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SlOvO StArOSty
Vážení občané, milí sousedé,

s jarními dny přichází kromě oteplení i námi všemi očekávaný 
ústup onemocnění COVID-19. Počty nakažených jsou den ode 
dne nižší a mnozí z nás netrpělivě očekávají uvolnění vládních 
opatření. Díky očkování se snad situace dostane co nejdříve do 
normálu a budeme moci opět žít tak, jak jsme byli dříve zvyklí. 
Problémy se dotýkají i našeho města – z důvodu karantény, one-
mocnění zaměstnanců, nebo nemožnosti při cestování zahranič-
ních dělníků se mírně zpožďují některé nasmlouvané práce na 
investičních akcích, ale zatím se vše děje v únosných mezích. 
Horší je, že omezení velmi ovlivnila veřejný život. Děti byly dlou-

hé týdny, místo ve škole a školce, doma, sportovní oddíly a zájmové spolky nemohou 
vykonávat svoji činnost, je omezen provoz knihovny, tradiční akce musely být zrušeny, 
nebo se konají ve změněné podobě, lidé se nemohou setkávat při kulturních akcích, nebo 
jen tak v kavárnách či hospůdkách.

Přehled COVID pozitivních a hospitalizovaných občanů Klecan podle údajů, které 
dostáváme od Krajské hygienické stanice. Data jsou vždy ke konci pracovního týdne:

Datum 5.2. 12.2. 19.2. 26.2. 5.3. 12.3. 19.3. 26.3. 2.4. 9.4. 16.4. 23.4.

Počet nemocných 35 32 39 52 54 41 52 55 55 48 36 27

Počet hospitalizovaných 3 2 1 0 1 2 0 2 0 2 4 3

I v této nelehké době se na úřadě s plným nasazení vě-
nujeme projektům, o kterých jsme přesvědčeni, že budou 
ku prospěchu občanům města. Dovolte mi, abych vás se-
známil alespoň s částí naší činnosti, kterou jsme se za-
bývali v posledních týdnech. Začnu tématem, které je mi 
blízké, tedy zelení a veřejným prostorem.

Výsadba stromů v Astraparku a údržba zeleně 
ve městě
Ve spolupráci spolku V Honech, města a MAS Nad Prahou 
se podařilo získat dotaci na výsadbu stromů v Astraparku. 
Město pomohlo poskytnutím pracovníků a techniky při 
hloubení jam i finančně, uhrazením spoluúčasti a půjčkou 
spolku do doby, než bude dotace vyúčtována. Občané As-
traparku tak mohli 10. dubna společně vysadit 26 nových 
stromů. Děkuji především paní Jodasové a paní Vossové za 
organizaci celé akce a všem obyvatelům Astraparku, kteří 

Při vysazování stromků 
vládla v Astraparku dobrá 

nálada
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přiložili ruku k dílu a svépomocí výsadbu provedli. Děkuji též za pozvání k výsadbě, 
příjemné popovídání i výborný muffin od paní Jodasové, který byl součástí připrave-
ného občerstvení pro brigádníky.

Do technických služeb města jsme od nové-
ho roku přijali paní zahradnici, která se ihned 
s elánem vrhla do úprav zeleně ve městě. Svou 
činnost často konzultuje s městskou krajinářskou 
architektkou, upravila záhony podél ulice Do Kle-
cánek, Čsl. armády nebo na náměstí, stříhá keře, 
připravila velikonoční výzdobu úřadu a dělá další 
práce ve svém oboru. Takže až uvidíte sympatic-
kou mladou paní, která se věnuje městské zeleni, 
je to naše nová paní zahradnice.

V sobotu 10 . 4. proběhla za nezvyklých podmínek akce Ukliďme Česko – ukliď-
me Klecany, které se zúčastnilo několik 
desítek našich občanů. Z důvodu ome-
zeného setkávání osob jsme se tentokrát 
nepotkali všichni jako obvykle na ná-
městí, ale úklidové pomůcky si zájemci 
vyzvedli během týdne na úřadě, nebo 
jsme jim je zavezli domů. Opět bylo 
uklizeno několik multikár nepořádku. 
Velký dík patří všem, kteří se akce zú-
častnili a pomohli tak s úklidem svého 
okolí.

Sportovně relaxační park ve sportovním areálu
Pokračujeme v práci na projektu sportovně relaxačního parku ve sportovním are-
álu, i když byl mírně pozdržen situací způsobenou nouzovým stavem. Ve druhé 
polovině dubna byla instalována boulderová (lezecká) stěna a malá pumptrac-
ková dráha určená pro jízdu na kole, koloběžce nebo skateboardu (viz článek 
na jiném místě Zpravodaje). Až budete číst tyto řádky, již by měla být postavená 
i velká balanční a šplhací prolézačka. V tomto prostoru by měli najít zábavu děti 
a mladí, kteří již odrostli dětským hřištím pro nejmenší. Následovat bude dokon-
čení veřejného grilu, vybudování parkourového hřiště a umístění venkovních 
fitness strojů, aby si mohla protáhnout tělo nejen mládež, ale i jejich rodiče. 
Mým velkým přáním je vybudování skateparku, na který se pokoušíme získat 
prostředky formou dotace, zatím bohužel marně. Mládež bychom měli dostat 

Rozkvetlý záhon je již v péči naší 
nové paní zahradnice

Sebraný odpad připravený k odvozu
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ven a nabídnout jim jiné vyžití, než počítačové hry, nebo dokonce cigarety, alko-
hol, vandalismus či drogy. Sport je tou nejlepší prevencí proti negativním jevům 
v chování mládeže.

Oprava křížku v Benešovce a vzkaz 
pro příští generace v jeho základech
Pomníček věnovaný spisovateli a klecan-
skému kaplanovi V. B. Třebízskému, kte-
rý se nachází na krásném a klidném mís-
tě v klecanském háji, byl již vlivem času 
a bohužel i vandalů poničen, proto jsme 
zadali kovovýrobci a restaurátorovi panu 
Pickovi jeho opravu. Při demontáži křížku 
objevil v jeho podstavci dopis zanechaný 
našimi předchůdci, kteří křížek opravovali 
naposledy.

Dnes je již opravený křížek vrácen na 
své místo. Stejně tak, jako nám v jeho zá-
kladech nechali vzkaz naši předchůdci, 
i my jsme do základů umístili vzkaz pro 
příští generace v podobě krabičky s něko-
lika předměty z dnešní doby. Kromě kopie dokumentu, který byl nalezen při de-
montáži, jsme zde zanechali dopis s razítkem města podepsaný vedením, platné 
mince, pamětní minci vydanou k 700 letům města, aktuální denní tisk, poslední 
Klecanský zpravodaj a brožury o městě a V. B. Třebízském. Třeba to všechno ně-
kdo najde za několik století.

Montáž boulderové stěny Mládež si užívá jízdu na nové pumptrackové dráze

Dopis nalezený v podstavci při 
demontáži křížku
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Přechody pro 
chodce u kostela 
a u hřbitova
Poměrně často se na 
mě obracejí obča-
né s žádostí o zřízení 
přechodu pro chodce 
u kostela. Nachází se 
zde autobusové zastáv-
ky a zdravotní středis-
ko, často tu přechází 
vozovku děti. Návrh na 
zřízení přechodu jsem 
v minulosti na doprav-
ní policii konzultoval, 

Navrácení křížku zpět na 
Benešovku

Materiály, které jsme umístili do podstavce křížku  
jako vzkaz pro příští generace

Projekt přechodu u kostela podaný ke schválení
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bohužel byl zamítnut. S nesouhlasným stanoviskem dopravní policie se nehodláme 
smířit a nechali jsme na přechod pro chodce vypracovat projektovou dokumentaci se 
všemi potřebnými posudky. Aby zde bylo zřízení přechodu možné, jsou podle návr-
hu dopravního projektanta nutné stavební úpravy – posunutí zastávky a vybudování 
středového ostrůvku. Aktuálně jsme veškeré materiály zaslali k novému posouzení 
a čekáme na vyjádření dopravní policie. Dále jsme pokročili s přechodem u hřbitova, 
zde byl již projekt schválen. Nyní probíhá výběr zhotovitele zakázky, uděláme vše 
pro to, aby byl přechod realizován co nejdříve.

Stěhování úřadu na Rychtu
Během března a dubna pro-
bíhá postupné stěhování 
městského úřadu do nových 
prostor na Rychtě. Městský 
úřad před stěhováním síd-
lil celkem na třech místech, 
nebyly v něm toalety pro 
návštěvníky, o bezbariéro-
vosti nemohla být ani řeč. 
Nyní vás v recepci/podatel-
ně přivítá usměvavá recepč-
ní, která poradí, na koho se 
obrátit, návštěvníci najdou 
všechny své úředníky v jedné bezbariérové budově s výtahem a dostatečným so-

ciálním zařízením. Úředníci 
mají k dispozici prostornější 
kanceláře, dříve se tísnili i po 
třech na několika málo met-
rech čtverečných. Budova je 
dílem Ing. Arch. Ballka, který 
již v Klecanech projektoval 
přístavbu školky, za kterou 
byl nominován na ocenění 
za architekturu. Velmi mě 
potěšila zpráva našeho obča-
na, který mi po své první ná-
vštěvě nového úřadu napsal 
(dovoluji si zprávu zveřejnit):

„Dnes jsem si byl něco vyřídit v nové budově Městského úřadu a musím přiznat, 
že to pro mě byl velmi příjemný zážitek. Krásné prostředí, milí lidé, květiny, bezbari-
érový přístup, dokonce malá fontána ve dvoraně. To se opravdu povedlo. Klecany se 
modernizují a je to viditelné. Těším se na další nové věci v Klecanech.“

Recepce nového městského úřadu

Zelené atrium úřadu



6 / 7

Děkuji za milou reakci. Vytvořit příjemné prostředí pro občany, kteří si jdou cokoli 
vyřídit na úřad, je naším cílem. Zatím je vše ještě ve fázi nedokončené stavby, také se 
těšíme, až bude hotovo.

Dále samozřejmě pracujeme na mnoha jiných projektech. Připravujeme podklady 
pro podání dotace na rekonstrukci a rozšíření školy, což je v současnosti asi naše 
největší priorita. Nová ČOV již funguje a vypouští čistou vodu v souladu s norma-
mi. Na Rychtě byly dokončeny byty, které jsou nabízeny ke komerčnímu pronájmu. 
Stavební komise a rada města posoudily návrh úpravy prostranství před Rychtou, po 
dokončení stavby dojde i ke kultivaci celého přilehlého prostoru. Připravujeme pro-
jekt rekonstrukce komunikací na Vinici a v ulici Na Skalkách, v obou případech však 
narážíme na problém s odvodem dešťových vod. Město zde nevlastní souvislý poze-
mek, do kterého by bylo možné položit dešťovou kanalizaci k odvodu dešťové vody 
a vsaky jsou z důvodu nevhodného podloží nemožné. O dalších projektech ale až 
v některém z příštích čísel Klecanského zpravodaje.

Děkuji všem, kteří se na projektech města podílejí, místostarostům, radním, zastu-
pitelům a zaměstnancům městského úřadu, bez kterých by to nešlo, jsem moc rád za 
naši dobrou spolupráci.

Přeji Vám krásné jarní dny
Daniel Dvořák, starosta

Ve čtvrtek 22. dubna byla předána mladým uživate-
lům pumptracková dráha ve sportovním areálu. Má 
tvar oválu, celková délka je zatím 36 m, je možné na 
ní jezdit na kolech, koloběžkách, skatech i kolečko-
vých bruslích. Zájem mládeže je obrovský, celé dny 
je na dráze plno. Cílem podobných projektů je dostat 
děti od počítačů ke sportu, ven na čerstvý vzduch. 
Sport je také nejlepší prevencí před negativními jevy 
v chování mládeže, jako jsou alkohol nebo drogy.

Projekt Pumptracková 
dráha ve městě Klecany byl 
realizován za přispění pro-
středků státního rozpočtu 
České republiky z progra-
mu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj. Zhotovitelem je 
společnost Way to Nature, 
s.r.o. z Ostravy, která je je-
diným certifikovaným vý-
robce těchto drah v ČR.

Daniel Dvořák, starosta
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výpiSy Z USneSení rAdy A ZAStUpitelStvA 
měStA KlecAny ZA BřeZen A dUBen 2021
Rada 22. března
 – Schválila žádost o úpravu faktury, kterou město účtovalo společnosti International 

Hospitality s.r.o. za odvoz odpadu z restaurace Farm Table Klecany. Faktura bude 
ponížena o platbu za pět měsíců, kdy byla restaurace uzavřena z důvodu pande-
mie.

 – Schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Čakus s.r.o. Praha. Jedná se o rozšíření 
předmětu nájmu o výměru 145 m2 v areálu Dolní kasárna.

 – Schválila smlouvu o zajištění sociální služby – pečovatelskou službu s Antonia 
senior services s.r.o. Čakovičky.

 – Schválila nájemní smlouvu s panem S. Strnadem z Husince na nebytové prostory 
v areálu Dolní kasárna.

 – Schválila žádost Alfezy s.r.o. o výměnu garážových vrat na budově čp. 941 za cenu 
58 708 korun bez DPH. Montáž provede Alfeza na vlastní náklady.

Zasedání zastupitelstva 29. března
Zastupitelé na svém řádném zasedání schválili mimo jiné:
 – Nesouhlas se záměrem rozšíření kamenolomu Klecany směrem k obytné části Kle-

cánky a Klecanskému háji, které by bylo vážným zásahem do života našich občanů 
a do přírodních hodnot tohoto území. Pověřila vedení města ke konání všech do-
stupných kroků, které povedou k zabránění tomuto záměru.

 – Poskytnutí dotací spolkům a organizacím. Jsou to:
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 – Tělovýchovná jednota Sokol 310 000 korun, Junák – český skaut Středisko Havran 
Klecany 60 000 korun, spolek Humbuk 15 000 korun, Myslivecký spolek Zdiby 
– Klecany 30 000 korun, Česká společnost přátel zvířátek, Psí domov Řepnice 
10 000 korun, Klub biatlonu Klecany 55 000 korun, Klecanská nota 10 500 korun, 
Český svaz chovatelů ZO Klecany 3 000 korun, AktivKid 55 000 korun, Český 
svaz včelařů 10 000 korun, Klub přátel koní a poníků 20 000 korun, Pravý Hradec 
150 000 korun, Spolek v Honech 40 000 korun, Charita Neratovice 550 000 ko-
run, Stacionář Handicap centrum SR 5 000 korun.

 – Spolku v Honech návratnou půjčku ve výši 190 000 korun. Půjčka je splatná do 
14 dnů od připsání dotace na výsadbu stromů na účet spolku.

 – Uzavření kupní smlouvy se společností Bydlení Kasárna s.r.o. Uherské Hradiště 
na stavbu kanalizace dešťové vody na vyjmenovaných pozemcích, stavbu kanali-
zace splaškové vody s napojením na kanalizační řad přes vyjmenované pozemky, 
veřejné osvětlení přes vyjmenované pozemky s napojením na stávající řad, těleso 
komunikace na pozemku p. č. 202/31. Všechno za cenu 4 000 korun bez DPH.

 – Kupní smlouvu se společností Bydlení Kasárna s.r.o. na koupi pozemku 202/31 
o výměře 4 196 m2 za cenu 4 196 korun bez DPH.

 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění závazná vyhláška města 
Klecany č. 1/2019 o místních poplatcích z pobytu.

 – Název ulice ležící na pozemku 202/31 U Mokřadu.

Vzali na vědomí mimo jiné:
 – Zprávu o činnosti Městské policie Klecany za rok 2020
 – Zprávu hlavní inventarizační komise o inventarizaci majetku města za rok 2020.

Rada 29. března
 – Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze 30. 4. 2019, kde 

se mění nájemce z pana M. Kotrče na Trans 4 s.r.o. Praha 7 s jednatelem M. Kotrčem.
 – Schválila znění inzerce bytů v rámci nabídkového řízení na pronájem čtyř bytů ve 

třetím nadzemním podlaží Rychty v Klecanech a minimální výši nájmů za jednot-
livé byty. Uložila investičnímu technikovi zajistit zveřejnění.

 – Projednala dokončenou dokumentaci návrhu stavby – studii akce Veřejný prostor 
a parkoviště pod Rychtou Klecany a studii schválila jako podklad pro další stupeň 
projektové dokumentace a uvedla své požadavky.

 – Projednala cenové nabídky na nákup nakladače pro potřeby Technických služeb 
Klecany a schválila nabídku kolového nakladače WL 34 za 1 281 000 korun (včet-
ně příslušenství).

Rada 12. dubna
 – Vzala na vědomí poskytnutí dotace městu Klecany z Programu 2020 Středočeský 

fond podpory včasné přípravy projektu – jedná se o revitalizaci a zvýšení kapacity 
ZŠ Klecany – ve výši 836 500 korun a schválila přijetí této dotace.
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 – Vzala na vědomí zprávu revizního technika o špatném stavu plynových kotlů v by-
tech č. 605, 606, 607 a 608 v Dolních kasárnách a doporučení na jejich výměnu. 
Schválila nákup a montáž čtyř nových kotlů v celkové ceně 144 980 korun bez 
DPH od firmy Kohout Praha.

 – Vzala na vědomí žádost manželů Klímových o směnu části pozemku p. č. 262/3, 
kterou město užívá jako chodník, za část pozemku p. č. 262/1 lesní pozemek. 
Vzala na vědomí také nesouhlasné stanovisko Odboru životního prostředí Bran-
dýs n. L. k dělení lesního pozemku a návrh, aby město pozemek pod chodníkem 
odkoupilo.

 – Schválila modernizaci bezdrátového rozhlasu Sarah podle cenové nabídky od spo-
lečnosti Bártek rozhlas s.r.o. za 67 174 korun.

 – Schválila dodatek č. 3 ke kupní smlouvě na vybavení interiéru objektů čp. 74 
a 487 Rychta Klecany I mobiliář – doplňky.

 – Schválila žádost Alfezy s.r.o. o písemný souhlas ke zřízení skladu pro odběratele 
firmu Trimin s.r.o. a souhlasí s podpisem dodatku k nájemní smlouvě.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

OčKOvání pSů A KOčeK
V úterý 11. 5. 2021 proběhne v Klecanech na ná-
městí Třebízského v 19 hod. očkování psů a koček 
proti vzteklině a ostatním virózám. Vezměte s se-
bou očkovací průkaz a náhubek. (V Klecánkách 
u autobusové zastávky proběhne očkování kolem 
19. hodiny). Dodržujte, prosím bezpečnostní anti-
-covid opatření.

MVDr. Irena Sedláčková
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vZpOmínKA nA mArii SmOlíKOvOU
Dne 3. dubna 2021 zesnula ve věku 84 let paní Marie Smolíková. 
Vzhledem k současné pandemii jsme neměli příležitost se s ní rozlou-
čit, a proto několika řádky aspoň připomínáme, kým pro nás v Kleca-
nech byla.

Když se roce 1971 v Klecanech zřídilo zdravotní středisko, na-
stoupila na dětské oddělení řízené MUDr. Margeritou Kukulovou 
paní Smolíková jako dětská zdravotní sestra. Působila i jako člen-
ka sociální a školské komise. Při veřejných akcích jsme ji vídali 
jako zdravotní sestru. Její kolegyně paní Ludmila Řebíčková na ni 
vzpomíná: „…Marie mi pomáhala v mých začátcích na zdravotním 
středisku. Vždy laskavě a otevřeně. Byla zkušenou sestrou a obětavě 

objížděla všechny maminky v širokém okolí, které se vracely z porodnice s na-
rozenými dětmi. Vždy uměla, hlavně prvorodičkám, poradit a pomoci. Byla pro 
mě sestrou, mámou i kamarádkou. Později, když jsem pracovala v nemocnici na 
Bulovce, jezdila tam Marie na kontroly a pokaždé mě přišla pozdravit a s radostí 
vyprávěla o své rodině, manželu Václavovi i o vnoučátkách. Naposled jsem jí 
telefonovala letos v únoru, to byla v nemocnici Pod Petřínem. Slíbila jsem jí, že 
ji navštívím, až ji propustí. Byla smutná, ale nebyla zoufalá. Děkovala mi a těšila 
se na naše setkání. Za všechno jí velmi děkuji.“

S Marií jsme byli pro její dobrou povahu a otevřené vystupování spřáteleni mnozí. 
Vděčně na ni vzpomínáme a taky jí děkujeme za všechno, co pro občany Klecan 
udělala.

zl

nA pOmOc rOdinným pečUjícím –  
pOrAdnA včerA

Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou odbornou pomoc a do-
provázení těm, kteří v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a okolí pečují o blízkého 
člověka s poruchou paměti. Poskytujeme sociálně právní poradenství, psychosociální 
podporu, vzdělávání v oblasti každodenní péče a komunikace s lidmi s Alzheimero-
vou nemocí či některým typem demence. Zřídili jsme pro vás specializovanou porad-
nu, která nese název Poradna Včera a je umístěna v Brandýse nad Labem – Staré Bo-
leslavi v Boleslavské ulici u autobusového nádraží. Podporu poskytujeme pečujícím 
jak v terénu, tak i on-line formou. K dispozici vám jsou odborníci například z oblasti 
sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. Veške-
ré služby poskytujeme zdarma.
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Poradna Včera je součástí sociální služby působící ve 12 středočeských městech a za-
štiťuje ji organizace Dementia. Vítáme spolupráci s ostatními zdravotními a sociálními 
službami pro seniory na Brandýsku. Pokud vás trápí problémy spojené s domácí péčí, mů-
žete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu 775 586 633, e-mailu poradna.brandys@
dementia.cz nebo využít možnost chatu na https://dementia.cz/chat.

Barbora Paterová

pOděKOvání prOf. cyrilU HöScHlOvi
Vážený pane profesore,

jsme rádi, že po odchodu z vedoucí pozice ředitele Národního ústavu duševního 
zdraví Klecany v něm zůstáváte pracovat dále! Vzpomínáme na to, jak jste obohatil 
i kulturní dění v našem městě pěknými koncerty s nejlepšími interprety. Využívali 
jsme Vaší nabídky a pozvání a scházeli jsme se s potěšením z hudby i Vašeho zasvě-
ceného výkladu k ní. Ve vstupní hale ústavu bylo vždy příjemné prostředí a doufáme, 
že až skončí současné náročné období, opět se sem budeme moci vrátit.

S přátelským pozdravem vděční návštěvníci koncertů
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O lOUtKácH v nemOcnici
Naše loutkové divadlo Klecánek už víc než rok nehraje. Loutky a kulisy jsou pečli-
vě zabalené a čekají… Loni v březnu jsme už nestihli zahrát veršovanou pohádku 
o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém, pro kterou se 11letá herečka Verunka naučila 
svou roli nazpaměť. Škoda!

Ale dostali jsme dobrou zprávu: Naši přátelé ze souboru Loutky v nemocnici, kte-
rým jsme na jejich záslužnou činnost občas přispívali z toho, co nám dali diváci při 
našich představeních, stále hrají! I za současné nepříznivé situace.

V knížce, kterou vydali loni k patnáctému výročí činnosti, píší o tom, že ze čtyř 
přátel, kteří věřili v ozdravnou sílu slova, hudby a loutek, se soubor rozrostl na tým 
pětadvaceti herců, loutkářů, muzikantů, psychoterapeutů. Hrají pravidelně na více 
než 90 odděleních ve 40 nemocnicích, léčebnách, stacionářích i hospicích v Če-
chách, na Moravě i ve Slezsku. Každý rok se snaží pomáhat víc.

„Přinášíme totiž takovou zvláštní medicínu. Loutka v rukou loutkoherce má tu moc 
vtáhnout nás do říše fantazie, má sílu vrátit nás do dětství. Nutí nás začít si zase hrát, 
uvěřit v příběh, který se před námi odvíjí, i když je naše situace jakkoli těžká. A po-
dobnou moc má i písnička, která oživuje a uzdravuje tělo i duši.“ Tady aspoň jeden 
příběh z jejich knížečky:

Když člověk počká
Procházeli jsme se Zdeňkem bludištěm Motolské nemocnice. Já v ruce kufřík s lout-
kami, Zdeněk maličké piánko, na které svou virtuosní hrou dokázal zahrát skoro co-
koli a potěšil tak všechny, od půlroční holčičky přes děti z prvních tříd základní školy 
až po puberťáky a dospěláky. Protože se blížil Mikuláš, nesl jsem loutkové předsta-
vení „Tam, kde žijí divočiny“, o tom, že všichni někdy zlobíme, ale pak zase chceme 
být hodní. Na jednom oddělení přišla na divadlo jen jedna holčička, Emička. Začali 
jsme zpívat, ale vtom ji odvolala sestra, že musí jít na kontrolu. Bylo jí to moc líto, 
a tak jsme slíbili, že se zastavíme později, a pokračovali jsme na dalších odděleních. 
Když jsme se vrátili zpátky, dlouho jsme Emičku nemohli najít, a tak jsme už málem 
odešli, když tu se otevřely dveře jednoho pokoje a v nich sestřička: „Emička musela 
ještě na jedno vyšetření. Počkáte?“
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A tak jsme čekali dál před jejím pokojem. Minuty ubíhaly a my pořád zvažovali, 
jestli to nevzdáme. Nakonec jsme se dočkali. Emička s maminkou se vrátily a my 
mohli začít zpívat a hrát. Musím říct, že ten úsměv na její tváři stál opravdu za to. Po 
všech dlouhých nepříjemných vyšetřeních byla šťastná, že nás tu má. A my jsme byli 
taky šťastní, že jsme počkali.

Věřím, že tohle jsou momenty, kvůli kterým má naše práce smysl… A ten den se 
nám to stalo dokonce několikrát. Třeba když Zdeněk zahrál osmnáctileté slečně Nor-
wegian Wood nebo když jsme se ode dveří oddělení vrátili za holčičkou, která po 
vyšetření plakala…

Když člověk počká jen o chvilku déle, když se ještě jednou rozhlédne kolem, může 
se stát, že najednou udeří ten blesk a on sám se stane hromosvodem dobra, ani neví 
jak.

Matyáš

lOGOpedicKá OSvětA prO KlecAny A OKOlí
Díky projektu MAP II pro Brandýsko (č. proj. CZ.02.3.
68/0.0/0.0/17_047/0011529) proběhly během měsíce 
února tři webináře na téma podpory rozvoje řečových 
dovedností a komunikace u dětí. Setkání bylo urče-
né rodičům mateřských škol zapojených do projektu, 
kteří se chtěli dozvědět něco více o tom, jak již od 
narození pomoci svým dětem rozvíjet řeč a celkové 
komunikační schopnosti a také jak předcházet vzniku 
logopedických vad. O webináře byl hned od vyhlášení termínu velký zájem, a to 
především díky skvělé spolupráci se zástupci mateřských škol. Pozvánky na webinář 
pro rodiče sdíleli na nástěnkách v šatnách dětí, na FB profilech a webových stránkách 
svých školek. Původně jsme měli v plánu jen jeden webinář, ale pro množství přihlá-
šených rodičů jsme s nadšením přidali dva další termíny. Celkově jsme se nakonec 
s naší logopedickou osvětou dostali do bezmála devadesáti domácností.

Webinářů se zúčastnili rodiče dětí napříč věkovými skupinami, téma bylo tedy 
zaměřené na rozvoj řeči od narození po vstup do základní školy. Vzhledem k tomu, 
že to byli rodiče dětí z mateřských škol z území ORP Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, největší část webináře byla věnována předškolnímu věku a řečovým doved-
nostem, které by dítě mělo zvládnout do nástupu do školy. To bylo také téma, které ro-
diče nejvíce zajímalo v závěrečném prostoru pro dotazy. Velký počet dotazů se také 
týkal tipů na  procvičování problémových hlásek u dětí. V praktické části webináře 
měli rodiče možnost zhlédnout videa s nápady na činnosti, pomocí kterých mohou 
se svými dětmi hravě rozvíjet některé z předškolních dovedností.
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Děkujeme mateřským školám v Klecanech a okolí za skvělou spolupráci v rámci 
projektu a všem ředitelkám za propagaci seminářů pro rodiče v rámci mateřských 
škol.

Bc. Dita Šimáčková, sdílený logoped projektu

ZácHytKA
Čeští a dříve českoslovenští lékaři dokázali 
v medicíně opravdu hodně. K prvenství, 
pro většinu z nás úsměvnému, patří i zalo-
žení první záchytné stanice a protialkohol-
ní léčebny na světě.

Před 70 lety, 15. května 1951 byla 
v Praze u Apolináře, na základě myšlen-
ky MUDr. Jaroslava Skály, otevřena první 
záchytná stanice a protialkoholní léčebna. 
MUDr. Skálu dlouhodobě trápila otázka: 
„Co s opilci, kteří mohou být nebezpeční 
okolí i sami sobě?“ A tak přišel s nápadem 

na zřízení záchytné stanice. Původně měl být provoz otevřen pouze na 3 měsíce, 
ale poté, co se ukázalo, že se jedná o ojedinělý nápad, který nemá ve světě obdoby 
a také začalo být toto zařízení poměrně hojně využíváno, došlo k prodloužení pro-
vozu na dobu neurčitou.

Po zahájení provozu se první tři dny, podle vzpomínek personálu, nic nedělo. 
Začínalo to vypadat, že budou zbytečné i původně plánované 3 měsíce provozu. Až 
18. května se chodbami ambulance potácel první klient, kterým byl ruský námořní 
inženýr.

Na počátku 80. let už bylo v Československu zřízeno 63 záchytných stanic, které 
doslova praskaly ve švech. Ze statistiky se dočítáme, že jenom záchytná stanice v Pra-
ze mezi lety 1951 a 1981 ošetřila 180 000 lidí. Problémem posledních let je, že se 
z místa určeného k nastartování léčby závislosti na alkoholu, stává spíše noclehárna 
pro bezdomovce. Nocleh v tomto zařízení si „zachycení“ klienti mají hradit ze své-
ho. Částka za jednu noc se vyrovná noclehu v poměrně luxusním hotelu a pohybuje 
se řádově v tisících. Problém je, s již zmíněnými bezdomovci, za které musí pobyt 
uhradit zřizovatel, kterým je ve většině případů město.
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Říká se, že člověk má zkusit všechno, ale přeci jenom jsou místa, kam není nutné 
se nechat umístit a záchytná stanice k takovým místům určitě patří. Tak na zdraví, 
milí čtenáři.

JH

cO Se pSAlO v KrOnice KlecAn (16)
Členové komise veřejného pořádku

10. František Lojín ..........., povoláním mechanik. Je členem KSČ. Ve funkci 
poslance pracuje od r. 1966. Zapojil se v komisi pro ochranu veřejného pořádku. 
Je uvážlivý. Úkoly na něho kladené plní zodpovědně a svědomitě. (Navrhuje 
KSČ).

11. Marie Berkmanová, nar. 1938, bytem Klecany č. 347. Dříve byla příslušnicí 
ČSA, nyní je příslušnice MV. Je průbojná a jsou u ní předpoklady, že svěřenou funkci 
bude zastávat dobře. Je členkou KSČ. (Navrhuje ČSŽ).

Členové finanční komise
12. Bedřich Majer, nar. 1935, bytem Klecany č. 2, původním povoláním úřed-

ník, nyní vedoucí Domovní správy Klecany. Je bezpartijní. Byl zvolen za poslance 
v r. 1970 s výhledem na příští volební období. Zapojil se velmi aktivně a pracuje 
svědomitě v komisi finanční. (Navrhuje MNV).

13. Jan Beránek, nar. 1914, bytem Klecany č. 271. Původním povoláním sou-
stružník, potom státní zaměstnanec, nyní v důchodu. Je členem KSČ. Do funkce 
poslance byl zvolen v r. 1970 a zapojil se aktivně v komisi finanční. (Navrhuje 
KSČ).

14. Jiří Vysušil, nar. 1934, bytem Klecany č. 181. Povoláním strojní zámečník. Je 
poslancem od r. 1964. Pracoval jako předseda komise školské a kulturní. Je uvážlivý, 
úkoly na něj kladené plní svědomitě. (Navrhuje KSČ).
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Členové komise pro výstavbu
15. Josef Košťál, nar. 1929, bytem Klecany č. 309. Původním i nynějším povoláním 

dělník. Je poslancem od doplňovacích voleb v r. 1970 a pracoval aktivně jako člen 
komise pro výstavbu. Je iniciativní a velmi pracovitý. Není politicky organizován. 
(Navrhuje Sokol a MNV).

16. Miroslav Černý, nar. 1926, bytem Klecany č. 200. Je povoláním truhlář v míst-
ním JZD. Je členem KSČ. Je rozvážný a za každých okolností hájí politiku strany a na-
šeho politického zřízení. Jsou předpoklady, že bude platným členem MNV. (Navrhuje 
JZD).

17. Karel Vokáč, nar. ................, povoláním elektrikář. Je členem SSM a jsou u něho 
předpoklady, že pro svůj politický přehled a svědomitost bude platným zástupcem 
SSM v novém NV. (Navrhuje SSM).

18. Josef Jambriškin, nar. 1942, bytem Klecany 364. Povoláním dělník, nyní státní 
zaměstnanec. Je členem KSČ. Pracuje aktivně u ZO KSČ u útvaru. Ve svém zařazení 
u útvaru dosahuje dobrých výsledků, v práci je aktivní, o práci v MNV má zájem. 
(Navrhuje ZO KSČ místní posádky).

Členové občanských výborů
19. Antonín Tůma pro Sídliště, nar. 1942, bytem Klecany č. 365, povoláním stát-

ní zaměstnanec. Je členem KSČ a aktivně pracuje ve stranické organizaci. Ve svém 
zařazení u útvaru dosahuje dobrých výsledků. V práci je aktivní. O práci u MNV má 
zájem. (Navrhuje místní posádka ZO KSČ).

20. Marie Smolíková pro Sídliště, nar. 1936, bytem Klecany č. 370. Pracuje jako 
zdravotní sestra a ve své práci je svědomitá a obětavá. Zastávala funkci v NF za ČsČK, 
je členkou ČsŽ. Jsou u ní předpoklady, že bude platným členem MNV. Je bezpartijní. 
(Navrhuje ČsČK).

21. Jarmila Brožová..........., je v domácnosti, je členkou KSČ, je svědomitá, po-
liticky činná, několik let zastávala funkci předsedy ČSM. Je důsledná a má dobré 
předpoklady být dobrým poslancem MNV. (Navrhuje ČSŽ).

22. Milada Šafaříková pro Klecany, nar. 1920, bytem Klecany č. 36. Dříve v do-
mácnosti, nyní členka JZD. Je bezpartijní, ve funkci poslance pracuje od r. 1964. Přes-
to, že je v zaměstnání dost zatížena, snaží se v komisi pracovat svědomitě a úkoly 
plní zodpovědně. (Navrhuje JZD).

23. Marie Trnková pro Klecany, nar. 1925, bytem Klecany 360, povoláním úředni-
ce. Je členkou KSČ a SČSP. Je svědomitá a má zodpovědný přístup k plnění svěřených 
úkolů. Jsou u ní předpoklady, že svoji funkci bude zastávat dobře. (Navrhuje SČSP).

24. Josef Bešťák pro Klecánky, nar. 1918, bytem Klecánky č. 12, původním povolá-
ním obchodní příručí, nyní dělník. Je členem KSČ. V doplňovacích volbách v r. 1970 
byl vybrán za poslance s výhledem pro toto volební období a zapojil se aktivně v ko-
misi pro obchod. (Navrhuje KSČ).

Členové sboru pro občanské záležitosti
25. Ing. Jan Novotný.............. Původním povoláním krejčí, nyní je státním zaměst-

nancem. Je členem KSČ. V doplňovacích volbách v r. 1970 byl zvolen poslance s vý-
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hledem pro toto volební období. Zapojil se velmi aktivně v komisi školské a kulturní. 
(Navrhuje KSČ).

26. Anežka Tichá, nar. 1920, bytem Klecany č. 343, původním povoláním proda-
vačka, nyní úřednice MNV v Klecanech. Je členka KSČ. Ve funkci poslance pracuje 
od r. 1964. Je politicky pevná a uvědomělá. V r. 1968 nepolevila v práci pro veřejnost 
ani politické. (Navrhuje KSČ a ČSŽ).

27. Jaromíra Haragová, nar. 1926, bytem Klecany č. 84, je členkou JZD, je bezpar-
tijní, je členkou ČSŽ a OV NF. Je svědomitá. Své úkoly plní přesně a důsledně. Jsou 
u ní předpoklady, že bude platným členem MNV. (Navrhuje JZD)

Poslancem ONV Praha východ opět zvolen soudruh Václav Merhaut a taktéž po-
slancem KNV zůstává Antonín Mayer.

Zvolení poslanci do MNV vykonali slib na pracovní schůzi dne 29. prosince 1971. 
Na této schůzi bylo provedeno zhodnocení plnění celoobecního závazku MNV na 
počest 50. výročí založení KSČ.

JH

dUBen v KOmUnitní ZAHrAdě
Sázení stromů

10. 4. jsme zasadili 10 ovocných stromů ve veřejné zahradě v kasárnách. Všechny 
náklady, kromě naší práce, byly hrazeny ze Státního fondu Ministerstva životního 
prostředí. Tuto dotaci nám zajistila organizace MAS Nad Prahou. Moc děkujeme!

A děkujeme také městu, které se zavázalo, že po celých 10 let nebude na pozemku 
zahrady dělat nic, co by zahradu ohrozilo. Vybrali jsme tu část kasáren, která je podle 
urbanistické studie revitalizace kasáren určená pro zahradu s chovatelskými zaříze-
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ními a dětským hřištěm. Dalších 
7 ovocných stromů do komunit-
ní zahrady u DPS jsme koupili 
z dotace města poskytnuté spol-
ku Pravý Hradec. Nahradili jsme 
tak starou hrušku, která musela 
být v těchto místech vykácena.

Velkou radost nám udělali 
naši „skejťáci“, kteří pomohli 
panu Mostovi vykopat větši-

nu jam potřebných pro stromy. 
Nebyla to žádná legrace, jámy 
to byly pořádné – 80 x 80 cm 
a hluboké 40 cm!

Hodně nám tím pomohli. 
Stromy bylo třeba zasadit pod 
dohledem „potulné sadařky“ 
Kristýny Kadlecové během jed-
noho odpoledne, a to se poved-
lo. Postupně přišlo 8 rodin, které si zasadily svůj strom, pojmenovaly si jej a zalily 
50 litry vody! Po práci je čekala sladká i slaná odměna, upečená dobrovolnicemi.
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Vysázeny byly třešně, višeň, jabloně, hrušně, švestka, slivoň i moruše. A zalévání 
budeme opakovat, podle rady sadařky, každý měsíc. Budeme tak mít příležitost každý 
měsíc se v zahradě sejít, což je přesně v duchu  projektu „komunitní zahrady“. A sice, 
že se lidé různých generací a zájmových skupin potkávají, komunikují a spolupracují.

Do zahrady bude patřit ještě více než 100 medonosných keřů, které Pravý Hradec 
pořídí z dotace Nadace Partnerství. Z pylu a nektaru těchto keřů budou mít radost 
naše „kasárenské“ včelky a z bobulí a plodů všichni ptáci. A určitě si pochutnají i ná-
vštěvníci, neboť většina plodů je k jídlu.

Keře budeme sázet během května a těšíme se, že počasí i hygienická situace nám 
už dovolí po práci si společně posedět třeba u ohně a plánovat budoucnost zahrady. 
Měla by být místem zábavy a vzdělávání dětí i dospělých.

Máme pět kachňátek!
Vylíhla se v polovině dubna. Postup-
ně jsme je odnášeli do tepla v krabici. 
Čekali jsme, až se všechna vylíhnou. 
Jedno z nich bylo podchlazené, ale 
pan Most je zachránil ve svých peři-
nách. Když bylo všech pět na světě, 
vrátili jsme je mámě kachně, která si 
je již sama zahřívá v kurníku a sama 
se rozhoduje, kdy půjdou ven na procházku nebo si zaplavat do rybníčka. Kachňátka 
dostávají nastrouhané vajíčko vařené natvrdo a tvrdý tvaroh se strouhankou a kopři-
vami. Moc jim to chutná a hned to musí zapíjet vodou. Zatím chodí ven, jen když je 
opravdu teplo.

Přijďte se podívat!

Zahájení včelařské sezóny
Koncem dubna se opět začal scházet 

náš včelařský kroužek. Od loňského červ-
na pečujeme o tři včelstva pořízená z do-
tace České spořitelny a Nadace VIA. Letos 
budeme stáčet první med.

Při prohlídce včel jsme zjistili, že včel-
stva již obsazují většinu prostoru v úlech.

V krátké době by včelky neměly kam 
ukládat přinesené zásoby pylu a nektaru, 
matka by neměla kam klást vajíčka a včel-
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stva by se tak dostala do rojové nálady a na-
konec bychom koukali, jako když nám ule-
těly včely. To se ale nestane. Rozhodli jsme 
se jim tento prostor zvětšit přidáním nástavku 
a odebráním nespotřebovaných cukerných 
zásob z loňska. Na krátký čas máme hotovo 
a budeme už jen pozorovat, jak včelky staví 
nové dílo, jak jim přibývá snůška, jak mat-
ka zaklade nové plástve a jak budou včely sílit. Začíná jedno z nejzajímavějších období 
ve včelstvech a navíc jsou včelky v této době pořád ještě velmi přátelské. Tak neváhejte 
a přijďte se s námi na ně podívat.

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová,
https://www.facebook.com/pravyhradec/

https://www.facebook.com/vcelakasarenska/
Za klecanskou organizaci Českého svazu včelařů Jitka Brožová, 

https://pilnavcela.estranky.cz/

pOdívej Se ZA HUmnA (9)
Poslední rozvolnění z covidové uzávěr-
ky již umožňuje, bez potvrzení, cestovat 
z okresu do okresu, a tak je možné se zajet 
podívat např. do Nelahozevsi, která se na-
chází v okrese Mělník. A kdyby náhodou 
došlo k ještě většímu rozvolnění všech 
opatření tak rozhodně nezapomeňte na-
vštívit tamní zámek, který opět patří rodu 
Lobkowiczů. Na těch vrácených zámcích 
je tak nějak vidět ten osobní přístup ma-
jitelů. Pokud jste měli možnost navštívit 

zámek, který je v soukromém vlastnictví a zámek, který je ve správě Památkového ústavu, 
tak jste ten rozdíl určitě zaznamenali. Je pravda, že jsou i státní zámky, jejichž kasteláni do-
kázali, při daných finančních možnostech, skoro nemožné. Ale stále tam chybí ten osobní 
přístup majitelů, který nemůže žádný stát ani ten nejschopnější kastelán nahradit.

Zámek ale není jedinou pozoruhodností Nelahozevsi. Je zde ještě k vidění rodný 
dům Antonína Dvořáka, jehož prohlídkou Vás budou provázet krásné tóny z Rusalky 
nebo i jiných věhlasných děl tohoto velikána české hudby. Pozoruhodná je rovněž 
dřevěná zvonice z 19. století. A až to bude možné – nebude možné vynechat Lob-
kowicz collections, tedy muzeum věnované lobkowiczkým sbírkám umění. A než 
se nám opět otevřou památky všeho druhu, je možné se v jarním počasí vydat na 
Dvořákovu stezku podél Vltavy. Do Nelahozevsi jezdí vlak, který jede z Masarykova 
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nádraží a staví v Roztokách. Cesta vláčkem romantickou krajinou podél řeky je také 
nezapomenutelným zážitkem z výletu, a to hlavně pro děti, které díky stálému popo-
vážení auty berou jízdu vlakem skoro jako dobrodružství.

JH

můj Sen
Vážená a milá Evo Stanislavová,

veliký a důležitý sen měl v roce 1963 také Martin Luther King v USA. A jeho sen se 
za rok nebo dva uskutečnil. Dokázal totiž přimět lidi ke změně smýšlení. Tehdy šlo 
o prosazení nenásilného odporu proti násilí, a navzdory očekávání se mu to podařilo. 
Povzbudil své sympatizanty, aby soucítili s ostatními.

Změnit vztah k přírodě je těžké. Dříve lidé žili s přírodou, vnímali ji a cítili s ní. 
Stačí si přečíst třeba Jana Cimburu. Naproti tomu dnes už není příroda prostředím 
našeho života. Čekala bys, že soukromí vlastníci po roce 1989 houfem napraví své-
voli kolektivizace, obnoví meze a nechají ve svých lánech skupiny keřů pro koroptve 
a zajíce. Kdepak, kromě výjimek dnešní agropodnikatelé nemyslí na ptactvo nebo 
zvěř. Jeden mi řekl, že život polním zvířatům rád umožní, až na to bude zákon! A jak 
těžko se odolává jiným podnikavcům, když za postavení skladištní haly nabízejí pří-
spěvek do obecní pokladny!

Pro nás už není příroda bydlištěm, je pouze prostorem pro volnočasové aktivity. 
Přizpůsobujeme si přírodu podle svých potřeb a zájmů. Někde zabetonujeme louku 
pro parkoviště, jinde ubereme trochu mokřadu nebo remízku kvůli rozšíření silnice. 
Člověk při stavbě skladišť na zelené louce nemyslí na to, že louka je bydlištěm hmyzu 
a všelijaké drobné zvěře, že je důležitá kvůli udržení vody. Když nás něco obtěžuje, 
poradíme si s tím chemicky. Chováme se, jako by Země byla k dispozici pouze člově-
ku. Jenže ten netuší, že jeho život je možný pouze díky té mnohotvárnosti!

Mnozí se chovají jako bez rozumu, např. automobilní průmysl vymýšlí stále větší auta. 
Copak si nikdo nevšiml, že vyhnout se na silnici je stále těžší? A co parkování? Budujeme 
dálnice, abychom se rychleji dostali z bodu A do bodu B. Proč spěcháme? A co kamiony 
převážejí tak nezbytného k životu, aby se kvůli tomu musela krajina uzavírat betonem? Vi-
děl jsem dokument o práci v amazonských pralesích. Obrovské stroje bez námahy vmžiku 
ničily, co rostlo staletí, a v jemném předivu pralesa se chovaly tak neuctivě, že jsem se 
styděl. Svým velkopanským jednáním člověk zbavuje úcty sám sebe.

Pozapomenutý český filosof Ladislav Klíma, který sto let po smrti nás znovu za-
číná zajímat, napsal, že celý vesmír je udržován vůlí ke službě. Mám sen, že třeba 
i koronavir přispěje k přijetí této hlavní role člověka na Zemi. K soucítění a uctivé 
spolupráci. Receptů je víc, mně se nejvíc líbí ten, který je známý skoro dva tisíce let.

Evo, neboj se, Kingův sen se splnil.
Pavel Kuneš (před padesáti lety přesazený farář do Klecan, 

autor městského znaku a principál loutkového divadla Klecánek)
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mySlivecKÉ jArO
I když letos přichází jaro opož-
děně a jaksi váhavě, nakonec 
jistě přijde se vším, co nás na 
něm těší. Nová, svěže zelená trá-
va, kvetoucí rané květiny a keře, 
rašící listy a květy na stromech. 
S tím přichází v přírodě období, 
kdy se rodí nejvíce mláďat jak 
lovné zvěře, tak ostatních zvířat 
a ptáků. A právě v této době je 
třeba, aby se všichni návštěvníci 
chovali v přírodě velice ohledu-
plně. Aby nenechali své psy vol-
ně pobíhat, pohybovali se pokud 
možno po vyznačených cestách 
a při nálezu nějakého mláděte 
se jej nedotýkali. Téměř vždy se 
nejedná o opuštěné mládě, ale 
o zcela přirozenou situaci, kdy 
se matka trvale nezdržuje u mlá-
děte, aby jej nevystavovala ne-
bezpečí ze strany predátorů, ale 
přichází jen k jeho nakojení.

Pro myslivce přichází v tomto 
období pravidelné každoroční 
sčítání zvěře, vyčištění a dezinfekce krmných zařízení po dlouhé zimě a zvýšená 
ochrana lovné zvěře tlumením zvířat škodících myslivosti. Patří sem též budování 
pachových ohradníků podél silnic.

Když již byla zmínka o mláďatech, tak i selata černé zvěře se nejvíc rodí od března 
do května, i když se objevují též letní či podzimní vrhy. K těm dochází v případě, že 
bachyně o selata přijde či u mladé samičí zvěře, která se do chrutí připojuje později. 
Z toho vyplývá, že černá zvěř se svojí plodností a vitalitou zabydluje honitby v celé 
ČR, včetně té naší. Projevuje se to škodami na honebních i nehonebních pozemcích, 
úbytkem drobné zvěře a větší pravděpodobností setkání lidí s divokým prasetem, při 
vycházkách do přírody či střetem motorového vozidla s touto zvěří. Členové našeho 
Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany se intenzivně věnují odlovu černé zvěře, a to 
jak individuálně na čekané či šoulačkou, tak při společných naháňkách. V uplynulém 
mysliveckém roce, tj. od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 bylo odloveno celkem 102 kusů, 
což je o cca 40 % více než před rokem. Zásady chování lidí při soužití s černou zvěří 
jsou uvedeny v přiloženém desateru.

Ing. Jindřich Trpák
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deSAterO O divOKýcH prASAtecH
 1)  V přírodě má své místo divoká zvěř stejně jako lidé.
 2)  Černá zvěř nemá v naší honitbě přirozeného nepřítele, a tak se s ní můžete setkat 

všude.
 3)  Černá zvěř je velice přizpůsobivá, odolná, všežravá a se značnou reprodukční 

schopností, a tak se její stavy obtížně regulují.
 4)  Černá zvěř je přirozeně plachá a člověku se raději vyhne. Nebezpečná může být 

je-li zraněna, cítí-li se být ohrožena nebo když brání selata.
 5)  Při setkání s divokým prasetem zachovejte klid, hlasitě hovořte, případně zpívejte 

či pískejte, vraťte se a nechte ho odejít.
 6)  Majitelé psů by neměli nechat své čtyřnohé miláčky volně běhat, aby se nedostali 

do kontaktu s prasetem.
 7)  Nelákejte divoká prasata do blízkosti lidských obydlí vyvážením biologického 

odpadu za plot či na nevyužívané parcely. Tím se budete chovat ohleduplně i ke 
svým sousedům.

 8)  K zabránění škod na soukromém majetku nejlépe poslouží plot s důkladnou be-
tonovou podezdívkou, nebo plot z částečně do země zapuštěných kari sítí (be-
tonářská ocel).

 9)  Podle zákona lze odlov divokých prasat provádět pouze na honebních pozem-
cích. Na nehonebních pozemcích jen výjimečně, za zvláštních podmínek a s po-
volením orgánu státní správy na úseku myslivosti.

10)  Při střetu dopravního prostředku s černou či srnčí zvěří volejte Policii ČR. Ta vy-
zve uživatele honitby, aby sraženou zvěř odstranil a zároveň vyhotoví protokol 
o nehodě pro případné jednání s pojišťovnou. Zvěř si nesmíte přivlastnit, jednalo 
by se o trestný čin pytláctví.

Informace k rekonstrukci a dostavbě školy
Během měsíce května začnou přípravné práce před další etapou 0.B rekon-
strukce a dostavby naší školy. Bude proveden zábor některých venkovních prostor kolem 
pavilonu E. Zábor firma pečlivě ohraničí a označí. Všichni ve škole budou včas informo-
váni a proškoleni o bezpečnosti. Je domluveno s firmou, která bude tuto etapu realizovat, 
že veškeré její činnosti do 18. června neohrozí chod základní školy. Jak jsme již avizovali 
na podzim tohoto školního roku, ukončení školy ve školním roce 2020/2021 bude v pátek 
18. 6. 2021 rozdáním vysvědčení. Chod mateřské školy dřívějším ukončením školního 
roku v základní škole nebude nijak omezen a její provoz bude moci být i během měsíce 
července (přesný termín provozu MŠ o prázdninách školka včas oznámí).

Mgr. Jaroslava Barešová, ředitelka školy

ŠKOlní KUrýr
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Školní kurýr
Do našich životů se po zimě pomalu vrací sluníčko a s ním přichází i dobrá 
nálada. Postupně se navrací také běžnější režim výuky. Děti prvního stupně již 
nemusí absolvovat výuku pouze online s očima přilepenýma k monitoru, ale 
v pravidelných týdenních cyklech střídají prezenční výuku s výukou distanční. 
Návrat do školy si všichni moc užívají. Je vidět, jak moc jim kolektiv spolužá-
ků chyběl. A překvapivě si užívají i povinné testování na Covid, které 2x týdně 
podstupují. Tyto testy si dělají děti samostatně za asistence pedagoga a na dny 
testování se vysloveně těší. Díky dobrému počasí vyrážejí jednotlivé třídy pra-
videlně do přírody a vzdělávají se venku na čerstvém vzduchu. A trochu jara si 
následně přinášejí i do svých tříd, které vyzdobují obrázky s jarní tématikou.  
Děti druhého stupně s napětím očekávají, zda také jim bude umožněno vrátit se 
do školy a konečně se potkat se svými spolužáky. Online výuku si tak alespoň 
zpestřují různými soutěžemi. Jednou z nich byla literárněvědná soutěž s názvem 
„Já a online výuka“. Děti měly za úkol napsat básničku, která by reflektovala je-
jich pocity z online vyučování. Na prvním místě se umístili kluci Miroslav Holý 
a Matyáš Král s básní „Vopruz jménem karanténa“ – zde je:

„Vopruz jménem karanténa“

Škola, knihy, učení, bylo pro nás mučení.
Vstávat brzy pětkrát týdně
školákovi šlo fakt bídně.
«Dávej pozor vytrvale,»
říkali nám neustále.
My však chtěli jediný,
neustále prázdniny.
Pak přišel Covid, neznámý to host
a školu zavřel dětem pro radost.
Tenhle virus překvapil nás a zpomalil svět celý,
vstávat brzy nemusel jsem, a to bylo fakt skvělý.
Samé filmy, hry a dobrý žrádlo,
klid a pohoda, to doma vládlo.
Babička šije každý den roušky,
šije jich stovky, barevné i s proužky.
Mamka ta nestíhá, s námi se učí
a každý den u plotny s jídlem se mučí.
Taťka chce sportovat, pak jedno, dvě točený,
ale je u telky na gauči stočený.
Ségře lezu na nervy ještě víc než včera,
jenom mě zahlédne, osype se celá.
Dopoledne rodina nasadí si sluchátka
k počítačům usedne a zavře se za vrátka.
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V poledne si s pyžamem dávám oběd zase
a od ségry poslouchám, že jsem vážně prase,
pak porýpe se v bramborách a taky v mase,
nakonec si postěžuje, že přibrala v pase.
Každý se mračí, nemůže dýchat
v očích hrůza, když chce se mu kýchat.
Všude je zavřeno a nic se nesmí, 
tohleto šílenství už je fakt děsný.
Nervy na uzdě každý drží, jak může,
i když už z dezinfekce slízá mu kůže.
Večer si rodiče utřídí myšlenky 
a vypijí u toho dvě  až tři lahvinky.
Pak najednou zjišťuji, že tělo se chvěje,
chybí mi škola:»Co se to děje?»
Chci vidět kámoše a taky úču,
už se tu nudou do hlavy tluču.
Já i 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.

Dětem, které se soutěže zúčastnily, moc děkujeme. Díky nim jsme získali krás-
nou zpětnou vazbu a obrázek o tom, jak je naše online výuka úspěšná. 

Věřím, že se autorům vítězné básně splní jejich přání a všichni se brzy a ve 
zdraví navrátíme do školních lavic.

-km-

Momenty z Přírodovědy 4. B.
Jehličnany tvoří nezastupitelný prvek v naší krajině. Tvoří velkou část lesních 
porostů a jsou i nedílnou součástí měst a parků. Snad každé dítě v první třídě 
dokáže ukázat na jehličnan a možná právě proto, že jsou pro nás tyto stromy tak 
samozřejmé, se o ně většina žáků příliš nezajímá.

Žáci měli ve skupinách za úkol osahat si a poznávat různé druhy jehličnatých 
stromů. K dispozici měli jehličnaté stromy, které rostou v areálu školy. Nasbírali 
si šišky, větvičky s jehličím a podle určovacího klíče kreslili a poznávali rozdíly 
mezi jednotlivými druhy. Další výhodou byl i čerstvý vzduch a krásné počasí, 
které nahradily třídu a lavice.

Rudolf Gabriš
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Kreslíme šišky a jehličí, které jsme našli – soustředíme se detailně na jednotlivé znaky 
a pokoušíme se určit druh stromu podle klíče.

I kolemjdoucí kolegové  
se zapojili 

Foukal vítr, ale my jsme si poradili…
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Fascinace šiškou Po skončení s námi na oběd čekala 
i tato žabka – uhádnete, o jaký druh 

se jedná?
(Blatnice skvrnitá)

dUBnOvý pOZdrAv Z nAŠí drUžKy
Říká se, že jaro ťuká na dveře. Ale 
zřejmě letos se mu nějak moc ty dveře 
nedaří otevřít? Ale co se podařilo ote-
vřít opět po měsíční on – line výuce, 
dveře naší školy , a také naší družky. 
To bylo radosti!

Těšily jsme se na své kamarády, vy-
chovatelky a nové zážitky.

Měsíc duben se nesl ve znamení 
vycházek a výletů, her v přírodě a pozorování lehce probouzejícího se jara.

Závěr měsíce patřil tradičně čarodějnicím a čarodějům. Sice letos ještě bez pálení 
čarodějnice, opékání buřtů a tajných přání, ale i tak jsme si vše moc užily.

Děti z družky
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StřípKy Ze ŠKOlKy
Po měsíc a půl dlouhém uzavření mateřské školy se nám vrátily do tříd alespoň děti, které 
mají povinnou předškolní docházku a děti rodičů, kteří vykonávají povolání v rámci IZS 
a kritické infrastruktury.

Návrat předškoláků do školky nebyl vůbec jednoduchý. Stále se měnící nařízení a opat-
ření nám komplikovala situaci. Manuály přicházely z MŠMT, MZ a z MPSV a také mi-
mořádná opatření přímo z Vlády ČR. Nařízení byla zmatečná, nepřehledná a konečná 
zodpovědnost byla přenechána na ten nejnižší stupeň, což bylo vedení škol a školek. 
S otevřením přišla i velice obsáhlá administrativa, spojená především s nařízeným tes-
továním, s rozdělením dětí do skupin v max. počtu 15 dětí a s tím související personální 
pokrytí provozu.

První den znovuotevření školky jsme byli 
všichni napnutí, jestli zvládneme testování 
a nařízenou evidenci testů a zda nebude mít 
někdo pozitivní výsledek. Nakonec dopadlo 
vše dobře. Rodiče nám velice pomohli s testo-
váním a všechny naše paní učitelky, asistent-
ky, chůvy, kuchařky a uklízečky zvládly vše na 
jedničku.

Provoz školky byl do konce dubna bohužel 
omezen a musela být opět rozdělena zahrada MŠ pro každou skupinu zvlášť tak, aby se 
děti nemohly navzájem setkávat.

Ve všech třídách průběžně probíhá důkladný úklid a desinfekce prostor.
Bohužel přijdou letos děti opět o školy v přírodě, čarodějnický slet, společné výlety, 

plavání, divadélka.

Velikonoční vajíčka
Děkujeme našim předškolákům a jejich rodičům za ve-
likonoční výzdobu, která se na základě naší výzvy ob-
jevila na plotě zahrady mateřské školy. Udělali jste nám 
všichni velkou radost a přinesli jste nám trochu pozitivní 
jarní nálady. Moc děkujeme!

Velká prosba k rodičům
Vážení rodiče, pokud potřebujete získat informace ohledně provozu, případně si ne-
jste jisti ohledně situace, kterou řešíte v rámci mateřské školy, prosíme Vás, abyste 
nás kontaktovali dříve, než budete věc řešit v rámci veřejných diskuzí na sociálních 
sítích. Mateřská škola byla v poslední době několikrát terčem veřejných diskuzí v ne-
gativním smyslu a pokaždé se ukázalo, že zbytečně. Pokud to bude v našich silách, 
budeme se snažit Vám pomoci.

Přejeme Vám hodně zdraví a síly a doufejme v lepší časy!
Za kolektiv MŠ Dagmar Horová
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tAlentOvÉ ZKOUŠKy dO ZáKlAdní UmělecKÉ 
ŠKOly v KlecAnecH A diStAnční výUKA
Talentové zkoušky
Talentové zkoušky do základní umělecké školy proběhnou letos distančně  
(výtvarný obor a MIX) a prezenčně (hudební, taneční a literárně dramatický 
obor).

Talentové zkoušky do výtvarného oboru: budou probíhat distančně – rodiče ucha-
zečů zašlou na adresu ředitelky ZUŠ 7 prací (dvě na zadané téma a pět dle vlastního 
uvážení – seznam témat je na webových stránkách ZUŠ). (zus.klecany.cz).

Talentové zkoušky Do MIXU (určeno pro děti předškolního věku, kde probíhá 
hudebně pohybová a výtvarná příprava) – rodiče dětí pošlou jeden obrázek na 
téma zoologická zahrada. Ostatní podrobnosti jsou na webových stránkách ZUŠ.

Taneční obor – otvíráme pro děti předškolního věku taneční přípravku, na 
kterou děti nemusí dělat talentovou zkoušku. Pro starší žáky budou talentové 
zkoušky 2. června a 16. června 2021. Talentovou zkoušku nemusí dělat také děti, 
které budou v září chodit do 1. třídy.

Literárně dramatický obor – talentové zkoušky budou 2. června a 16. června 
2021. Na talentovou zkoušku si děti připraví krátký text (poezie nebo próza)

Hudební obor (klavír, housle, bicí, kytara, elektrická kytara, zpěv, flétna, příč-
ná flétna, klarinet, trubka, saxofon, lesní roh). Talentové zkoušky proběhnou dne 
28. května, 2. června a 18. června 2021. Podrobnosti, jak talentové zkoušky 
probíhají jsou na webových stránkách ZUŠ.

Důležité: Na všechny prezenční talentové zkoušky je nutné se písemně přihlá-
sit, rodiče napíšou e-mail ředitelce školy a následně jim bude poslána časovka to 
je přesný čas, kdy se má žák na zkoušku dostavit. Přihlášky budou rodiče vypi-
sovat elektronicky poté, až budou do ZUŠ přijati. Sledujte webové stránky ZUŠ, 
dotazy pište přímo ředitelce ZUŠ – reditelka@zusklecany.cz Upozorňuji také ro-
diče, kteří dočasně odhlásili své děti ze ZUŠ, aby se v červnu přihlásili ředitelce 
školy, pokud budou chtít nadále pokračovat v prezenční výuce.

Online výuka
Základní umělecká škola využívá pro distanční výuku jednotnou platformu MC 
Teams, která má velké výhody, jak pro výuky žáků všech oborů, tak i pro říze-
ní učitelů. Tím chci také poděkovat všem rodičů, kteří si Teamsy nainstalovali 
a umožnili svým dětem zúčastňovat se online výuky. Učitelé si své žáky při zku-
šenostech s online výukou nemohou vynachválit, oceňují zejména to, že se žáci 
díky online výuce stali více samostatní, zodpovědní, naučili se samostatně řešit 
vzniklé problémy a absence žáků byla v online hodinách minimální. Online výu-
ky se dokonce zúčastňovali i naši nejmladší zušáčci – MIXíčci, kteří dokázali po 
celou hodinu pracovat s obrovským nadšením a jejich krásné obrázky a obrázky 
z hodin výtvarných oborů, si můžete prohlédnout v rubrice Obrazárna na webo-
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vých stránkách školy. Do on-
line výuky byl zapojen nejen 
hudební a výtvarný obor, 
ale také literárně-dramatic-
ký a taneční obor. Rozhodně 
využijeme možnosti online 
výuky i v době, kdy bude pro 
všechny obory již prezenční 
výuka (žáci boudou mít mož-
nost např. v hudebním oboru 
mít online hodinu, pokud se 
nebudou moci dostavit osob-
ně na hodinu, výhody online 
výuky budou využívat i paní 
učitelky hudebních nauk apod.). Online výuka nám otevřela nové možnosti, kte-
ré určitě zapracujeme do školního vzdělávacího programu. Zatím nemůžeme 
plánovat do konce roku žádné akce, ale všechno si vynahradíme, až bude opět 
prezenční výuka. Pro mě bylo důležité, že výuka v době uzavření škol mohla 
probíhat a pro nás učitele měla velký přínos hlavně v tom, že jsme v této zpoma-
lené době mohli lépe poznat svoje žáky a utvářet si k nim osobitější individuální 
vztah. Těšíme se na nové uchazeče naší umělecké školy a věříme, že příští školní 
rok už pojede na plné obrátky.

Bc. Dana Snížková – ředitelka ZUŠ Klecany
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XcO BecKOv A miStrOvStví nAd prAHOU  
má termín 5. 6. 2021!
Snažíme se být pozitivní a pevně věříme, že když se může závodit v okol-
ních zemích, tak se během měsíce stane vládní zázrak a my se sejdeme 
v sobotu 5. června na trati Beckově, kde se letos opět pojede o mistrovské 
dresy Regionu Nad Prahou. Bude to trochu více pořadatelsky náročnější, 
ale jsme připraveni udělat maximum, aby akce proběhla.
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ÚSpěŠnÉ ZávOdní jArO S cOvidem
Je to divné, všude ve svě-
tě je stejný Covid jako 
u nás, ale všude ve světě 
se závodí (např. Turecko, 
Španělsko, Itálie, Ně-
mecko, Rakousko, Pol-
sko, Slovensko). Byť vždy 
s nějakým Covid proto-
kolem. A jde to. Jenom 
u nás jsme opět „best 
in Covid“ – všechno ru-
šíme. Nic nejde. Kdo 
nic nedělá, nic nezkazí. 

A my zase začínáme zá-
vidět, jako před 30 lety, 
že za hranicemi je něco 
jinak.

Přesto jsme ochotni 
získávat spousty povo-
lení, nechat se týden co 
týden šťourat v „rypáku“ 
a vyjíždět za závodní čin-
ností ven, když to doma 

nejde. V tomto ohledu 
nás hodně zajímají hlav-
ně dvě jména v juniorské 
kategorii – Aneta Novot-
ná a Filip Jech.

Na rozjezd si oba střih-
li tři závody v Turecku 
a jeden v Rakousku. Ane-

Aneta Novotná v Langenlois – Foto Miloš Lubas

Filip Jech v Langenlois –  
Foto Miloš Lubas

Aneta Novotná v Nalles – Foto Michal Červený
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ta všechny 4 závody s přehle-
dem vyhrála, Filip vybojoval 
skvělá umístění – všechno 
v TOP TEN (pěkně kompletu-
je sbírku 4., 5., 6. a 7. místo).

První letošní světový pohár 
pro juniorské kategorie absol-
vovali oba v Itálii, kde Aneta 
skončila na 7. místě a Filip na 
38. místě asi ze 160 startují-
cích.

Hned o týden později se 
kolotoč světového poháru 
přesunul trochu severněji 
do Rakouských Tyrol. V Hai-
mingu Aneta i přes defekt na 
konci prvního kola a nutnou 
zastávku v depu na opravu 
vybojovala vynikající 3. mís-
to!

Životní závod jel pak i Filip, 
který se skvěle popral s těž-
kou technickou tratí a dojel 
na perfektním 20. místě. Filip 
závodí v této kategorii prvním 
rokem a mezi „prvoročáky“ 
skončil na virtuálním 4. místě.

Oba dva uvidíme i v dalších dvou dílech světového poháru juniorů – 
v německém Albstadtu a o týden později v Novém Městě na Moravě.

StříBrný výlOv v pOlSKU
V sobotu 24. 4. se rozjel úspěšně další seriál závodů, tentokráte pro změ-
nu v Polsku. Bylo to od nás kolem 700 km, ale co máme dělat, když u nás 
jsou závody stále zakázané.

Filip Jech v Alanya – Foto Jan Saska
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Sestava našich bojov-
níků čítala 6 závodníků 
a ukázali ve velmi pěk-
ném světle. Na profilově 
těžké trati vylovili v na-
bité konkurenci dvě stří-
brné medaile!

Nela Faltysová se za-
kousla do soupeřek a do-
slova šlapala na paty bu-
doucí vítězce, neboť za 

ní zaostala o pouhých 
5 vteřin.

Anna Dingová rozjela 
závod famózně, neboť 
startovala z posledních 
pozic a již v průběhu 
prvního kola se prokou-
sala na druhé místo. To 
sice neudržela až do 
cíle, ale čtvrté místo na 
začátku sezony se také 
počítá.

Nejpočetnější zastou-
pení jsme měli v katego-

rii starších žáků. Všichni 
čtyři naši borci se ve-
šli mezi prvních třináct 
v cíli, což při počtu 60 
závodníků na startu roz-
hodně není špatné. Na-
víc Dominik Kukla vyvál-
čil nádherné stříbro.

David Kolář dojel na 
7. místě, David Svoboda 
na 9. místě a Denis Vaší-
ček na 13. místě.

Nela Faltysová na trati

Nela Faltysová na stupních vítězů

Starší žáci před startem
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Z fOtBAlOvÉHO KlUBU  
tj SOKOl KlecAny

Obnovení sportovní činnosti
S napětím sledujeme aktuální epidemiologickou situaci a stále se měnící pravidla pro 
rozvolňování amatérského sportu. K velké radosti trenérů i všech našich fotbalistek 
a fotbalistů jsme mohli obnovit alespoň tréninkovou činnost, i když v omezeném 
režimu. Bohužel už je téměř jisté, že nebudou obnoveny žádné mistrovské soutěže. 
Naši trenéři jsou však plni optimismu, a dokonce v některých oddílech chystají letní 
soustředění.

Díky kluci za vaši práci!

Vzpomínka
Počátkem dubna nás zasáhla nečekaně smutná 
zpráva. Navždy nás opustil bývalý předseda  
TJ Sokol Klecany pan Václav Kuchta. Pan Kuchta 
velmi podporoval fotbalový klub nejen jako 
fanoušek, ale i v rámci svého působení ve Sdružení 
TJ /SK pro Prahu – východ a rovněž ve funkci 
zastupitele města Klecany.

Václave, budete nám na klecanské fotbalové tribuně chybět! 
Čest Vaší památce!

Vážení návštěvníci sportovně rekreačního areálu,

prosíme Vás, abyste nevstupovali na hlavní travnatou plochu fotbalového hřiš-
tě. Tato plocha je vymezena pro organizovaný sport a přístup na ní mají pouze 
fotbalisti na tréninku pod dohledem trenérů a při fotbalových zápasech. Záro-
veň Vás prosíme o ohleduplné chování ke všemu sportovnímu náčiní a zařízení 
v majetku fotbalového klubu a o dodržování veřejného pořádku.

Děkujeme

Dagmar Horová
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