730 935 400 (Šárka Hausnerová), 723 734 994 (Zdeňka 
Tomášová).
Předpokládáme, že v létě budou povoleny akce asi pro 20 osob.
Pokud to nebude možné, vrátíme Vám peníze.

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová

9. – 13. 8. 2021
Technika dětem
Děti 5 – 8 let

16. – 20. 8. 2021
Týden s gymnastikou
Děti 6 – 16 let

23. – 27. 8. 2021
V roli architekta
Děti 12 – 16 let

Literárně výtvarná soutěž
Učení ve školách v současné době probíhá malinko jiným způsobem, 
než jak jsme zvyklí. Učíme online a distančně a v každém směru nově a zvláštně 
a snažíme se, jak jen kdo umíme. Každý má svůj pohled na věc, každý má nějaký 
názor.

Rodiče vidí distanční výuku jako neobyčejně náročnou disciplínu, kdy musí s dět-
mi plnit množství úkolů, musí zvládat svou práci a potomka, musí umět vysvětlit 
učivo, které už léty zapomněli a cítí se tím vším unaveni.

školní kurýr
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Učitel vidí měsíce své práce, která nemá žádné zúročení, místo dětí mají před sebou 
jen obrazovky, stále musí připravovat názorné prezentace, úkoly, které zadávají, musí 
poctivě opravit, mnozí pracují více než dvanáct hodin denně a cítí se tím vším unaveni.

Jak celou situaci vidí děti, jsme zjistili při školní literárně-vědné soutěži právě na téma 
„Online-výuka“ – Děti měly v zadání napsat básničku, která by reflektovala jejich pocity 
z online vyučování, měly v zadání vymyslet jednoduché čtyřverší a doplnit je jakýmkoliv 
obrázkem. Soutěže se účastnily starší děti, právě ty, které už výuku musí zvládat převážně 
samy. Účast v soutěži byla dobrovolná a děkujeme všem dětem, které se soutěže účastnily. 
Získali jsme krásnou zpětnou vazbu a obrázek o tom, jak je naše online výuka úspěšná.

Na prvním místě se umístili páťáci, na druhém místě už máme kombinaci různých 
ročníků a jsou mezi nimi i žáci devátých tříd. O nejlepší verše bychom se rádi podělili 
i s Vámi. Doufáme, že Vám tento koutek poezie bude milým osvěžením. Na závěr si 
propůjčím slova našich politiků „musíme vydržet.“

„… Já a mí rodiče těšíme se velice,
Až všichni usednem do školní lavice.
Už nikdy nebudu školu mít na háku,
Možná jen napíšu pár malejch taháků.
Ať už to skončí a všichni jsme zdraví,
Protože jenom tak se mě ségra na chvilku zbaví.“

(úryvek z básničky žáků 5. ročníku)

„Přispat si mohu, ale stejně vstávám,
Když jsme na onlinu, moc si nepomáhám.
Přírodověda, čeština, matika, to je naše praktika.
My se chceme normálně učit
A ne se při onlinu mučit.
Proto se těším do školy, ale budu muset dříve vstávati. „
(úryvek z básničky žáků 5. ročníku)
„Chtěla už bych chodit do školy,
I přes to ranní vstávání.
Já budu dělat úkoly
A plnit všechna zadání.“

(žákyně 8. ročníku)

„…Na Aj se divíme, že paní učitelce nerozumíme, stále mluví jinou řečí, ale i to 
se jednou naučíme.

V zeměpise si pak povíme, kam všude teď nesmíme, prstem po mapě jezdíme a už 
se u moře vidíme….“

(žákyně 7. ročníku)

Celé verze básniček budou k nahlédnutí na internetových stránkách ZŠ Klecany. 
(www.zsmsklecany.cz)

K. Divišová
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Žáci základní školy nadále pokračují v distanční 
výuce. I když se učitelé snaží online výuku co mož-
ná nejvíce přiblížit výuce reálné, osobní kontakt ta-
ková výuka nenahradí. Proto se již všichni (jak žáci, 
tak učitelé) těšíme, až se opět potkáme v naší škole. 
Únor – měsíc, nesoucí se v duchu masopustů, si 
děti i přes současnou situaci dokázaly náležitě užít. 
Druháčci, kteří měli možnost navštěvovat školu, vy-
ráběli masopustní masky, nebo se vypravili do pří-
rody, kde se prostřednictvím rébusů a křížovek do-
zvěděli spoustu informací. Třeba to, jak se masopust 
dříve slavil, co to byla Klibna, jak vypadala Brůna 
a další tradiční maškary. Seznámili se s pranostika-
mi, jež se k masopustu váží a užili si masopustní rej 
ve vlastnoručně vyrobených maskách. O zábavné 
masopustní aktivity nepřišli ani žáci, vzdělávající se 
doma u svých počítačů. Třeťáčci si vyrobili masky 
a přes své kamery se na sebe dívali krásně vyzdobení. A aby přiložili ruku k dílu 
také doma a pomohli maminkám s jarním úklidem, v rámci pracovních činností 
vzali do rukou prachovky a vysavače a uklidili si své pokojíčky. Následně vše 
propojili s českým jazykem a své aktivity v několika větách popsali. V dnešní 
době je obzvlášť důležité neztrácet optimismus a umět si i přes všechna ome-
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zení užít trochu zábavy. Snad se 
nám, učitelům daří tento neleh-
ký úkol alespoň trochu realizo-
vat a dětem tento čas zpříjemnit. 
Za pár dní nás čekají Velikono-
ce, které stejně jako v minulém 
roce oslavíme zcela netradičně. 
V rámci výuky si určitě připome-
neme smysl a původ Velikonoc 
a čas strávený u počítačů si zpří-
jemníme výrobou velikonočních 
symbolů. Velikonoce budou sice 
jiné, ale určitě se nám podaří 
prožít je příjemným způsobem. 
Přejeme vám všem, abyste je i vy 
prožili ve zdraví a pohodě.

-km-

ZápiS prvňáčků online
Zápis do ZŠ Klecany bude probíhat elektronicky

od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

přes školní webové stránky www.zsmsklecany.cz

Veškeré instrukce k zápisu Vám budou zaslány na mail uvedený v registraci.
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Zápis do MŠ 

Důležité!!!

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva 

epidemií způsobujícím nemoc
opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2021/2022. Zápis budou probíhat v květnu, 
a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Na základě tohoto opatření MŠ ruší informativní schůzku 
zápisu, která se měla uskutečnit 

Všechny potřebné informace a dokumenty zápisu do MŠ
na webových stránkách zsmsklecany.cz 

v sekci „Mateřská škola“ – „Zápis do MŠ“

Žádost o přijetí, spolu s dalšími formuláři, 
přístupná

Samotný zápis, tedy doručování potřebných dokumentů 
bude probíhat od 

způsoby uvedenými na webových stránkách školky.
Důležité zasílání dokumentů!

Pořadí doručených dokumentů nemá vliv na přijetí dítěte do MŠ.
Je nutné dodržet zákonný termín doručování.
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SLEVA 30%
na nákup 

v MÍCHACÍM CENTRU

na přání     na počkání     na této prodejně

MÍCHÁME BARVYME
Nechte si namíchat tu svoji

areál Dolní kasárna 946,
Klecany
702 168 913

woodcote.cz



+ 420  608 58 58 58
hyundai.zdiby@domansky.cz

Zdiby 195, Praha sever   Sjezd u čerpací stanice MOL
Pick – up servis ZDARMA

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


