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VýpiSy Z USneSení RAdy měStA KlecAny  
ZA SRpen A Září 2022
Rada 12. srpna
 – Souhlasí se zřízením přípravné třídy pro školní rok 2022/23 v ZŠ a MŠ Klecany.

Rada 15. srpna
 – Uložila Ing. Rathouzskému pokračovat v jednání s ČEZ Distribuce a. s. o finálním 

znění smlouvy o budoucí smlouvě. Jde o zřízení věcného břemene služebnosti in-
ženýrských sítí a dohodu o umístění stavby spočívající v přípojce NN do pozemku 
p. č. 343/5 v k. ú. Klecany.

 – Schválila rekonstrukci části nebytového prostoru v čp. 976 v Dolních kasárnách 
a uznání 60 % nákladů za rekonstrukci.

Rada 22. srpna
 – Vzala na vědomí informaci o havarijním stavu tanku podtlakové kanalizace 

a schválila objednání nového tanku u Step Trutnov a. s. za cenu 850 tis. korun bez 
DPH.

 – Schválila žádost spolku Pravý Hradec o povolení náhradního termínu konání spor-
tovní a společenské akce k 15. výročí trvání spolku, a to 10. září od 10 do 19 ho-
din. Akce město zároveň podpoří i zapůjčením stanu a pivními sety.

Rada 29. srpna
 – Schválila uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s firmou Hanes s.r.o. Praha 5 na 

nákladní vozidlo pro zimní údržbu a kontejnerovou dopravu, obsahem dodatku 
je prodloužení dodací lhůty vozidla do osmi týdnů od dodání podvozku výrobcem.

 – Schválila prodej nepotřebného majetku města. Jedná se o úpravnu vody, automa-
tický změkčovač vody, dvě ponorná čerpadla, invalidní skútr.

 – Schválila minimální prodejní cenu vozidla Karosa CASK 25 LIAZ ve výši 250 tis. 
korun včetně DPH.

 – Schválila svěření majetku města Klecany v celkové hodnotě 1 924 444,15 Kč 
k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Klecany, podle předávacího pro-
tokolu. Tento majetek i nadále zůstává ve vlastnictví města, které jej eviduje na 
podrozvaze. Příspěvková organizace jej eviduje a odpisuje.

Rada 5. září
 – Vzala na vědomí došlé nabídky zakázky malého rozsahu Nohejbalové a volej-

balové hřiště. Z finančních důvodů realizaci akce neschválila a schválila zrušení 
zakázky.

 – Schválila program jednání městského zastupitelstva dne 15. září.
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 – Schválila opravu povrchu komunikace Nad Rychtou a objednání opravy u USK 
s.r.o. Mladá Boleslav za cenu 641 985 korun bez DPH.

 – Vzala na vědomí informaci starosty o soudním jednání ke změně č. 4 územního 
plánu Klecan.

 – Schválila cenovou nabídku spol. PN – Stavební společnost Klecany s.r.o. na pro-
dloužení chodníku na křižovatce u hřbitova s ulicí Topolová směrem k ul. Luční, 
a to za cenu 228 484,54 Kč bez DPH.

Rada 12. září
 – Vzala na vědomí došlé nabídky veřejné zakázky a písemnou zprávu o hodnocení 

nabídek na dodávky „FZŠ – Klecany – Cisternová automobilová stříkačka“. Jako 
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku společnosti KOBIT, spol. s r. o., IČO: 447 92 
247 za cenu ve výši 7 090 000,– Kč bez DPH, cenu za servis za 5 let ve výši 
225 000 Kč bez DPH a nejvyšší brodivost 800 mm.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

 – Vzala na vědomí informaci paní Kudláčkové o potřebě zvýšit nájem obecních bytů 
z důvodu navýšení inflace. Schvaluje navýšení nájmu na 120,– Kč/m2 a pověřuje 
paní Kudláčkovou k vypracování dodatku smluv s platností od 1. 1. 2023.

 – Vzala na vědomí informace paní ředitelky Mgr. Barešové o potřebě oprav v areálu 
ZŠ/MŠ. Opravu dlažby provedou zaměstnanci města, výměnu kotle v MŠ provede 
smluvní pracovník, návrh řešení zhoršeného stavu povrchu v atriu MŠ poptá město 
u projektanta. Z důvodu zanechávání nepořádku v areálu ZŠ/MŠ budou strážníci 
MP provádět zvýšený dohled.

 – Vzala na vědomí nabídku Eduarda Hurycha, IČO: 71137033, místem podnikání 
Povltavská 59, Klecany 250 67 podanou v rámci veřejné zakázky „Zajištění služby 
elektro prací v objektech města Klecany“ za cenu 500,- Kč bez DPH za hodinu. 
Vyhodnocuje nabídku pana Eduarda Hurycha , jako ekonomicky nejvýhodnější.

 – Schválila znění a podpis smlouvy na zajištění služby elektro prací v objektech 
města Klecany s panem Eduardem Hurychem, IČO: 71137033, místem podnikání 
Povltavská 59, Klecany 250 67 za cenu 500,– Kč bez DPH za hodinu.

Ukládá panu Ing. Rathouzskému zajistit podpis smlouvy, termín: 15. 10. 2022

 – Vzala na vědomí informaci o potřebě opravy místních komunikací ve městě Kle-
cany a schvaluje cenovou nabídku v celkové ceně 477 280,– Kč bez DPH a znění 
a podpis smlouvy o dílo.

Podrobný text usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva najdete na

www.mu–klecany.cz
nebo si vyžádejte informace na městském úřadě.

Zdena Lomová
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USNESENÍ č. 4/2022 

ze zasedání Zastupitelstva města Klecany,  
které se konalo dne 15. 9. 2022 za přítomnosti 14 členů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání 

I. Schvaluje 

1) návrhovou komisi ve složení:  Ing. Tomáš Černý 
  David Ledvinka 
  Jan Čepelka 
2) ověřovatele zápisu:  Ing. Kristýna Holubová 
  Martin Hora 
3) program zasedání 
4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 
5) přesunutí bodu č. 8 a č. 4  
6) přijetí závazku u akce „FZŠ – Klecany – Cisternová automobilová stříkačka“, Identifikační číslo: 

014D261002048, Identifikační číslo EIS: JSDH-V1-2022-00040, dofinancovat rozdíl mezi 
celkovou cenou CAS a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů; pozn. akce je 
kofinancována účelovou investiční dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 
2021 – Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky – HAS/CAS/047623/2022 

7) znění a podpis směnné smlouvy, kterou se bezúplatně směňují pozemky parc. č. 46/24 (491 m2, 
ost. plocha, manipulační plocha), parc. č. 46/25 (1257 m2, orná půda) a parc. č. 48/2 (328 m2,  
ost. plocha, manipulační plocha) v k. ú. Drasty dle geometrického plánu č. 62-50/2022  
a stávajícího pozemku parc. č. 46/3 (302 m2, ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Královské 
kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, IČ 43005314, se sídlem K Rotundě 100/10,  
128 00 Praha 2 – Vyšehrad za pozemky parc. č. 63 (840 m2, ovocný sad) a 70/1 (1521 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Drasty ve vlastnictví města Klecany 

8) znění a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí spočívajících 
v uložení vodovodní přípojky o délce 21 m do pozemků parc. č. 70/2 a parc. č. 84/1 k. ú. Drasty 
dle geometrického plánu č. 57-4718/2020 s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě, IČ 43005314, se sídlem K Rotundě 100/10, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad 

9) znění a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí spočívajících 
v uložení veřejného osvětlení o délce 397 m do pozemků parc. č. st 10, 17/2, 17/3, 17/4, 18/2, 21/7, 
46/1, 46/10, 46/18, 46/19, 46/2, 46/20, 46/21, 46/22, 46/23, 46/3, 46/5, 48/2, 81/2 a 95 k. ú. Drasty 
dle geometrického plánu č. 61-502/2022 s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě, IČ 43005314, se sídlem K Rotundě 100/10, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad 

10) směnnou smlouvu na směnu částí pozemků parc. č. 28/3, parc. č. 877 a parc. č. 642/1, vše v k. ú. 
Klecany, označených geometrickým plánem č. 2129-55/2022 jako díly „g“, „d“ a „c“ ve vlastnictví 
města Klecany za část pozemku v k. ú. Klecany parc. č. 642/2 označený geometrickým plánem  
č. 2129-55/2022 jako díl „a“ ve spoluvlastnictví manželů Oldřicha a Jany Kunrtových, trvale 
bytem Do Kaštan 81, 250 67 Klecany a Ing. Lenky Cibulkové, trvale bytem Bělohorská 1228/156, 
169 00 Praha 6 

11) rozpočtové opatření č. 4/2022  
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12) obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Klecany č. 2/2021  
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

13) úplnost přehledu přijatých usnesení 
 
 

II. Bere na vědomí 

1) studii lávky přes Vltavu 
2) informaci starosty o soudním jednání ve věci změny územního plánu č. 4 
3) informaci o budování přechodu pro chodce a prodloužení chodníku v ulici Topolová u hřbitova 
4) informaci o nabídce služeb sociálního pracovníka 
 

Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:   

 Ing. Tomáš Černý, David Ledvinka, Jan Čepelka 

 

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných zastupitelů. 

 

 

 ……………………… ………………………. 
 Ing. Kristýna Holubová Martin Hora 
 
 
 
 
 ……………………… ………………………. 
 Bc. Daniel Dvořák Ivo Kurhajec 
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VZpOmínKA nA pAní HAnU VRBOVOU
Paní Hana Vrbová strávila poslední dva roky v domově 
seniorů v Lužci, ale stále vzpomínala na život v DPS 
v Klecanech. Počítač jí umožňoval sledovat novinky 
ve městě i spojení s přáteli, kteří jí velmi chyběli. Měla 
ráda společnost a nevynechala žádnou společenskou 
příležitost, která se naskytla, pokud to její zdravotní stav 
dovolil. Velmi těžce se pohybovala, ale snažila se tento 
handicap překonávat.

Její milá společnost nám při našich návštěvách DPS 
bude chybět.

Čest její památce, ať odpočívá v pokoji.
 

Zdeňka Tomášová

pOděKOVání
Máme za sebou 10 ročníků konání Slavností Pravého a Levého břehu Vltavy. Jubilejní 
10. ročník jsme připravovali s velkou pečlivostí na obou březích.

Cílem bylo, aby i letošní slavnosti proběhly ve velmi příjemné atmosféře a pohodě, 
tak jak jsou návštěvníci z minulých let zvyklí, což je důvodem neopadajícího zájmu 
o tyto slavnosti. Naší snahou pak bylo, aby byl program jubilejního ročníku výjimeč-
ný.
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O závod kol do vrchu a doprovodný program se letos postarali nově vznikající 
Klub volného času, skautské středisko Havran, Pravý Hradec, Brambor 38, Hasiči 
z Klecan, Zdib a Husince- Řeže, chybět nesměl ani seskok parašutistů do Vltavy či 
závody dračích lodí.

Hlavní program na pódiu jsme odpoledne pojali tradičně koncerty kapel, které 
mají vztah ke Klecanům a spolupořádajícím obcím. Hlavní hvězdou večera byla jed-
na z neuznávanějších českých kapel Tatabojs, která připravila, speciálně pro tyto slav-
nosti, hudebně – vizuální představení.

I přes chladnější a poněkud nestálé počasí přišel rekordní počet návštěvníků.

Děkujeme:
pracovnicím městského úřadu, technickým službám pod vedením pana Rudolfa Šim-
ka, policii, hasičům, převozníkům, službě security při koordinaci dopravy, paní Lan-
gové za kontrolu pásek u přívozu, paní Lence Borovičkové a paní Kateřině Balíkové 
za svědomitou a kreativní práci v infostánku, paní Evě Stanislavové za, již tradičně, 
profesionální moderování. Děkujeme také všem ostatním, kteří se podíleli na úspěš-
ném ročníku 2022. Dík patří i okolním obcím Máslovice, Husinec – Řež a Zdiby za 
partnerství a spoluúčast. V neposlední řadě děkujeme též sponzorům.

Děkujeme, že jste přišli a zveme vás na 11. ročník, který se bude konat 16. 9. 2023.

Mgr. Daniel Dvořák starosta
Produkce – Blanka Laurychová, Jakub Laurych, Kateřina Fialová
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Prázdniny utekly jako voda a ve škole to opět hučí jako v úlu.  
1. 9. jsme v naší škole slavnostně přivítali 65 prvňáčků a 10 žáků nově zří-
zené přípravné třídy (určené pro děti s odkladem školní docházky). Malí 
školáčci se seznámili se svými učiteli, prohlédli si třídy, které pro ně paní učitelky 
nachystaly a své maminky obdarovali kytičkou pro štěstí.

Novou životní etapu na naší škole zahájily rovněž děti z Ukrajiny. Jednotlivé třídy 
od první až po devátou získaly celkem 45 nových spolužáků. Ukrajinští žáci se vzdě-

ŠKOlní KURýR
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lávají společně s ostatními dětmi ve svých kmenových třídách a 2x týdně navštěvují 
v rámci českého jazyka „konverzaci v českém jazyce“. Stát žákům zabezpečil dvě 
ukrajinské asistentky, které jim pomáhají zvládnout přechod na českou školu. 

V minulém školním roce činila kapacita základní školy 580 žáků. V letošním škol-
ním roce byla navýšena na 620 žáků a v tuto chvíli je již zcela naplněna. Mateřskou 
školu navštěvuje 164 dětí (včetně dětí z Ukrajiny). Dětí předškolního věku, které 
v příštím školním roce nastoupí do základní školy je 71.

Některé třídy nelenily a užily si mnoho zábavy a nejrůznějších aktivit hned v za-
čátku školního roku. Třída 5. B vyrazila do Jizerských hor nedaleko Tanvaldského 
Špičáku. Děti si zde zahrály spoustu her na čerstvém vzduchu, podnikly noční cestu 
tajemným lesem a vystoupaly na rozhlednu na Světlém vrchu. Po třech dnech v pří-
rodě se nikomu nechtělo zpátky do lavic.
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Třeťáci měli vzácnou návštěvu v podobě želv uhlířských – Romea a Julie. Radost 
z nich měli obrovskou. Pro některé děti šlo o první příležitost blíže se s těmito želvími 
krasavci seznámit. Kdo by čekal tragédii jako od Shakespeara, byl by zklamaný. Žel-
vičky děti naopak velice pobavily. Zvláště zajímavé byly některé informace z jejich 
želvího života. Např. že když tančí, chce se jim kakat, a že i přes svá krásná jména, 
jsou to obě nejspíš holky. Co by tomu asi řekl pan Shakespeare? Pravděpodobně by 
jen konstatoval: „mnoho povyku pro nic“.

Jak vidíte, aktivit bylo mnoho a nelenil ani zbytek školy, který se 16. 9. utkal ve 
sportovní soutěži Zátopkova štafeta. Každou třídu reprezentovalo 10 vybraných žáků, 
kteří formou štafety běželi 6 km (každý žák 600 m). A musím říct, že Emil Zátopek 
by z nich měl určitě velkou radost. I když některým docházely síly, svůj boj nevzdali 
a zvládli doběhnout až do cíle, kde na ně čekala sladká odměna.

-km-

ŠKOlní jídelnA přijme KUcHAřKy
Základní škola a Mateřská škola v Klecanech přijme dvě kuchařky 
do školní jídelny. Požadujeme vyučení v oboru, bezúhonnost, 
pracovitost, komunikativnost, ochotu spolupracovat. 
Nabízíme práci na plný úvazek a zaměstnanecké bonusy.  
Zájemci se prosím mohou hlásit u vedoucí ŠJ paní Bílkové na  
e-mail: jidelna@zsmsklecany.cz nebo na telefonním čísle 774 482 489

NÁSTUP IHNED
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Z dRUžiny
Prázdniny utekly jako voda a přišlo září a s ním nový školní rok. 

První týden v září probíhal ve znamení seznamování. Zejména prvňáčci a nejmen-
ší děti z přípravné třídy poznávaly nové kamarády, paní vychovatelky a prostředí naší 
školy.  

Na ty starší čekalo překvapení v podobě zbrusu nových prostor naší družiny. 
A jak se rozběhl školní rok, rozběhla se i zábava. Děti navštívily botanickou zahra-

du v Praze a zúčastnily se výletu do roztockého muzea, kde viděly naučnou výstavu 
o životě v pravěku.  

V pár deštivých dnech, které nám září přineslo, jsme se v naší družce věnovali 
různým výtvarným aktivitám.  

Za celou školní družinu přejeme rodičům a hlavně dětem pohodový školní rok.
                                                                                                 

Kolektiv ŠD
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StřípKy Ze ŠKOlKy
Začátkem září probíhala adaptace nově přijatých dětí. Naši nejmenší navštěvují třídy 
Myška a Žabka, postupně si zvykají na nový režim.

Předškoláci, „zkušení mazáci“, se hned v září vy-
dali na výlety. 13. září si děti ze tříd Ryba a Kobyl-
ka vyšláply na horu Říp.

Třída Ryba u Rotundy Sv. JiříDěti ze třídy Myška
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Třída Ježek 15. 9. navštívila Muzeum železnic v Praze.
21. 9. děti zhlédly první divadelní představení v tomto školním roce s názvem „Co 
malí medvědi o podzimu nevědí“.
22. 9. se třída Ryba vydala po stopách Šemíka a navštívila Vyšehrad.

Divadelní představení v aule MŠ Rybičky na Vyšehradě

Přejeme čtenářům Klecanského zpravodaje krásné podzimní dny.
Kolektiv MŠ

OHlédnUtí ZA létem 
U KlecAnSKýcH HASičů

Během letních prázdnino-
vých měsíců vyjela naše 
jednotka celkem k sedmi zásahům. Jednalo 
se o tři požáry, které se nám podařilo zvlád-
nout ještě před příjezdem profesionálních 
sborů. Tímto chceme všem zasahujícím hasi-
čům za jejich nezištné nasazení poděkovat. 
Ostatní výjezdy se týkaly technických pomo-
cí, zejména při odstraňování padlých stromů. 
Jako velice zdařilý hodnotíme zásah odčer-
pání vody pod mostem na exitu 1, dálnice 
D8, kde díky přívalovým dešťům vystoupala 
voda až do výše téměř sedmdesáti centime-
trů a uvěznila jeden osobní automobil a je-
den nákladní automobil. Oba sjezdy a hlavní 
tah na Mělník se tak staly zcela neprůjezdné. 
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Nahromaděnou vodu se nám po-
dařilo odčerpat během neuvěři-
telných 45 minut, kontinuálně 
byly vyproštěny oba automobily, 
přičemž na nákladní automobil 
bylo nezbytné použití navijá-
ku. Znovu musíme podotknout, 
že na takto náročnou činnost je 
potřeba zásahový automobil, na 
který se nám podařilo v letošním 
roce získat vytouženou dotaci ve 
výši 3,5 miliónů korun. Děkuje-
me vedení města a zastupitelům 
za její přijetí. Osobně jsme se 
účastnili veškerých jednání a slí-
bili patřičnou součinnost při shá-
nění dalších finančních prostřed-
ků na zaplacení celého vozu, 
jehož cena se blíží k 7,5 milió-

nům Kč. Věci se tak daly do 
pohybu a jistě některým z Vás 
neuniklo, že byl za tímto 
účelem zřízen transparentní 
účet u KB, na který může ka-
ždý z Vás přispět libovolnou 
částkou. Oslovili jsme firmy 
a společnosti v katastru měs-
ta Klecany, od kterých se nám 
podařilo získat nemalé, avšak 
stále nedostačující finanční 
prostředky. Velký dík patří 
společnosti ALBERT ČESKÁ 
REPUBLIKA, s.r.o., která při-
spěla částkou 100 000 Kč 
a společnosti AVAPS s.r.o., 
která věnovala 30 000 Kč. 
Děkujeme i mnoha dalším 
dárcům, jejichž jména jsou 
na transparentním účtu k vi-
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dění. Rádi bychom Vás informovali, že příspěvek je daňově plně odečitatelná 
položka a vedení SDH je v případě potřeby připraveno vyhotovit dárcovskou 
smlouvu!

Během prázdnin uspořádali vedoucí našeho oddílu mladých hasičů dětský te-
matický tábor, který byl pojat jako putovní a děti si tak mohly osvojit nejen hasič-
ské dovednosti, ale seznámily se s vodou i z jiného úhlu pohledu, kdy měly mož-
nost zažít sjezd řeky Jizery. Celou akci hodnotíme i díky počasí, které se letos 
skutečně vyvedlo, jako velmi pozitivní. Jsme si jisti, že takovéto společné akce 
vedou ke stmelení dětského kolektivu, které je tolik potřebné v době, kdy jsme se 
s našimi SOPTÍKY začali účastnit různých hasičských závodů a klání, ze kterých 
vozíme zasloužené medaile, a dokonce stáváme na stupních nejvyšších. Podrob-
nosti se můžete dočíst a shlédnout na našich FCB stránkách Hasiči Klecany.

Co se kulturně-společenských akcí týká, měli jste nás možnost vidět na zdib-
ském „Hasičském srandamači“, na kterém jsme si zažili právě s dětmi spoustu 
legrace. Tradičně jsme měli naši základnu na Slavnostech pravého a levého bře-
hu, kde si návštěvníci měli možnost prohlédnout hasičskou techniku, ale třeba 
si i vyzkoušet hasičský útok proudnicí nebo se jen tak občerstvit u našeho stanu. 
Opět musíme všem zúčastněným poděkovat za jejich práci!

V neposlední řadě si dovolujeme apelovat na všechny domácnosti používající 
krby, krbová kamna a podobná zařízení. Jako provozovatelé spalinových cest, 
jste povinni, se o tato zařízení každoročně náležitě starat. Informace k čištění, 
kontrolám a revizím jsou zakotveny v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášce č. 34/2016 Sb., 
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Článek k tomuto tématu naleznete 
také na našich FCB stránkách pod názvem TOPNÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ.

Mějte se krásně a pamatujte, že my jsme tu pro Vás! Vaši HASIČI!
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KlUB VOlnéHO čASU KlecAny
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cO Se pSAlO V KROnice KlecAn – r. 1975 (3)
Na str. 209 Klecanské kroniky je tento zápis:

Oproti zvyklostem jsem tuto stránku zařadila oskenovanou, z důvodu autentičnosti 
podpisu stoleté paní Němečkové.

JZD 3. pětiletka
Letos dosahuje dobrých výsledků. Pracují zde dvě brigády socialistické práce a další 
dvě se připravují. Přední místo v okrese bylo dosaženo ve sklizni řepy. Závazek dát 
státu 50 vagonů navíc byl překročen. Pokračuje stavba kravína u Větrušic. V čele druž-
stva je s. Hodek.

Domovní správa
Dnem 31. 12. 1975 končí svoji působnost „DOMOVNÍ SPRÁVA“ v naší obci. Pů-
sobnost přechází na bytové hospodářství v Brandýse n. Labem. Tato změna nebyla 
přijata našimi občany kladně, projevuje se nespokojenost i obavy, že naše problémy, 
nebudou včas a dobře řešeny.
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OSlAVA meZináROdníHO SVětOVéHO  
dne ZVířAt
Tento svátek, který vychází na 4. října a následně další 25. října – Mezinárod-
ní den domácích mazlíčků, nám má připomenout, že zvířata jsou, alespoň pro 
některé z nás, důležitou a neodmyslitelnou součástí našeho života. V posled-
ních letech se stále více upozorňuje na potřebu zlepšení jejich práv a životních 
podmínek a stále častěji se připomínají i ohrožené druhy zvířat. Od nás lidí je 

Závěr roku je poznamenán aktivitou občanů k jednání XV. sjezdu KSČ. Na společném 
jednání občanů 12. 11. 1975 byl schválen závazek obce:
 – rozšíření vodovodu v Klecánkách
 – úprava okolí a cesty kolem požární nádrže
 – posílení vodovodního zdroje pro zdravotní středisko a domků
 – zvýšit aktivitu mládeže v obci

Současně je uzavřena řada závazků společenských organizací NF.
JH
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to spíše troufalost, neboť jsme to právě my, kdo se zapříčinil a stále zapříčiňuje 
o to, aby další a další zvířata patřila k ohroženým druhům. Kdo z vás má doma 
kočku, v pravém slova smyslu, dá mi jistě za pravdu, že kdyby měly kočky více 
prostoru, stal by se možná ohroženým druhem člověk. Přesto je milujeme, roz-
mazlujeme a hýčkáme a většinu psích mazlíčků okřikujeme, aby se ke kočkám 
chovali slušně a vstřícně. Nechtěla bych rozumět kočičí řeči, jako Jiřík z pohád-
ky o Zlatovlásce, protože nelze pochybovat, že naše okřiknutí komentuje kočka 
směrem k psovi povýšeneckým a nadřazeným způsobem, něco v tom smyslu: 
„Dej si bacha, nebo ti to u těch dvounohejch sluhů zavařim“.

JH
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mySliVOSt – VypOUŠtění BAžAntů
Tak jako vždy v posledních 
letech i letos Myslivecký spo-
lek Zdiby- Klecany nakoupil 
v Bažantnici Ploužnice mla-
dou bažantí zvěř k zazvěře-
ní honitby. Jednalo se o 115 
kusů šestitýdenních kuřat. 
Tento počet byl rovnoměr-
ně rozdělen mezi jednotlivé 
části honitby, tzn. Klecany – 
Řež, Zdiby a Chabry – Boh-
nice. Bažanti byli umístěni 
do aklimatizačních voliér, 
kde stráví cca 2 – 3 týdny 
a přitom si zvykají na nové 

prostředí. Během této doby 
jim členové mysliveckého 
spolku předkládají nejdříve 
granulovanou potravu poz-
ději míchanou s obilím. Sa-
mozřejmostí je dostatek vody 
v napáječkách. Větší počet 
zvěře na jednom místě láká 
predátory, ať již to jsou šel-
my či divoká prasata. Proto 
se v okolí voliér nástřikem 
odpuzující látky vytváří chrá-
něný prostor podobně jako 
u pachových ohradníků po-
dél silnic. Probíhá též zvýše-
ný dohled myslivců spojený 
s tlumením zvířat škodících 
myslivosti. Po aklimatizaci 
budou bažanti vypuštěni do 
volné přírody, přičemž v při-
krmování se po nějakou dobu 
v daném místě pokračuje.

Jsme si vědomi toho, že 
v současné době přírodní 
podmínky v naší příměstské 
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Z fOtBAlOVéHO KlUBU  
mSK KlecAny 1921

Pozvánka na fotbalová utkání klecanského „áčka“
08. 10. 2022  16.00  SK Kladno“B“ MSK Klecany 1921

15. 10. 2022  10.30  MSK Klecany 1921 FK Kralupy 1901

22. 10. 2022  15.30 Dynamo Nelahozeves MSK Klecany 1921

29. 10. 2022  10.30  MSK Klecany 1921 Viktoria Vestec

05. 11. 2022  10.30  MSK Klecany 1921 SK Chlumec

12. 11. 2022  14.00  FK Kosoř MSK Klecany 1921

honitbě značně zasažené civilizačními vlivy neumožňují dosáhnout normovaných 
stavů zvěře v divoké populaci. Proto již několik let nepořádáme hony na drobnou 
zvěř a vypouštěním bažantů se snažíme, aby tato krásná zvěř z naší přírody nezmi-
zela úplně.

Ing. Jindřich Trpák
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Pozvánka na fotbalová utkání klecanského „béčka“
08. 10. 2022  16.00 SK Úvaly B MSK Klecany 1921 B

16. 10. 2022  17.00  MSK Klecany 1921 B SK Zeleneč

23. 10. 2022  17.00  MSK Klecany 1921 B SK Šestajovice

30. 10. 2022  14.30 Slavoj Veleň MSK Klecany 1921 B

06. 11. 2022  17.00 MSK Klecany 1921 B volný los

12. 11. 2022  14.00 Aero Odolena Voda MSK Klecany 1921 B

Další etapa modernizace fotbalového areálu dokončena
K naší velké radosti byla v polovině září ukončena další etapa modernizace fotba-
lového areálu. Získali jsme nové oplocení fotbalového hřiště, osvětlení všech spor-
tovních ploch, nové střídačky a novou tribunu, kterou jsme 18. září pokřtili na fot-
balovém utkání našeho B týmu dospělých. Zbývá nám ještě dokončit drobné terénní 
úpravy, ale to nic nemění na tom, že realizací projektu se nám podařilo pozvednout 
úroveň našich sportovišť. Věříme, že se našim sportovcům i fanouškům změny líbí 
a budou ve sportovním areálu rádi trávit svůj volný čas ať už při sportovních kláních, 
trénincích nebo jen tak při odpočinku.

Děkujeme vedení a zastupitelům města Klecany za spoluúčast při realizaci a fi-
nancování projektu.

Prosíme všechny návštěvníky areálu, aby se chovali ke všem sportov-
ním zařízením ohleduplně a neničili majetek města a fotbalového klu-
bu MSK Klecany 1921. Děkujeme.

D. Horová
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