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SlOvO StArOSty
Vážení občané,

prázdniny jsou za námi a v září se děti opět vrátily do školních 
lavic. V klecanské škole probíhá od loňského roku stavba, pro-
to mi dovolte, abych se v tomto čísle Klecanského zpravodaje 
věnoval rekonstrukci školy a seznámil Vás s aktuální situací.

Projekt nese název „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Kle-
cany“. Co si pod ním představit? Hlavním důvodem, proč jsme 
přestavbu školy zahájili je skutečnost, že současná kapacita 
580 žáků pro Klecany a okolní spádové obce nebude podle 
studie demografického vývoje brzy dostatečná. Abychom za-
jistili kapacitu i pro následující roky, je nutné provést poměrně 

rozsáhlé stavební úpravy za provozu, protože není možné školu na rok zavřít. Pro-
jektanti vypracovali harmonogram, ve kterém je naplánováno, které práce je nutné 
provést o prázdninách a které mohou probíhat i během školního roku, samozřejmě 
se zvýšeným důrazem na bezpečnost žáků. Architekti navrhli řešení, ve kterém bude 
přistavěn vstupní pavilon se šatnami, a všechny pavilony budou propojeny. Navýší se 
tak počet učeben ze stávajících 22 na 38, vzniknou i nové školní družiny. Odpadnou 
venkovní přesuny žáků a pedagogů, které zejména v zimních měsících a za špatného 
počasí znamenají časté oblékání a obouvání při přechodu mezi pavilony do odbor-
ných učeben, tělocvičny nebo jídelny. Škola bude samozřejmě bezbariérová, což je 
v dnešní době již standardem.

Srovnání půdorysu 1. NP – stávající a navrhovaný stav
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Rozhodnutí o zahájení prací na projektu bylo nutné provést s dostatečným před-
stihem. Tato akce se připravovala několik let a usilovně na ní pracuje rozsáhlý tým. 
Na přestavbu školy proběhla architektonická soutěž, návrhy byly konzultovány se 
stavební komisí města (předsedou je Ing. Arch. Vítek Čermák), která se podílela na 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější varianty. Podle vítězného konceptu byl vysoutěžen 
projektant, kterým je společnost Europrojekt, vedoucími projekčního týmu jsou Ing. 
Aleš Tuček a Ing. Arch. Zuzana Hudáková. Abychom měli co největší jistotu, že bude 
v projektu co nejméně nedostatků, pracuje pro město i paní projektantka Ing. Zdeňka 
Holancová, která provádí odborný dozor nad projektem.

Projektanti rozvrhli stavbu do několika etap a stanovili jejich časovou náročnost, 
součástí harmonogramu bylo i ukončení školního roku v letech 2020 a 2021 v polo-
vině června. Podle projektantů to bylo nezbytné, dva měsíce prázdnin by podle jejich 
předpokladu na dokončení plánovaných úprav do začátku následujícího školního 
roku nebyly dostatečné. Ve výběrovém řízení na zhotovení stavby podala nejnižší na-
bídkovou cenu společnost DEREZA. Zatím vše probíhá víceméně podle plánu, i když 
v červenci byla stavba pozdržena. Po stržení střechy pavilonu E byly zjištěny rozdílné 
výšky v rozích věnce budovy a bylo třeba upravit architektonické řešení. Na stavbě 
samozřejmě působí technický dozor investora, na tuto pozici byl vybrán Ing. Aleš 
Řada, s jehož prací mají Klecany i okolní obce dobré zkušenosti z jiných projektů 
(dozoroval například i stavbu školy, hasičské zbrojnice nebo sportovní haly v Líbez-
nicích). Za město se o projekt stará investiční technik Luboš Ježek, v poslední době ve 
spolupráci s projektovou manažerkou Ing. Kristýnou Holubovou, z vedení města se 
na dohledu podílí místostarosta Ivo Kurhajec. Na stavbě je přítomen odborný dozor 
BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), který dbá na to, aby byl pohyb v pro-
storách školy pro všechny bezpečný i během stavby.

Půdorys 1. nadzemního podlaží po rekonstrukci
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V dalších fázích projektu dojde k úpravám jednotlivých pavilonů, které budou pro-
bíhat za provozu školy. Samozřejmě jsme řešili náhradní prostory pro žáky – budou 
využity jednak nově vystavěné učebny (za loňský a letošní rok jich přibude celkem 6) 
a také některé učebny v ZUŠ.

Pohled na školu ze severozápadu (od Boleslavky) – pavilony budou propojeny, do školy se 
bude vcházet přes nový pavilon G se vstupní halou a centrálními šatnami

Pohled z jihovýchodu (od školky)
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Loňskou i probíhající letošní etapu, jejichž celkový rozpočet je téměř 34 mil. Kč, 
město financovalo výhradně z vlastních prostředků, mnohem větší náklady nás však 
ještě čekají (viz tabulka níže). Žádné městečko naší velikosti by pravděpodobně ne-
dokázalo takto nákladný projet hradit pouze ze svého rozpočtu, do klecanské školy 
chodí i děti z celého okolí, proto věnujeme značné úsilí získání spolufinancování 
formou dotace ze státního rozpočtu. Jednal jsem s představiteli vlády i kraje a upozor-
ňoval je na naši situaci, do letošního roku však nebyl žádný pro nás vhodný dotační 
titul vypsán. Dětí nám však přibývá, předškolní děti rostou a již nebylo možné se 
zahájením stavby dále čekat. Nyní se snad blýsklo na lepší časy a MŠMT vypisuje 
dotaci na navýšení kapacit škol, ze které žádáme o spolufinancování dalších etap.

Vizualizace – hlavní vstup do nového pavilonu s centrálními šatnami

Tabulka: rozpočet na plánované etapy stavby, kde žádáme o dotaci ze státního rozpočtu.
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výpiSy Z USneSení rAdy A ZAStUpitelStvA 
měStA KlecAny ZA červen Až Srpen 2021 
Rada 28. června
 – Vzala na vědomí došlé nabídky zakázky Dodávky a montáž doplnění zařízení do 

školní jídelny ZŠ a MŠ Klecany. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku Gama 
Holding Praha za cenu 1 528 860 korun bez DPH.

 – Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu č. 018/2020 uzavřené 15. 6. 2021 
na užívání bytu č. 5 v budově čp. 347.

 – Vzala na vědomí žádost o odstranění závady – zatékání do budovy ZUŠ Klecany 
a pověřila místostarostu Ivo Kurhajce k zajištění technického řešení od Dereza 
s.r.o.

 – Schválila nájemní smlouvu č. 012/21 na byt č. 4 v domě U Školky čp. 74 v Kle-
canech.

 – Schválila nabídku Enuma Elis Praha s.r.o. na realizaci parkurového hřiště za cenu 
1 429 920 korun bez DPH.

 – Podle usnesení rady města č. 43/2020 a vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích 
je zábor stavebníka – města Klecany osvobozen od místních poplatků.

 – Schválila pořízení nového serveru pro ZŠ a MŠ Klecany za 135 810 korun, podle 
cenové nabídky předložené vedení ZŠ a MŠ Klecany.

Zasedání zastupitelstva 29. června
Zastupitelé na svém řádném zasedání schválili mimo jiné:
 – Usnesení o schválení vydání změny č. 4 územního plánu Klecan a o schválení 

vydání regulačního plánu Klecany, U Bílé zdi.
 – Účetní uzávěrku města k 31. 12. 2020.
 – Závěrečný účet města za rok 2020 s úpravou. Zastupitelstvo souhlasilo s celoroč-

ním hospodařením s výhradami a přijalo opatření k nápravě zjištěných chyb a ne-
dostatků.

Všichni děláme maximum, aby byl dopad stavby na žáky a výuku co nejmenší. 
Projektanti věnovali mnoho času otázce skloubení provozu školy se stavbou. Jak jsem 
již uvedl, školu nelze na rok nebo dva zavřít a je tedy nutné provádět stavební práce 
i za provozu. Stavění za provozu je také důvod, proč projektanti rozložili projekt 
na několik let. Je logické, že se určitým omezením a sníženému komfortu po dobu 
výstavby nevyhneme, s tím jsme však museli od začátku počítat. Děkujeme rodičům, 
žákům i personálu školy za pochopení situace a trpělivost. Jsem přesvědčen, že vý-
sledek za to bude stát. Děkuji všem, kteří se na tomto náročném projektu podílejí.

Přeji úspěšný nový školní rok
Daniel Dvořák, starosta
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 – Pravidla prodeje dlouhodobě užívaných pozemků ve vlastnictví města, s úpra-
vou.

 – Poskytnutí daru 100 000 korun obci Moravská Nová Ves a 50 000 korun obci Steb-
no u Kryr postiženým přírodní katastrofou.

Zastupitelstvo uložilo:
 – Vedení města jednat se zástupci společnosti Domanský s.r.o. o směně pozemku 

komunikace včetně zeleného pásu.

Zastupitelstvo pověřilo:
 – Kontrolní výbor města prověřením zákonnosti postupu při realizaci bike parku na 

pozemcích města.

Rada 12. července
 – Vzala na vědomí žádost o posouzení možnosti odkupu části pozemku p. č. 202/31 

v k. ú. Klecany. Rada nedoporučuje prodej z důvodu umístění vsakovací dešťové 
kanalizace a budoucího plánu na revitalizaci území. Žádost předloží k projednání 
zastupitelstvu.

 – Schválila podpis budoucí smlouvy se společností BIDLI bydlení 5 s.r.o. Praha 1 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských 
sítí pro uložení kanalizační stoky a budoucí smlouvy o uložení zemního kabelu 
vedení VO do vyjmenovaných pozemků.

 – Schválila objednání intenzifikace podtlakové stanice a čerpací stanice odpadní 
vody v Klecánkách u společnosti Prvotech Ústí nad Labem za 1 107 847 korun 
bez DPH.

 – Schválila objednání intenzifikace čerpací stanice odpadní vody v lokalitě Astra-
park u téže společnosti za 825 114 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí žádost o pořádání závodů Race Camp a souhlasila s jejich pořá-
dáním dne 18. 9. 2021. Podmínkou je ukončení závodů do 15 hodin.

Rada 19. července
 – Schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené 8. 3. 2010 s panem R. Slepánkem, 

která se týkala paintballového hřiště v Dolních kasárnách, a to k 20. 7. 2021.

Rada 2. srpna
 – Schválila prodej svahové sekačky inventární číslo 227 formou obálkové metody 

s minimální prodejní cenou 60 000 korun.
 – Vzala na vědomí informaci o výzvě IROP č. 101 Sociální infrastruktura, která se 

týkala spolufinancování akce denního stacionáře a dětské skupiny na p. č. 968 
v Dolních kasárnách Klecany. Rada rozhodla nepodat žádost o dotaci v rámci vy-
hlášené výzvy vzhledem k plánu dofinancovat akce z investičního úvěru a rozpra-
covaným investičním akcím města.
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Rada 9. srpna
 – Schválila nájemní smlouvu k bytu zvláštního určení na pronájem bytu č. 2 v Domě 

s pečovatelskou službou v Klecanech.

 

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

www.mu–klecany.cz

nebo si můžete vyžádat informace na městském úřadě.

Zdena Lomová

pOděKOvání StrážníKOvi měStSKé pOlicie 
KlecAny milAnU FiScHerOvi

Dne 31. 8. 2021 ukončil svoji službu pro ob-
čany města Klecan Ing. Milan Fischer, který 
se rozhodl dát přednost rodině a přemístit své 
působení do 5 000 km vzdáleného Kazachs-
tánu. Pan Milan Fischer stál u zrodu Městské 
policie Klecany. Společně s vedením města 
zařizoval novou služebnu, pomáhal vybírat 
uniformy a nakupovat vybavení pro strážníky 
nově zřízené městské policie.

Milan Fischer se zúčastnil mnoha zahra-
ničních misí, působil jako strážník městské 
policie v Praze a poté našel svoje uplatnění 
v Klecanech. Službu vykonával velmi profesi-

onálně. Všechny situace řešil s nadhledem a lidsky, ale pokud to vyžadovala situace, 
dokázal si velice rychle sjednat respekt.

Děkujeme za preventivní přednášky pro děti v mateřské a základní škole, které 
měly vždy velký úspěch a strážník Milan se svými kolegy byli v obležení zvědavých 
dětí. Děkujeme za skvělou spolupráci s klecanskými dobrovolnými hasiči a fotbalisty.

Děkujme za několikaletou službu pro občany města Klecany a přejeme hodně 
štěstí do „nového“ života.

Daniel Dvořák – starosta a Dáša Horová
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měStSKá KniHOvnA KlecAny
AKTUÁLNĚ
Knihovna se v současné době nachází na místě bývalého městského úřadu (Do Kle-
cánek 52), ale dle časového plánu rekonstrukce budovy v ulici U Školky 487 (bu-
dova, kde knihovna bývala až do letošního roku) by se měla přestěhovat zpět v září 
nebo říjnu 2021. Knihovna se rozroste o další prostory, bude nově rekonstruovaná 
a přibude i nový nábytek (například v sekci pro malé čtenáře). Nové prostory zna-
menají více místa na nové knihy, takže se na to moc těšíme a doufáme, že nás po 
rekonstrukci navštívíte.

ONLINE KATALOG
Pokud vás zajímá, jestli máme v knihovně nějakou knihu, zda je, či není vypůjčená, 
nebo si chcete vypůjčit e-knihu, doporučujeme navštívit náš online katalog (katalog.
knihovna-klecany.cz). Můžete si zde najít knihy podle názvu, autora, klíčového slo-
va, nebo jednoduše brouzdat v sekci Novinky a dívat se, co nového nám přibylo do 
fondu. Knihu si po přihlášení můžete přes online katalog i zarezervovat.

E-KNIHY A PŮJČOVÁNÍ ČTEČEK E-KNIH
Aktuálně si v našem online katalogu můžete vypůjčit až 3 e-knihy současně a máte 
na výběr z 10 105 titulů. Půjčení e-knihy je pro naše čtenáře zdarma.

K čemu slouží e-výpůjčky?
• Nemusíte se spoléhat na otevírací dobu knihovny.
• Můžete si půjčit knihy, i když jste např. na dovolené nebo nemáte možnost dojít do 

knihovny osobně – v případě nemoci či pro starší čtenáře, kteří nevyjdou schody 
k naší knihovně.

pOZvání nA ZAjímAvOU přednášKU  
O dávné HiStOrii
Ve středu 15. 9. v 19 hodin se uskuteční na městském úřadě v obřadní síni Václava 
Beneše Třebízského přednáška Mgr. Jakuba Izdného, pracovníka Ústavu českých dě-
jin UK o sv. Ludmile. Představeny budou nové objevy a souvislosti v bádání o první 
české historické kněžně, od jejíž smrti letos uplyne 1 100 let.

V Praze byly letos dvě výstavy o jejím životě, jedna v Akademii věd na Národní 
třídě, ta skončila v červenci, druhá ve Valdštejnské zahradě, ta trvala do konce srpna. 
Zbývá třetí výstava: ta je před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru.

Srdečně zve Fara Klecany
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• Nemusíte se bát, že knihu zapomenete vrátit, že ji ztratíte nebo poškodíte.
• Můžete si přečíst i knihy, které v knihovně nemáme v papírové podobě.

Více informací o tom, jak si u nás vypůjčit e-knihy najdete na naší webové stránce 
klecany.knihovna.cz/e-vypujcky/

Čtečky e-knih
Každý čtenář má možnost si v knihovně zapůjčit jednu ze 3 čteček e-knih. Vždy Vám 
vysvětlíme, jak se čtečkou zacházet a jak si do ní knihy pořídit z naší nabídky e-knih. 
Čtečka se půjčuje klasicky na měsíc, ale jako každou výpůjčku ji lze prodloužit (stačí 
napsat e-mail, zatelefonovat…).

PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH HER
V knihovně si můžete půjčit i deskové, karetní a další hry. Zde je seznam některých z nich:

• Catan: osadníci z Katanu
• Catan: Námořníci (rozšíření)
• Catan: Města a rytíři (rozšíření)
• Doba kamenná

• Tripolo
• Loto
• Domino
• Pexeso

KNIHOBUDKY
Od 30. 9. 2016 funguje služba mobilní veřejné knihovničky a čítárny. V Kleca-
nech jsou instalovány malé knihovničky: před vstupem do knihovny (až bude 
knihovna přestěhována zpět), v čekárně na zdravotním středisku, na autobu-
sové zastávce U hřbitova směr Praha (ta je nejvíce využívána) a v Klecánkách 
u přívozu. Na zmíněných místech si knihu nebo časopis můžete vzít, nebo tam 
také některé odložit. Často tam například putují knihy, které se nám už do fondu 
knihovny nehodí.

OBECNÉ INFORMACE
Jak se stát čtenářem knihovny a co mohou čtenáři dělat?
Přijďte nás navštívit a s sebou si připravte 50,– Kč pro dospělé, 30,– Kč pro mladší čte-
náře. Pak si již můžete půjčovat jak knihy papírové, tak elektronické, dále si můžete 
vypůjčit deskové hry nebo čtečku e-knih.

Otevírací doba
Po, St:   8:00 – 11:15   12:15 – 18:00

Více informací najdete na:
klecany.knihovna.cz
katalog.knihovna-klecany.cz
facebook.com/MestskaKnihovnaKlecany
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Třetí koncert se kvůli 
dešti odehrál na tráv-
níku pod lípou. Silný 
zvuk skotských dud do-
plnila i kytara a tahací 
harmonika. Zazněly li-
dové i hospodské písně.

KlecAnSKé prOmenádní 
KOncerty
Začátkem července jsme dostali zprávu, že 
získáváme dotaci z Fondu kultury a obnovy 
památek Středočeského kraje na několik vystoupení amatérských souborů. Město 
jsme požádali o svolení pořádat promenádní koncerty na náměstí, o postavení pódia 
a zapůjčení stolů a lavic.

Jako první vystoupila dívčí skupina 
Five Foxies. Hrají převážně české, ale 
i zahraniční písničky známých inter-
pretů. Během koncertu diváci mezi 
sebou vybrali téměř 10 tisíc pro rodi-
ny postižené tornádem!

Při dalším koncertu se setkali Praž-
ští tamburaši a tamburašský soubor 
BRAČ ze Studénky. Na drnkací ná-
stroje, původem z Balkánu, společně 
zahráli melodie z oper i muzikálů, li-
dové písně i melodie z filmů.
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Country Legends 
Beňo a spol. zahráli 
směs známých pís-
ní českých i zahra-
ničních interpretů.

Místo pátého koncertu na náměstí jsme zvolili posezení s písničkou v zahradě 
u domu s pečovatelskou službou v kasárnách. Přidaly se i rodiny s dětmi a spolu 
s Mezigenerační akademií jsme si zazpívali lidové písně a vyslechli básničky a poře-
kadla na téma Jan, Honza, Jeníček.

Koncem srpna vystoupila Cimbálová muzika Kyčera s lidovými písněmi pře-
devším z Valašska a 24. 9. se bude konat koncert klecanského pěveckého sboru 
Klenota.

Děkujeme návštěvníkům koncertů za přízeň, Středočeskému kraji za finanční 
podporu a městu Klecany za poskytnutí zázemí pro letní setkávání sousedů.

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová
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pOZvánKA nA 
cyKlUS přednášeK 
O pArAdeSAntnícH 
výSAdcícH
Památník národního útlaku a odbo-
je v Panenských Břežanech pro Vás 
připravil cyklus přednášek o para-
desantních výsadcích za 2. světové 
války. Cyklus bude zahájen v říjnu 
2021 a potrvá do jara 2022.

Operace Percentage
Na první přednášce, která proběhne 7. října 2021, představí historik Vojtěch Šustek 
Operaci Percentage a v souvislosti s ní se uskuteční vernisáž panelové výstavy věno-
vané Františku Pavelkovi, příslušníkovi tohoto výsadku.

Silver A
Dne 11. listopadu 2021 se můžete těšit na vyprávění historika Libora Pařízka o para-
skupině Silver A.



Klecanský zpravodaj • září 2021

Silver B
Následovat bude 3. prosince 2021 přednáška historika Jana Břečky o výsadku Sil-
ver B. Operaci Anthropoid nám 28. ledna 2022 představí badatel Jaroslav Čvančara.

Skupina Out Distance
Podrobnosti o skupině Out Distance přiblíží 24. února 2022 badatel Vlastislav Janík.

Paraskupina Zinc
Přednášku historika Lubora Nedbala o paraskupině Zinc si vyslechneme 31. března 2022.

Požáry místo seskoku
S přednáškou Požáry místo seskoku skupin Bivouac, Bioscop a Steel ve světle nových 
poznatků vystoupí 28. dubna 2022 badatel René Černý.

Ke každé přednášce pro Vás chystáme překvapení v podobě vystavení historického 
artefaktu, který se bude k jednotlivým výsadkům vázat.

Přednášky se budou konat od 17 hod. v budově horního zámku v Panenských Bře-
žanech, ul. Hlavní 11; vstupné je 10 Kč.

Sledujte, prosím, naše webové či facebookové stránky, na kterých se dozvíte upřes-
ňující informace a případné změny.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv PNÚO a Oblastního muzea Prahy-východ.

pOdívej Se ZA HUmnA (12)
Za okrajem Prahy, v okrese Praha západ leží obec Průhonice. Tentokrát cílem výletu 
nebude zámek, který je v Průhonicích nepřehlédnutelný, i když ani ten nemusí ná-
vštěvník Průhonic minout. Zámek není veřejnosti přístupný, až na výstavu umístěnou 
v přízemí zámku, která je věnována zakladateli rozsáhlého parku v okolí zámku, 
hraběti Silva Taroucovi, historii zámku i parku. Většina turistů má Průhonice spo-
jené s kvetoucími rododendrony, kterých je v parku u zámku opravdu nepřeberné 
množství. Avšak i podzimní park, ve kterém se listy stromů a keřů barví od zelené, 
přes žlutou až po tmavě rudou, nabízí také úchvatný zážitek. A pokud k tomu při-
dáme romantický opar nad Podzámeckým rybníkem, nebude mít tento romantický 
výlet chybu. Ovšem, co by to bylo za romantiku, bez čokolády. Nedaleko od centra 
Průhonic za dálnicí D1 (exit 6) je nově otevřena zážitková továrna na čokoládu, kde 
vás uvítají od úterý do neděle od 10. do 19. hodin. A pokud byste nabyli dojmu, že 
pobytem a jinými mlsnými aktivitami v Chocotopii utrpěla vaše linie, je možné vše 
napravit dlouhou procházkou po blízké dendrologické zahradě, kde mají v září ote-
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vřeno od úterý do neděle od 9. do 18. hodin. A pokud si chcete odnést na památku 
něco „živého“, ale nenáročného na venčení, je možné za tímto účelem navštívit 
tamní prodejnu rostlin.

JH, obrázky zdroj www. Kudyznudy.cz

zámek Průhonice

dendrologická zahrada

Chocotopia

prodejna rostlin

ještě Si dOvedU vZpOmenOUt
Na podzim roku 2000 bylo v Praze zasedání Mezinárodního měnového fondu. Odehrály 
se při tom nejbojovnější protesty, jaké jsem do té doby zažil. Aby protestující znemožnili 
účastníkům přístup do Kongresového centra, nastavěli v blízkých ulicích barikády. Střety 
s policií noviny popisovaly především jako policejní násilí. Tehdy jsem mluvil s autorkou 
článku v jednom celostátním deníku, v němž velmi ostře odsoudila policejní brutalitu. 
Zeptal jsem se jí, co měl tedy policista dělat, když ho zasáhla dlažební kostka nebo Molo-
tovův koktejl? Když na ulicích hořely ohně? Když maskovaný muž šel na něho s holí? Měl 
ho snad poprosit, aby hůl odložil a v klidu šel s ním na služebnu sepsat protokol o rozbité 
výloze? Chvilku jsme si s novinářkou vyprávěli. Po rozvaze usoudila, že ten článek napsala 
špatně. (Zraněno bylo tehdy přes 60 policistů a 20 demonstrantů.)

Znovu jsem si na tuhle událost vzpomněl, když jsem nedávno četl anketní odpověď 
v jednom časopise, že „příliš mnoho lidí je prostě hloupých“. Nesouhlasím s tím. Člověk 
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je přece homo sapiens (lat. rozumný, zkoumající, mající zdravý názor a úsudek, moudrý). 
Lidé nejsou hloupí, pouze se mnoho lidí někdy hloupě chová. Mluví a rozhodují se bez 
toho, že by přemýšleli.

Při minulých volbách jsem slyšel: „Nezajímám se o politiku. Nezáleží na tom, kdo vy-
hraje, všichni jsou stejní. Tak tam nějaký lístek hodím, je to stejně jedno.“ Tohle byla jistě 
hloupá řeč. Nezajímáš-li se, co kdo je a zda říká, co si opravdu myslí, jak můžeš volit? 
Všichni přece nejsou stejní, jeden například chce vystoupit z EU, jiný chce stát řídit jako 
svoji firmu.

Kdyby si totiž ti, kteří se o politiku nezajímají, pouze vzpomněli například na opoziční 
smlouvu, nemuseli jsme mít prezidenta, který krade plnicí pera ani dalšího, který se chová 
jako samovládce a tropí si posměch z demokracie. Oba se na tato místa dostali hloupým 
jednáním rozumných lidí. Dokonce mnoha nepřemýšlejícím lidem nevadí, že premiér ne-
chá dlouhá léta vláčet naši zem v tisku celého světa kvůli hromadění miliard do své kapsy. 
Podobně velký úspěch u hloupě jednajících rozumných lidí má šíření strachu z migrantů, 
ačkoliv jediný u nás odsouzený terorista je Čech od pana Okamury. I tohle už někdo za-
pomněl? Díky televiznímu archivu můžeme své paměti pomoci.

Protože jsem sledoval celé 4 roky jednání politických stran, nemusím se dívat na před-
volební debaty. Vím, kdo lže a kdo říká, co mu slina na jazyk přinese, kdo se chová aro-
gantně, kdo podbízivě a kdo věcně. Vím, kdo všechny překřikuje, a přitom se nestydí 
mluvit o demokracii!

Z českých dějin je zřejmé, že svobodně žít a obstát ve světě můžeme pouze jako sou-
část celku. Většina výtek proti Evropské unii se ukázala lživých a ty opravdové nedostatky 
bychom mohli svým zájmem změnit. Jsme rovnoprávnými členy a stačilo by spolupraco-
vat s ostatními, a ne pouze vystavovat na odiv jakousi výjimečnou českou chytrost.

Před staletími to věděl král Jiří z Poděbrad.
Pavel Kuneš

KlecAnSKý ScUK 
O letnícH práZdninácH
I v létě je velký zájem o nákupy farmářských výrobků na webu Klecanský Scuk – 
Scuk.cz, oblíbené jsou nejvíce dobroty ke grilování, ale také nápoje, pečivo a různé 
pomazánky.

Na facebookových stránkách V Klecanech nakupujeme od lokálních farmářů na 
Scuk.cz | Facebook najdete spoustu inspirace a také slevové kódy, soutěže nebo dárky 
k nákupu: Jak ode mě, vaší Organizátorky, tak také od Scuku nebo oblíbených výrobců.

Přes léto proběhly ochutnávky rajčátek a další nové pro vás chystáme.  Na podzim 
ve větším množství a také častěji. Těšíte se?

Na Scuku se schyluje k odhalení různých překvapení pro stálé i nové zákazníky. 
Přibývají noví dodavatelé a do nákupů se přidávají i ti, kteří přes léto byli tzv. neaktivní 
v online prostoru. Ovšem v tom reálném připravují dobroty k pozdějšímu hodování.  
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Na Scuku můžete nakupovat každý den na webové stránce Klecanský Scuk – Scuk.cz, 
osobně se potkáváme každou středu na výdejním místě, adresa: Do Klecánek 35, Klecany. 
Těším se na vás!

Sledujte nás a poznávejte chuť opravdového jídla.
Vaše Organizátorka Radka

nápAdy prO vOlný čAS
Muzejní noc

Pátek, 10. září 2021 – 18:00

Vstup na muzejní noc je zdarma / koncert 18:00
18:00 Chaconne en trio, barokní hudba – Collegium Marianum
18:00 Prohlídka výstavy Z Vídně na sever speciálně pro děti
19:00 Komentovaná prohlídka výstavy Z Vídně na sever
19:00 + 20:00 Prohlídka přízemí zámku – Vrchnostenská správa panství
19:30 + 20:30 Prohlídka patra zámku – Život v letovisku
20:30 Videomapping

Občerstvení:
něco k zakousnutí od kavárny Cesta z města
nejen delikátní makronky od Makis MACARONS
výborná zmrzlina od Tak trochu jiná točená
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Další bohatý program 
Středočeského muzea v Roztokách 

u Prahy naleznete
na webových stránkách

www.muzeum-roztoky.cz

pOdZim
Na vzdory všemu, co se kolem nás děje, je naštěstí možné se zcela stoprocentně 
spolehnout na přírodní zákony. A tak opět i letos 23. září vystřídá vyprchávající léto, 
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podzim plný života. I když už slunce tolik nehřeje, má podzim své kouzlo. Příroda 
rozehraje paletu barev, měkké slunce vykouzlí příjemnou atmosféru a mnoho míst 
začne být touto dobou nejfotogeničtější. A tak i známá místa dostávají v tuto podzim-
ní dobu nový neokoukaný kabát.

JH

OZnámení O SBírce nA StAvBU mAringOtKy – 
gAlerie nA KOlečKácH
Během prázdnin se usku-
tečnily dva garážové prode-
je, ve kterých bychom chtě-
li pokračovat. Celý obnos 
je samozřejmě věnován na 
projekt Maringotka-Galerie 
na kolečkách. K dnešnímu 
dni máme 18 820 Kč za 
všechny vykonané gará-
žové prodeje a 10 000 Kč 
z grantu Nadace Via. První 
náš počin bude nákup pod-
vozku za cca 25 000 Kč. 
Držte nám palce.

Tým Maringotka – Galerie na kolečkách
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KlecAnSKá rOKle:  
BiKepArK. mOKřAd. HOnitBA.
Na počátku měsíce července jsem šla s naším psem na procházku do klecanského 
háje. Po několika minutách Altar uviděl bachyni se selátky. Vytrhl se mi a vyběhl za 
nimi. Bachyně se rozběhla i se selátky, ale náhle se v půlce útěku otočila a běžela 
přímo proti našemu psovi. Ten se lekl a rychle se položil na záda. S hrůzou jsem sle-
dovala, jak rozzuřená máma pruhovaných prasátek běží k němu. Bachyně doběhla 
k ležícímu psovi, strčila rypák těsně k jeho čumáku a několikrát silně zafuněla. Pak 
se obrátila a odběhla pryč. Myslím si, že mu pořádně vynadala a řekla: „Neběhej mi 
za mými selátky a já ti dám pokoj“. Z té příhody pro mě plyne velká naděje, že když 
se domluví zvířata, že to dokáží i lidé.

Jak souvisí tato příhoda s klecanskou roklí? Možná změnou pohledu na věci okolo nás.
Pokud jste zaznamenali zajímavý projekt Bikeparku na území klecanské rokle, 

který popisuje v minulém zpravodaji pan starosta o projektu firmy Adastra, dovolte, 
abych vyjádřila i další pohled na stejnou věc.

Pro přírodu jsou totiž často naše „civilizované“ zásahy zhoubné.
Možná bychom měli začít s vyjasněním základních pojmů: co je mokřad, co je 

honitba a co je přírodní koridor pro migraci zvěře. Věřím, že toho není zapotřebí. 
Podívejme se spíš na to, co kdo vidí a jak.

Někdo vidí v přirozeně zarůstající rokli nepořádek a nevzhlednou krajinu, kam je 
pěšímu těžké vstoupit. Údolím vede potok a ten se pravidelně rozvodňuje. Po strá-
ních a bývalé skládce roste plevel a náletové dřeviny. Nutno podotknout, že akát (ta 
naše nejčastější náletová dřevina) je strom jako každý jiný: vyprodukuje 120 kg kys-
líku za rok, jako každý jiný strom (tzn. že dva vzrostlé stromy mohou dodat dostatek 
kyslíku na rok pro čtyřčlennou rodinu).

Tedy klecanská rokle je pro mnohé nevzhledná krajina, která není k ničemu. Po-
kud se díváme tímto úhlem pohledu, pak je jasné, že se zrodí plán, „zcivilizovat“ rok-
li a napomoci adrenalinovým sportům. Vodu potoka spoutat do trubek a zakopat pod 
povrch. Potoku na povrchu dát jiný směr, aby se už nerozvodňoval a stráně vyholit od 
plevelného stromoví. Vpustit do rokle množství lidí na kolech, kteří mají ruce na ří-
dítkách, ohnutá záda, nohy na šlapkách a pohled k zemi. Tohle nejsou moje slova, to 
se už o cyklistech říkalo v 50. letech minulého století. Při tomto starém přirovnání mě 
napadá myšlenka, jak krásné je zvednout hlavu a rozšířit pohled na všechny strany: 
nahoru i dolů, na všechno okolo nás. Je náhoda to, proč jsme se sem, na tuto planetu, 
narodili? Není naším posláním pohledět na všechny žijící bytosti ve všech tvarech 
a tělech? Na naše kamarády (spolubydlící) na této planetě, za které jsme „tak trochu“ 
zodpovědní z nabubřelého titulu „Pán tvorstva“? Pokud se tak my, jako lidé cítíme, že 
totiž JSME pány tvorstva, tak snad o to více bychom se mohli rozhlédnout a zamyslet 
se. Nejsme tu sami. Jsou tu zvířata, rostliny. Je tu voda, vzduch a země. A ty živly nám 
dávají svoji přítomnost najevo v poslední době tak, že to nepřehlédne snad ani cykli-
sta J. Toto je neodbytný vtip, který se sám situačně vetřel. Nechci se tímto článkem 
opravdu nikoho dotknout a nikoho urážet. Sama na kole jezdím a moc ráda.
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Ráda bych apelovala na otevření zraku. Přála bych si, abychom jako lidé zvedli 
hlavu, rozhlédli se a užasli ve zjištění, že člověk není na této planetě sám. Abychom 
dokázali našim dětem, které tu budou žít po nás, že jsme pochopili, že vše kolem nás 
je živé a že JE naším smyslem žít s tím v harmonii. Nikdo přece nechce poučit své 
děti, že přednost a pravdu před ostatními má vždy jen jeden živočišný druh, kterému 
byl dán rozum a který ho s úměrně stoupající nenasytností ztrácí.

Ale zpět k tématu, jak kdo vidí klecanskou rokli.
Některé oči vidí krásnou možnost nevzhlednou (cituji) „měsíční“ krajinu umravnit 

a vybudovat hřiště našim dětem a adrenalinovým sportovcům. Zvýšený zájem o sport 
v minulém roce se ukázkově podepsal na klecanském háji, kde jsou rozježděné ces-
tičky, které dříve sloužily jen zvěři. Jsou tam vystavěné a znovu obnovované cyklo-
krosové překážky a často na širších cestách potkáme parádně řvoucí stroj – čtyřkolku. 
V lese! Stále si myslím, že i když je nás na této planetě mnoho, není nutné vždy 
rabovat přírodu k dosažení svých met a adrenalinových koníčků.

Mnozí v klecanské rokli vidí jeden z posledních koridorů pro volnou zvěř od hor-
ních polí dolů k řece. Vidíme v okolí jednu z posledních přírodně „divočejších“ ob-
lastí a proto je pro nás prioritou ji takovou zachovat.

Myslivci stejně tak vidí svoji zákonnou honitbu, kde mohou přebytečnou zvěř po-
dle všech pravidel skolit. Je to rokle, která i v katastru nemovitostí plní funkci lesa.

Trend chránit přírodu, krajinu, mokřady, úkryty pro zvěř a ptactvo, udržovat a starat 
se o ně, je již dávno zavedený a populární. Pojďme tedy tento trend dodržovat i ve 
skutcích, nejen v krásných slovech. Máme zodpovědnost za věci a přírodu okolo nás. 
Máme možnost zakročit, když se těm, kteří se nemohou bránit, ubližuje. V tom je 
velká moc „Pána tvorstva“.

Na území za čistírnou odpadních vod v klecanské rokli byl vybudován vzorový 
pumtrack. Po několika měsících spadl na tento prostor velký strom. Projekt v tu chvíli 
ještě nebyl odsouhlasen, a tedy areál nebyl v provozu. Proto se také naštěstí nikomu 
nic nestalo. Zkusme si tedy znovu utřídit pojmy. Ten strom padl, protože příroda říká: 
„Tady prosím NE“, anebo je to výzva pořádně vyholit stráně okolo, aby už nemělo 
co padat?

Vzorová část pumtracku je už i v této chvíli dostatečně rozlehlá a prostor rozhod-
ně vyzývá k dalšímu expandování do strání. Také neodborný a více než odstrašují-
cí vjezd bagrem do stráně přeťal mnohým stromům kořeny (jediná možnost těchto 
stromů je již jen padnout). Celý tento prostor dosud plnil funkci lesa. Ráda bych Vás 
pozvala na procházku do klecanské rokle, ale v současné chvíli se obávám, že bych 
Vás pozvala někam, kde padají a budou padat stromy. Nejen přírodním podmáčením, 
ale bohužel i necitlivými zásahy člověka.

Nemyslím si, že projekt je již dokonán a tedy není žádná jiná možnost, nežli stá-
vající stavbu odsouhlasit. Myslím, že příroda si dovede velmi dobře poradit i s nave-
zenými muldami suti. Myslím si, že se dá na zastupitelstvu odhlasovat NE takovému 
projektu. Je velké množství jiných pozemků, (např. nedaleký opuštěný areál po Chva-
těrubském motokrosu, nebo území bývalých klecanských kasáren, kterým by citlivé 
„zcivilizování“ jen prospělo a kde by příroda neutrpěla ztráty a kde by se dal takový 
projekt skloubit třeba i s projektem Central park, o kterém jsem psala v minulém pří-
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Ve stráni již usychají stromy, je to vidět i ze silnice do Klecánek

Vedle pumptracku je již postavené zázemí pro cyklisty...

Pumptrack nečekaně rychle zarůstá plevelem
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spěvku). Je mnoho dalších pozemků, kde by se areál pro ježdění dětí i dospělých na 
muldách mohl vybudovat stejně snadno, jako se to stalo v klecanské rokli.

Projekt Bikepark pro klecanskou rokli byl moderní možná před několika lety. 
V současnosti nám příroda i svět dává najevo, že moderní řešení jsou někde úplně 
jinde. Přeji všem klecanským, aby citlivá, hloubavá a vizionářská řešení byla na pořa-
du každého zasedání zastupitelstva města.

Mgr. Eva Stanislavová

S názory v článku souhlasí mnoho občanů Klecan, se kterými jsem na dané téma ho-
vořila. Jmenuji zde jen několik z nich, s jejich výslovným souhlasem: Pavel Kuneš, Zdena 
Lomová, Ing. Dagmar Adamová, Jaromír Bratka, Petr Čistý, Dušan Křižan, MUDr. Klára 
Bláhová, Zdena Tomášová, Dita Zbytovská, manželé Borovičkovi, Ing. Daniela Štrejba-
rová, Ing. Jiří Štrejbar, Pavla Vopatová, Ing. Vladimír Vopat, Mgr. Klára Adamová, Robert 
Kařízek, Blanka Laurychová, Jitka Brožová, Pavla Křemenová, Iveta Klosková, Miroslav 
Filinger starší a mnozí další. 

Cesta do stráně vytvořená zásahem bagru

Padají další stromy
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P.S. Před otisknutím článku, při pořizovaní fotografií jsme v klecanské rokli potkali 
čtyři srny, sovu a kance.

Pumptrack před měsícem Pumptrack po spadlém stromu  
před čtrnácti dny

Zbytek spadlého stromu Trubka na svod potoka
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cO Se pSAlO v KrOnice KlecAn – r. 1971 (19)
Plnění plánu maloobchodního obratu v r. 1971
Spotřební družstvo Jednota čítá 513 členů, s. A. Daňková je předsedkyní dohlížecího 
výboru.

prodejna č. vedoucí s. plán  
(v tisících Kčs)

splnění  
(v tisících Kčs)

222 R. Rybecká 1,855 2,152

228 Jos. Vacek 3,650 3,687

262 A. Hejkrlíková (mlékárna) 970 984

471 Jindř. Stanislav (posádka) 1,625 1,606

066 L. Stříbrná (Klecánky) 1,355 1,281

332 Ant. Ševčík (masna) 1,110 1,132

452 B. Mičanová (obuv) 360 297

423 M. Černá (textil) 1,985 1,720

492 R. Dubnová (drogerie) 535 582

471 V. Bednářová (kovomat) 765 622

celkem 14,210 14,063

Plán splněn na 98,96 %

Průměrná roční částka 6 500,– Kčs, kterou každý náš občan použil v našich 
prodejnách k nákupu zboží, svědčí o dobrých hospodářských poměrech obyva-
telstva. Jsou tu však ještě mnohá jiná vydání (zřizování a údržba obydlí, otop, na 
kulturu a vzdělání, péče o mládež a o zdraví), na další potřeby k životu. Možno 
konstatovat, že možností výdělků různými státními opatřeními a vlivem růstu 
techniky životní úroveň občanů stále stoupá.

Dík patří všemu našemu pracujícímu lidu za poctivou práci a neméně tak ide-
ovému, hospodářskému a politickému svazku – socialistickému spojení svazku 
států, které mají jediný cíl: mír a blaho všeho lidstva.

JH
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mySlivOSt – vypOUštění BAžAntů
Nejpočetnější drobnou zvěří v našich 
honitbách je zvěř bažantí. I když nepa-
tří mezi původní druhy (pochází z Malé 
Asie), vlivem příznivých přírodních pod-
mínek a lidské péče, se stala již od 14. sto-
letí velmi rozšířenou.

Rozlišujeme divoký, polodivoký a krot-
ký způsob chovu bažanta. Při divokém 
chovu příliš nezasahujeme do životního 
cyklu zvěře a soustřeďujeme se na ochra-
nu před predátory, přikrmování a ochranu 
přírodního prostředí v honitbě. Polodivoký 
chov se dnes věnuje většinou líhnutí vajec 
z vysečených či jinak ohrožených hnízd v umělých líhních a následné vracení ba-
žantů do přírody.

Krotký (umělý, farmářský) chov je založen na chovném hejnu, které je tvořeno 
pouze krotkou zvěří komorovanou přes zimu ve venkovních voliérách. Na jaře se 
zvěř rozdělí do tzv. ostruháren (voliér), kde je v určitém poměru samčí a samičí zvěř. 
Zde slepice snášejí vejce, která se pravidelně sbírají a umisťují do elektrické líhně. 
Vylíhnutá kuřata se dále odchovávají ve výbězích s umělou kvočnou, což je tepelný 
zářič. Dříve se k tomuto účelu používaly též přirozené (živé) kvočny, slepice malých 
plemen. Ve stáří deseti týdnů se bažantí kuřata vypouštějí do přírody, protože jsou již 
samostatná. Nejdříve se však na několik dní umisťují do aklimatizačních voliér, aby si 
zvykla na okolní prostředí a teprve pak se vypouštějí do volnosti. Po určitý čas se jim 
v místě vypuštění předkládá oblíbené granulované krmivo a voda.

V našem mysliveckém spolku jsme praktikovali různé způsoby odchovu bažantů. 
Před lety jsme nakupovali několikadenní kuřata, která jsme až do vypuštění drželi 
v odchovně v Přemyšlení. Odchovna byla vybavena tepelnými zářiči, krmítky, na-
páječkami a venkovními voliérami. Tímto náročným způsobem jsme zazvěřovali ho-
nitbu, i když bažantí zvěře z divokého chovu bylo v revíru stále dost. Doba se však 
změnila. Odchovnu jsme zrušili a bažantí zvěře v přírodě rapidně ubylo. Abychom 
udrželi tuto krásnou zvěř v revíru, šli jsme cestou nákupu dospělé zvěře. Jednalo se 
o slepice a kohouty z chovného hejna, které bylo základem krotkého chovu v bažant-
nicích. Po snůšce vajec se chovné hejno rozprodávalo do jednotlivých mysliveckých 
spolků. V těchto honitbách byly slepice ještě schopny zahnízdit a vyvést kuřata a tak 
posílit stavy stávající divoké populace bažanta.

Tak jako v několika posledních letech jsme i letos pokračovali v ještě jiném osvěd-
čeném způsobu odchovu. Z Bažantnice Ploužnice jsme zakoupili 150 ks větších již 
desetitýdenních kuřat, která jsme umístili do aklimatizačních voliér a následně vy-
pustili v chaberské, zdibské, klecanské a řežské části naší honitby. V tomto způsobu 
zazvěřování chceme pokračovat i nadále.

Ing. Jindřich Trpák

Komorování bažantíků
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Milí příznivci školy,

stejně jako každý rok, i letos utekly letní prázdniny jako voda a my opět stojí-
me na prahu nového školního roku. Moc si všichni přejeme, aby to byl zase ten „normál-
ní“ školní rok, kdy všichni můžeme chodit do školy bez omezení. Toho jsme si v loňském 
roce užili dost.

Celé prázdniny se v areálu školy i školky pilně pracovalo. Především v jednotlivých 
pavilonech se opravovalo, malovalo se a budovalo se. Tyto práce zvenčí nejsou vidět, 
ale přesto jich bylo dost. To, co je vidět, je nová nástavba – patro na pavilonu E základní 
školy. Ta se stále dodělává a ještě to chvíli potrvá. Tato část stavby se protáhne přibližně do 
poloviny října. Co je ale důležité, tyto práce nezasáhnou do normálního chodu školy a tak 
1. září začínáme!

Jsme moc rádi, že v novém školním roce můžeme v naší základní škole přivítat tři třídy 
prvňáčků a v mateřské škole nové děti v jednotlivých odděleních. Těší nás, že o klecan-
skou školu i školku je velký zájem. Netěší nás, že musíme některé zájemce kvůli kapacitě 
odmítat.

Všem dětem ve školce i žákům ve škole přejeme v novém školním roce hodně úspěchů. 
Učitelé celé léto přemýšleli, jak pobyt dětem ve školce i výuku žákům ve škole zpestřit, 
oživit a přiblížit tak, aby učení se novým věcem bylo nenásilné, zajímavé a všechny bavilo.

Jak jsem se zmínila výše, v areálu školy budou ještě probíhat stavební práce. Budou 
zde ještě určitá omezení v pohybu po areálu. Prosím, dbejte všech pokynů stavby a buďte 
shovívaví.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jaroslava Barešová, ředitelka ZŠ a MŠ Klecany

šKOlní KUrýr
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StřípKy Ze šKOlKy
Prázdniny utekly jako voda a my jsme 1. září zahájili nový školní rok, který, jak 
doufáme, bude o něco klidnější než minulý. Začátek školního roku bude složitý 
hlavně pro vedení mateřské školy, a to zejména z pohledu administrativy a dodr-
žování všech nařízení MŠMT a MZČR.

V červenci byla mateřská škola v provozu pro děti, jejichž pracující rodiče 
neměli jinou možnost hlídání pro děti. V srpnu se pak mateřská škola uzavřela, 
ale jenom pro děti.

Personál mateřské školy s pomocí pana školníka a brigádníků pracoval na 
údržbě a úklidu všech tříd, kuchyněk, skladů a také zahrady.

Poslední prázdninový týden se vrátily do školky i paní učitelky, které se pečli-
vě připravovaly na příchod jak nových dětí, tak samozřejmě „starých školkových 
mazáků“.

Pro ty nejmenší děti, které do školky ještě nechodily, bude prvních pár týdnů 
hlavně o adaptaci na nové prostředí, předškoláci zase zahajují svůj poslední 
školkový rok, a tak je potřeba, aby se na školu náležitě připravili.

Všem dětem přejeme, aby se do školky vždy těšily, užily si pořádnou zábavu 
s kamarády a nabyly nové vědomosti. Těm nejmenším přejeme, aby co nejdříve 
ubylo ranních slziček a nám všem, abychom mohli chodit do školky celý rok s co 
nejméně omezeními.

Kolektiv MŠ
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živOtní ZávOd nely FAltySOvé  
A BrOnZ Z miStrOvStví evrOpy
Na přelomu června a července se uskutečnilo mládežnické Mistrovství Evropy v ital-
ské Pile.

V letošním roce jsme měli na startu hned pět našich závodníků a drželi jsme pal-
ce Nele Faltysové, Dominiku Kuklovi, Davidu Kolářovi, Denisi Vašíčkovi a Davidu 
Svobodovi.

Dominik Kukla – 6. místo na ME Teamová štafeta – Zleva Denis, Nela, David

V životním závodě v nadmořské výšce 
2 000 m překvapila úplně všechny Nela 
Faltysová, když si v konkurenci 41 zá-
vodnic dojela pro neuvěřitelné 3. místo!

A aby toho nebylo málo, tak i ostatní 
naši reprezentanti se poprali s evropskou 
konkurencí a těžkou technickou tratí více 
než skvěle.

Zejména Dominik Kukla vyválčil ne-
skutečné 6. místo v kategorii M14. David 
Kolář dojel ve stejné kategorii na 45. mís-
tě z celkového počtu 90 startujících.Nela Faltysová v akci na jednom ze skoků



V kategorii M13 jsme 
měli dva závodníky na 
startu v konkurenci 65 
bajkerů a oba si ved-
li také parádně. Denis 
Vašíček skončil těsně 
za TOP10 na 11. místě 
a David Svoboda obsadil 
18. místo.

Všem našim borcům 
gratulujeme a děkujeme 
za reprezentaci a zvidi-
telnění našeho oddílu.

(pm)
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Nela Faltysová ozdobená po vyhlášení

Nela Faltysová – stupně vítězů –  3. místo ME
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deSet medAilí prO AdAStrA cycling teAm 
nA miStrOvStví čr v crOSS cOUntry

Letos se uskutečnilo Mistrovství XCO na hor-
ských kolech premiérově na trati pod skokan-
skými můstky v Harrachově. Takže si dokážete 
představit, že převýšení tomu nechybělo a ně-
které techniky směrem dolů byly také výživné. 
Nicméně naši závodníci přijeli velmi dobře při-
praveni a vybojovali celkem 10 medailí, z toho 
tři si oblékli dres národních šampionů.

V pátečních štafetách žáků se na start posta-
vilo rekordních 21 teamů, složených ze dvou 
chlapců a dvou dívek, vždy jeden z kategorie 
mladších žáků/žákyň, resp. starších žáků/žákyň, 
a to maximálně ze dvou oddílů. My měli zájem 
na dvou štafetách. Ve štafetě ADASTRA – CP 
Team se, společně s holkami Gottwaldovými (CP 
Team), představili Dominik Kukla a Lukáš Jech. 
Štafetu ADASTRA – Cykloklub Jičín po boku na-
šich Nela Faltysová, Laura Svobodová, David Ko-
lář doplnil Jáchym Bohuňovský (Cykloklub Jičín)

Po infarktovém závodě, kdy se pořadí neu-
stále přelévalo podle výkonnosti borců nasaze-

ných na jednotlivé úseky, předvedli neskutečný výkon všichni naši členové, a to na 
hranici svých a někteří i za hranicí svých možností. Dílo pak dokonali finišmani 
Dominik s Davidem. Takže máme zlato pro Lukáše Jecha a Dominika Kuklu, bronz 
pro Lauru Svobodovou, Nelu Faltysovou a Davida Koláře.

A aby toho nebylo málo, tak Filip Jech přidal další titul v elitních štafetách, kdy 
doplnil trio ze stáje EXPRES CZ TUFO TEAM KOLÍN.

Filip Jech vicemistr ČR v cíli –  
Foto Jakub Caha

Filip Jech v akci pod mamutem –  
Foto Jan Němec

Dominik Kukla vítězně ve štafetách –  
Foto Pavel Křikava
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V sobotních individuálních závodech pak své ambice na přední příčky přetavili 
v pódiová umístění Filip Jech – stříbrný v juniorech, Aneta Novotná – bronzová v ju-
niorkách a Zuzana Kadlecová bronzová v ženách do 23 let.

Poslední závodní den se představili na těžké Harrachovské trati žáci. Dominik Kukla 
zaokrouhlil svým bronzem ve starších žácích náš počet medailí na kulatý počet – 10!!

Medailisté ze štafet Zuzana Kadlecová – 3. místo U23
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Ještě doplníme umístění dalších našich závodníků
Vojtěch Suchý – 69. místo v kadetech 
Jonáš Kučera – 79. místo v kadetech
Anna Dingová – 19. místo v kadetkách 
Lukáš Jech – 26. místo v mladších žácích
Laura Svobodová – 17. místo v mladších žákyních
Nela Faltysová – 7. místo ve starších žákyních 
David Svoboda – 25. místo ve starších žácích 
Denis Vašíček – 28. místo ve starších žácích
Karol Kryl – 54. místo ve starších žácích
František Bublík – 68. místo ve starších žácích
a Adam Hugo Alina, Mikuláš Děták, David Kolář bohužel závod nedokončili 

A ve čtvrtek 26. 8. ve 13:30 jsme drželi palce Filipu Jechovi na Mistrovství světa 
v italském Val di Sole!!!

Závod probíhal již po uzávěrce zářijového vydání, zprávu o tomto závodě otiskne-
me v následujícím čísle KZ.

(pm)

Z FOtBAlOvéHO KlUBU  
tj SOKOl KlecAny

Nová fotbalová sezona byla zahájena
K velké radosti všech fotbalistek, fotbalistů, jejich trenérů a vedení fotbalového klubu 
byla zahájena nová fotbalová sezona 2021/2022. Celé léto jsme s napětím očekávali, 
jaká budou opatření pro amatérský sport a zda vůbec budou organizované soutěže 
povoleny. Prozatím se můžeme radovat. Fotbalistky a fotbalisti mají za sebou letní 
přípravu, proběhla letní soustředění a v srpnu byla odehrána i první mistrovská utká-
ní. Na základě pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR sestavily nadřízené fotbalové 
orgány soubor epidemiologických opatření, kterými jsme povinni se řídit. Vzhledem 
k tomu, že nechceme, aby se opakovala situace z minulé sezony, je nutné se těmito 
pravidly řídit a doufat, že nám opět koronavirová pandemie nezkomplikuje situaci 
v amatérském sportu.

V sezoně 2021/2022 budou náš fotbalový klub reprezentovat tato mužstva:

1 oddíl  mladší přípravka  Okresní přebor Prahy východ
2 oddíly  starší přípravka  Okresní přebor Prahy východ
2 oddíly  mladší žáci  Okresní přebor Prahy východ
1 oddíl  starší žáci Okresní přebor Mělník
1 oddíl starší žákyně 2. liga starších žákyň pro Čechy
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1 oddíl dorost 1.A třída Středočeského kraje
1 oddíl  muži B 4. třída okresu Praha východ
1 oddíl muži A 1.A třída Středočeského kraje

Naši šikovní trenéři založili pro letošní rok oddíl fotbalové minipřípravky, která se 
zatím mistrovských soutěží neúčastní.

Všem našim fotbalistkám, fotbalistům a trenérům přejeme úspěšnou sezonu bez 
komplikací, zranění a v duchu fair play.

Dáša Horová a Jirka Kruťa

Nový název klubu – MSK Klecany 1921
Ještě jednou se vrátím k novému názvu fotbalového klubu. V průběhu července byly 
ukončeny všechny administrativní kroky a Tělovýchovná jednota Sokol Klecany, z.s. byla 
přejmenována na MSK Klecany 1921, z.s. U mnoha lidí vzbudila tato změna jak kladné, 
tak i záporné emoce. O důvodech přejmenování jsme již psali několikrát v Klecanském 
zpravodaji a zároveň se snažíme informace šířit ústním podáním. Tím nejzávažnějším dů-
vodem ke změně byl samotný fakt, že nejsme organizováni pod Českou obcí sokolskou, 
ale našimi zastřešujícími organizacemi jsou Česká unie sportu a Fotbalová asociace ČR. 
Se „Sokoly“ máme společnou už jen myšlenku, kterou je snaha o všestranný rozvoj člo-
věka, a to nejen po tělesné, ale i duševní stránce. V Klecanech působí T. J. Sokol Klecany, 
který je součástí ČOS a i tento fakt nám vzájemně znepříjemňoval život. Novým názvem 
klubu jsme respektovali příslušnost k městu Klecany, rok založení prvního fotbalového 
oddílu a zároveň to, že naší hlavní náplní je sport – Městský sportovní klub Klecany 1921. 
Stejně tak jsme se snažili ctít původní logo fotbalového klubu, do kterého jsme vetkli 
součást městského znaku, tak, aby změna nebyla příliš radikální.

Děkujeme, že tuto situaci chápete a věříme, že změna názvu fotbalového klubu 
již nebude důvodem k neshodám a svárům, ale podstatné pro nás pro všechny bude 
přátelské setkávání v rámci sportu i mimo něj.

Pozvánka na fotbalová utkání klecanského „áčka“

03. 09. 2021 18:30 TJ Jíloviště MSK Klecany 1921

11. 09. 2021 10:30 MSK Klecany 1921 SK Spartak Příbram

19. 09. 2021 16:30 FK Mníšek p. Brdy MSK Klecany 1921

25. 09. 2021 10:30 MSK Klecany 1921 TJ Viktoria Vestec

28. 09. 2021 16:30 FK Olympie Zdice MSK Klecany 1921

02. 10. 2021 10:30 MSK Klecany 1921 TJ Dynamo Nelahozeves

09. 10. 2021 16:00 SK Doksy MSK Klecany 1921

Rozpisy ostatních mužstev jsou vyvěšeny na nástěnce u fotbalových kabin.

Přejeme vám krásné poslední letní dny a na viděnou na některém ze zápasů našich borců.
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KLECANYROZTOKY UHOLIČKYZDIBYÚNĚTICEPRAHA-SUCHDOL

POŘÁDAJÍ MĚSTA: VE SPOLUPRÁCI S:

PARTNEŘI MĚSTA ROZTOKYPARTNEŘI MĚSTA KLECANY

S PODPOROU:

14.00 KAROLÍNA 
KAMBERSKÁ 

– písničky pro děti 
15.00 UKÚŽE 

– ukulele cover band
16.00 NÁSTROJE 

– Bar-folk
17.00 BAL LAB 
– francouzská 

a bretaňská hudba 
19.45 VOICES – pánská  

zvuko-melodicko 
tvořivá formace

13.00 PRAVÝ HRADEC
14.00 MUSIC FAMILY
15.00 JD 11 & LIL FAULT
15.50 OLDER
16.45 MÁSLOVICKÉ 
DRNKAČKY
17.40 FREE CO. BAND
18.15 PRAVÝ HRADEC 
– ADLÉTA ČERNÁ 
– AERIAL SILKES 
18.45 KDOTOŘEK
20.45 FAST FOOD 
ORCHESTRA 

Levý bŘeh pravý bŘeh

DOPROVODNÝ PROGRAM:
>> 10.00 ZÁVODY KOL DO VRCHU KLECANSKÉHO 

 ~15.30 SESKOK PARAŠUTISTŮ DO VLTAVY 
<<18.00 EXHIBICE V BIKE PARK ROZTOKY 

~21.50 SVĚTLA NA VLTAVĚ 
>> NOHEJBALOVÝ TURNAJ 

• LETIŠTĚ PRAHA 
>> PRAVÝ HRADEC • STŘEDISKO HAVRAN, 

• HASIČI ROZTOKY • KLECANY 
• PRAHA-SUCHDOL • ZDIBY 

• AKORDEONISTKA LUCIE EVA DOUŠOVÁ
WWW.SLAVNOSTIBREHU.CZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

18. 9. 2021
u přívozu 

Roztoky - klecAny

MÁSLOVICE HASIČI ROZTOKY HASIČI KLECANY  HASIČI SUCHDOLHUSINEC-ŘEŽ


