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„Bojuj se svými neřestmi, udržuj mír se svými bližními 
a dovol, aby každý nový rok z tebe udělal lepšího 
člověka.“

Benjamin Franklin

PF 2022
Milí čtenáři Klecanského zpravodaje, za redakční radu Vám přejeme 
do nadcházejícího roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Jitka Homoláčová a Dagmar Horová
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SlOvO StArOSty
Vážení občané, v posledních dnech loňského roku jsme si mohli 
připomenout jedno zajímavé výročí – dne 15. 12. 2021 to bylo 
na den přesně 50 let, kdy do Klecan přišel pan farář Pavel Ku-
neš. Za půlstoletí, které tu s námi strávil, se stal velkým klecan-
ským patriotem a nedílnou součástí našeho města. Obdivuji jeho 
moudrost, laskavost a životní postoje, povídání s Pavlem Kune-
šem pro mě vždy znamená velmi příjemně strávené chvíle.

Pavel Kuneš se narodil 6. února 1937 v Praze – Holešovi-
cích, zanedlouho tedy oslaví 85. narozeniny. Po absolvování 
střední umělecké školy vystudoval Cyrilometodějskou boho-
sloveckou fakultu v Litoměřicích. Po vysvěcení a vojenské 
službě působil jako kaplan v Plzni a následně v Praze, v kos-

tele sv. Ignáce na Karlově náměstí a kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, 
současně byl redaktorem obrozených Katolických novin a vyučoval náboženství. Jeho 
činnost neunikla pozornosti komunistické státní bezpečnosti, která Pavla Kuneše ně-
kolikrát vyslýchala a snažila se ho přimět ke spolupráci. Společně s dalšími pěti kně-
žími celebroval v lednu 1969 zádušní mši za Jana Palacha. S nástupem normalizace 
přišel opětovný zákaz výuky náboženství a další proticírkevní represe. Pavel Kuneš 
byl přeložen z Prahy do Klecan, kde našel polorozpadlou faru a kostel v žalostném 
stavu. S pomocí přátel se mu podařilo objekt zrekonstruovat do současné podoby.

Mezi velké záliby pana faráře Kuneše patří loutkové divadlo, malování a hudba. 
Fara je vyzdobena vlastnoručně malovanými obrazy, nepřehlédnutelná je i prosklená 
skříň s loutkami. Po šedesátce se naučil hrát na dudy, bez jejichž zvuku si již nedo-
vedeme představit společné rozsvěcení vánočního stromku na náměstí nebo zpívá-
ní koled na Štědrý den. Se svými dudy také jezdívá pravidelně potěšit pacienty do 
nemocnic, kterým poskytuje útěchu. V devadesátých letech se podílel na založení 
křesťanského vysílání České televize, zkušenosti získané výukou náboženství využil 
při natáčení pravidelných pořadů pro mládež.

Pavel Kuneš se zapojuje do 
života v našem městě a podílí 
se na mnoha společenských 
akcích. Do historie města se 
nesmazatelným způsobem 
zapsal jako autor městského 
znaku a vlajky. Jím vytvořený 
návrh byl následně schválen 
Poslaneckou sněmovnou Par-
lamentu České republiky.

Přeji panu faráři hodně 
zdraví a elánu do dalších let 
a s mírným předstihem mu 
také přeji vše nejlepší k blíží-
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cím se 85. narozeninám. Děkuji mu za vše, co pro Klecany a jeho obyvatele udělal 
a s velkou energií a nadšením stále dělá.

Přeji všem hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2022.
Daniel Dvořák, starosta

výpiSy Z USneSení rAdy A ZAStUpitelStvA 
měStA ZA liStOpAd A prOSinec 2021
Rada 15. listopadu
 – Schválila ukončení smlouvy o provozování přívozu s paní A. Brzybohatou k 1. 1. 2022.
 – Schválila proplacení faktury na částku 5 445 korun za likvidaci hmyzu v budově čp. 48 

na Náměstí Třebízského v Klecanech, kterou má vypůjčenu spolek Pravý Hradec.
 – Schválila návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Klecany na rok 2022.

Rada 22. listopadu
 – Schválila nájemní smlouvu s firmou Avaps Klecany na pozemek v areálu Dolní kasárna, 

o výměře 286 m2 pro parkovací stání.
 – Schválila cenovou nabídku společnosti MAS nad Prahou ve výši 41 000 korun bez 

DPH na zpracování dvou žádostí o dotaci na projekt Přechod pro chodce v Klecanech. 
Jde o přechod u kostela v ulici Čs. armády a přechod u křižovatky u hřbitova v ulici 
Topolová. 

 – Projednala a bere na vědomí dokumentaci repasportizace budov v okolí Rychty po 
dokončení stavebních prací a stanovisko zhotovitele stavby z 19. 11. 2021. Jedná se 
o čp. 71, 93 a 117.

 – Schválila nového pověřence pro ochranu osobních údajů Advokátní kancelář s.r.o. 
Pardubice. Pověřila paní K. Fialovou k zajištění smlouvy.
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Rada 29. listopadu
 – Vzala na vědomí výpočet cen stočného na rok 2022 a doporučí zastupitelstvu 

města ke schválení: výpočet cen stočného pro rok 2022 – stočné ve výši 34,50 ko-
run bez DPH za m3 na období 1. 1. – 31. 12. 2022. Uložila Ing. Rathouzskému 
zajistit zveřejnění cen stočného po schválení jeho výše zastupitelstvem.

 – Schválila žádost o mimořádnou pololetní odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Klecany paní 
J. Barešové. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků školy.

 – Vzala na vědomí žádost o zpomalení automobilové dopravy v ulici K Vodojemu 
v Klecanech a upozornění městské policie na nutnost častějšího měření rychlosti.

Rada 6. prosince
Doporučila zastupitelstvu schválit:
 – uzavření plánovací smlouvy s Arcibiskupstvím pražským, která upravuje práva a po-

vinnosti při výstavbě veřejné infrastruktury v souvislosti se stavbou Základní a mateř-
ské logopedické školy sv. Ludmily v Klecanech včetně navazující technické a dopravní  
infrastruktury, dále dodatek č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené se společností Bidli s.r.o. 
Praha, dodatek ke smlouvě o spolupráci s AP Praha, darovací smlouvy s AP, smlouvy 
o smlouvě budoucí o připojení budovy Základní školy sv. Ludmily na veřejnou kanali-
zaci. Uložila starostovi předložit návrh usnesení zastupitelstvu, které se sešlo 9. 12. tr.

 – Schválilo žádost o mimořádnou pololetní odměnu paní ředitelce ZUŠ Klecany 
Daně Snížkové. Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků ZUŠ Klecany.

 – Schválila žádost p. Kříže – Potraviny o úlevu na vyúčtování stočného z důvodu 
havárie vody na adrese Čs. armády 374.

Zasedání zastupitelstva 9. prosince
Zastupitelé na svém řádném zasedání schválili mimo jiné:
 – Poskytnutí dotace Farní charitě Neratovice ve výši 500 000 korun na podporu so-

ciálních služeb klientům v Klecanech a současně schválili podpis veřejnoprávní 
smlouvy k této věci.

 – Obecně závaznou vyhlášku 2/21 o místním poplatku za obecní systém odpadové-
ho hospodářství a vyhlášku o stanovení systému odpadového hospodářství.

 – Výpočet cen pro stočné na rok 2022 a cenu stočného 34,50 Kč/m3 bez DPH na 
období od 1. 1. do 31. 12. 2022.

 – Navržený vyrovnaný rozpočet města na rok 2022.
 – Starostu D. Dvořáka jako delegáta města k jednání na řádných i mimořádných 

valných hromadách vyjmenovaných podniků a organizací v roce 2022 a jako ná-
hradníky schválila místostarosty I. Kurhajce a P. Kotrbu.

 – -Přihlašování města k dotacím vypsaným ministerstvy, fondy EU, nadačními fon-
dy, Středočeským krajem a jinými subjekty v roce 2022 v souladu se schváleným 
rozpočtem města.

Rada 13. prosince
 – Schválila minimální prodejní cenu hasičského vozidla Karosa CAS K25 LIAZ 101, vede-

ného v majetku města Klecany, ve výši 150 tisíc korun.
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 – Schválila ukončení smlouvy o činnosti pověřence pro ochranu se společností B a W 
service s.r.o. k 8. 12. 2021. Současně schválila smlouvu o poskytování služeb ve stejné 
věci s KVP s.r.o. Pardubice.

 – Schválila dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo akce Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany nultá 
etapa z 28. 5. 2020.

 – Vzala na vědomí informaci o potřebě testovacího místa na covid-19. Testovací místo je 
navrženo v čp. 55 vedle budovy města v Klecanech.

 – Schválila podpis dodatku ke smlouvě o dílo Dodávka a montáž doplnění výrobního 
zařízení do školní jídelny ZŠ a MŠ Klecany se společností Gama Holding a. s. Jesenice. 
Jde o prodloužení lhůty ke zhotovení díla z důvodu posunu doby realizace na straně 
objednatele.

Rada 20. prosince
 – Vzala na vědomí návrh nájemní smlouvy s CM care s.r.o. k provozování testovacího 

centra Covid-19 a souhlas se zveřejněním záměru pronajmout plochu.
 – Schválila nepřevedení výnosů z daně z hazardních her a z technických her na účet fon-

du kultury, sportu a volného času, protože je v současné době na tomto fondu dostatek 
prostředků.

 – Vzala na vědomí pokračování spolupráce s Hyundai Domanský o zapůjčení vozidla 
pro město.

 – Schválila smlouvu o provozování přívozu v Klecánkách. 
 

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová

OZnámení OBčAnům měStA
Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k epidemiologické situaci pracuje 
Městský úřad v Klecanech v omezeném režimu.
Žádáme Vás, abyste osobně vyřizovali jen nezbytné záležitosti. Všechny ostat-
ní záležitosti, prosíme, vyřizujte elektronicky či poštou.

e-mail: podatelnamu@mu-klecany.cz
datová schránka: 4d6bdnh
adresa: Městský úřad Klecany, U Školky 74, 250 67 Klecany

Před návštěvou úřadu prosím kontaktujte daného referenta nejprve telefonicky.

Děkujeme za pochopení
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SBOr dOBrOvOlnýcH HASičů KlecAny
Vážení občané,

Hasiči SDH v Klecanech dlouhodobě postrá-
dají funkční zásahové vozidlo. V současné 
době disponují transportním vozidlem Ford 
Transit, které slouží pouze k převozu hasičů, 
evakuovaných osob či drobného nářadí a cis-
ternovou automobilovou stříkačkou Tatra CAS 
30, která slouží k velkoobjemovému převozu hasiva a tří zasahujících hasičů.

V rámci dotačních programů si hasiči zažádali o příspěvek na nové zásahové vo-
zidlo CAS 20, které by jim ulehčilo jejich práci a zefektivnilo zásah u požáru, či jiné 
události, při níž je nutný zásah hasičů. Automobil CAS 20 obsahuje kromě nádrže 
na vodu také nádrž na pěnidlo, dokáže k zásahu dopravit až 6 hasičů a je vybaven 
základní výbavou a zařízením pro prvotní technické zásahy.

Pořizovací cena zásahového vozidla výrazně převyšuje případně získané dotační 
prostředky z fondu MV ČR, GŘ HZS ČR a Středočeského kraje, proto se hasiči roz-
hodli získat chybějící prostředky k pořízení automobilu cestou finančních darů. Sami 
oslovili firmy a podnikající veřejnost v katastrálním území Klecany a mají přislíbené 
další finanční prostředky. Cílová částka, včetně poskytnutých dotací, k pořízení vozi-
dla je cca 7,5 mil. Kč.

Dovolujeme si touto cestou oslovit případné další dárce. Pokud byste se rozhodli 
přispět jakoukoliv částkou na pořízení zásahového vozidla klecanským dobrovolným 
hasičům, můžete tak učinit na transparentní účet, který byl založen pro tento účel.

Děkujeme za případné příspěvky a přejeme vše dobré v roce 2022!

Pozn. Pro bližší informace můžete kontaktovat zástupce starosty SDH  
p. Horu tel.: 775 055 486
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KUltUrní pAmátKy KlecAn (1)
V minulém čísle Klecanského zpravodaje byly v přepisu Kroniky z r. 1972 zmíněny 
některé památky Klecan zapsané tehdy ve státním soupisu kulturních památek. Pojď-
me si nyní, postupně, připomenout něco více o těchto i dalších památkách, které ve 
městě máme.

Jako první byla zmíněna fara v Klecanech. Klecanská fara, která stojí v blízkos-
ti kostela Nanebevzetí Panny Marie, byla postavena společně se stájemi a sýpkou 
v r. 1766. Od prvopočátku až do současnosti slouží svému účelu a je neodmyslitelně 
spjata s českým spisovatelem a katolickým knězem Václavem Benešem Třebízským. 
Ten zde působil od r. 1876. Památku Václava Beneše Třebízského si mohou místní 
i návštěvníci Klecan připomenout v kaplance na faře, kde Třebízský bydlel a tento 
prostor je zachován jako pamětní síň s inventářem a předměty, které sloužily k osob-
ní i pracovní potřebě Václava Beneše Třebízského. Před klecanskou farou je umístěn 
informační panel o životě a díle tohoto spisovatele.

Mluvíme-li o faře, je na místě připomenout alespoň dva další významné faráře, kte-
ří v Klecanech působili či působí. Historicky je to páter František Herold, který přišel 
do Klecan jako 25letý v r. 1917. Nastoupil zde na kaplanské místo u děkana Antonína 
Meisnera (od r. 1884 nástupce Václava Beneše Třebízského). František Herold působil 
v Klecanech až do své smrti v r. 1961. Obdobím, kdy se p. F. Herold výrazně angažo-
val ve prospěch svého okolí, byla německá okupace za 2. světové války. Po válce byl 
F. Herold členem sociální komise tehdejšího národního výboru. Zde se velmi výrazně 
zastával těch, kdo byli neprávem obviňování z kolaborace s Němci. Zároveň se však 
také snažil zajistit lidštější zacházení s Němci ve sběrném táboře před odsunem. Jeho 
prosby směřované na tehdejší ONV však nebyly vyslyšeny.
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Další významnou osobností spojenou s klecanskou farou je současný římskoka-
tolický kněz, novinář, publicista a bývalý učitel p. Pavel Kuneš, který od r. 1971 do 
r. 1999 také působil v Klecanech. Téměř po celou tuto dobu spravoval osm kostelů, 
tři farní budovy a další hospodářské budovy v Klecanech, Líbeznicích, Kojeticích, 
Odolena Vodě, Zdibech, Veliké Vsi, Hovorčovicích i Panenských Břežanech. P. Kuneš 
několik let také působil v Československé a později v České televizi jako redaktor. 
Moderoval křesťanské pořady a vytvářel diskusní pořady na biblická témata s dětmi. 
Do Klecan se vrátil v r. 2012. Zajímavá je rovněž jeho výtvarná činnost, v níž se 
stylem malby hlásí k odkazu Václava Špály. V současnosti se s ním můžeme potkávat 
i na různých kulturních a společenských akcích, kde velmi často vystupuje v roli 
muzikanta. Hraje na dudy, které si sám dokázal sestrojit. P. Kuneš je rovněž autorem 
městského znaku (1994).

JH

Učení v divOKé ZAHrAdě
Na zanedbaném pozemku v Dolních kasárnách, který 
nám zapůjčilo město na 10 let, jsme letos založili komu-
nitní zahradu. S finanční podporou Nadace Partnerství a Ministerstva pro životní prostředí 
jsme zasadili 19 ovocných stromů, jednu lípu a přes 120 medonosných keřů různých 
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druhů. Zahrada je přístupná veřejnosti a veřejnost nám také pomáhala při výsadbě. Ně-
kolik rodin si zasadilo „svůj“ stromek a po celé léto jej pravidelně zalévali. Při společných 
brigádách jsme založili bylinkový záhon a vykopali základ pro jezírko a suchý potok.  
Zahrada bude sloužit i jako místo pro vzdělávání dětí i dospělých. Na environmentál-
ní programy, kurzy a školení jsme získali finanční prostředky z rozpočtu Středočeské-
ho kraje. Děti z mateřských školek jsme pozvali na ekodivadla O zvířatech na dvorku, 
O luštěninách, Příběh vánočního stromku a další vzdělávací programy. Dospělí se na-
učili, jak postupovat při výsadbě stromků a keřů a jak o ně pečovat i v dalších letech.  
V létě jsme zde uspořádali přírodovědný příměstský tábor. Děti v zahradě zkouma-
ly život hmyzu a poznávaly byliny a koření, z jitrocele vařily sirup proti kašli a trič-
ko si obarvily přírodními barvivy. Máme v plánu také pravidelný přírodovědný krou-
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žek, který povedou studenti Přírodovědné fakulty UK, kteří v našem spolku „vyrostli“.  
Celý rok v zahradě pracoval také seniorský včelařský kroužek, který se stará o tři včelstva 
pořízená z dotace Nadace VIA. Na schůzky kroužku zveme také děti z mateřských školek.  
Naším cílem a přáním je, aby se zahrada stala cílem vycházek všech, kteří mají rádi přírodu 
a sami vlastní zahradu nemají. V zahradě mohou pracovat nebo jen pozorovat, jak se zahra-
da během roku mění, seznamovat se s volně žijícími živočichy i s domácími zvířaty, které 
chováme v přilehlé Babiččině zahrádce u DPS. Vzdělávání v zahradě i zábavu by zpříjemnil 
zastřešený výukový altán. Akce v zahradě by nebyly závislé na počasí. Letos jsme zvali ve-
řejnost na první prodej vlastního medu, posezení s písničkou a oslavu podzimní rovnoden-
nosti. V příštím roce bude takových setkání jistě více, pokud to epidemická situace dovolí.  
Hned v březnu to bude oslava jarní rovnodennosti a kurz výchovného řezu mladých 
stromků.

Přijďte, těšíme se na vás i na vaše děti.

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová

Přátelé z Mezigenerační akademie v Praze navštívili obyvatele v DPS a přinesli jim 
přání k Vánocům a do nového roku. Na delší posezení není vhodná doba, ale slíbili 
jsme si jarní sekání v zahradě hned, jak to bude možné.
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V roce 2022 jen příjemná překvapení přeje Pravý Hradec, z.s.

cO Se pSAlO v KrOnice KlecAn – r. 1972 (4)
ZDŠ (Základní devítiletá škola – pozn. kronikářky.)
S učitelským sborem byla navázána užší spolupráce. Na besedě za účasti poslance 
KNV, ONV a MNV při zahájení školního roku byly řešeny politicko-ideové problé-
my školy a kontrola přijatých opatření se prováděla každé čtvrtletí. Dva oddíly žáků 
z 9. tříd se připravují na vstup do SSM (Socialistický svaz mládeže – pozn. kronikář-
ky.).

Jsou tu 4 skupiny žáků (150) v oddílech tělesné výchovy. Učitelé nacvičují se žáky 
kulturní vložky k celostátním oslavám konaným v místě i v okolních obcích. Konají 
se měsíční zájezdy a návštěvy divadel a na filmová představení. Jsou tu zájmové 
kroužky:
a)  výtvarný, vede s. Kousalová
b)  fotografický, vede s. Palounek (na oblastní přehlídce amatérského filmu získal 

2 druhé ceny)
c)  plavecký, vede s. Albrechtová
d)  několik kroužků turistických s nepravidelnou činností pro 1. – 5. ročník
e)  košíkový, vedla s. Palásková, v okresních přeborech obsadili druhé místo a dostali 

diplom
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f)  družstvo ve vybíjené, vede s. Vacková, v okresním kole bylo na 2. místě
g)  sportovní gymnastiky, vede s. Líkařová a má 2 družstva. Obě zvítězila v okresních 

přeborech a starší žákyně postoupily do krajského kola v Příbramě.

Ředitel školy s. Josef Blahna a s. Palásková vedli žáky 8. tříd v týdenním lyžařském 
kurzu v Krkonoších.

ZDŠ má 1. – 5. post. ročník 9 tříd (192 žáků)
 6. – 9. post. ročník 10 tříd (258 žáků) celkem 450 žáků

Je tu též 1 třída žáků zvláštní školy a 2 školní družiny. Ve školní jídelně se stra-
vovalo průměrně 330 žáků, bylo vydáno 44 171 obědů a stravné činilo na 1 žáka 
3,31 Kčs. Školní potřeby vydané zdarma dětem byly za 16 058 Kčs.

PO (Pionýrská organizace – pozn. kronikářky.)
Čítá v 9 oddílech asi 120 žáků.
Dne 28. března 1968 byl ustaven svaz Junáků a po slučovacím sjezdu konaném 
15. září 1970 vznikla organizace PO. Vedli ji podplukovník s. Miroslav Vybul-
ka, pomáhá též major s. Miroslav Berkman. V roce 1968 si členové postavili na 
pískovišti (u hřbitova) domek = klubovnu (5 x 7,5 m), upravili okolí, odpracovali 
cca 5 000 hodin. V r. 1969 konal se v Kaplici první prázdninový tábor, podobně 
též v r. 1970. Pionýři kromě výletů a výprav po okolí, do muzeí a na výstavy 
pomáhají starým a nemocným lidem. Velmi úspěšný je trubačský sbor, účinkoval 
na okresních konferencích a v rámci oslav okresu, hrál i na Ministerstvu školství.

V celostátní hře „Expedice za prvními pionýry“, umístil se v okrese na 1. místě. 
Spolupracuje se Svazarmem a SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství 
– pozn. kronikářky.)

Z finanční podpory od MNV byl uspořádán pionýrský tábor v Rudě u Křivoklá-
tu. Na Vietnam darován obnos 250 Kčs.

Pionýrský oddíl Jestřáb vede si pěknou kroniku.

SSM
Byl nově ustanoven a zahájil dobře svoji činnost. Vyvstalé problémy řeší s MNV 
v dobré spolupráci. Z účelových prostředků byly mu uvolněny a vyčerpá-
ny 2 000 Kčs na vybavení klubovny. Na zvelebení obce odpracovali členové 
800 hodin.

DŮCHODCI
V obci je z celkového počtu obyvatelstva 11,3 % důchodců. O uskutečnění je-
jich stravování bylo na schůzích často jednáno. S. J. Haragová zajistila v JZD 
zatím stravování 8 osobám. Obědy dodává místní posádka.

JH
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KrátKá ZprávA O vánOčním  
gArážOvém prOdeji 

AneB 
prOč ZpívAly lAKOmé BArKy v gAráži

Myslím, že většina čtenářů Klecanského Zpravodaje je seznámena s naší snahou 
o stavbu Galerie na kolečkách – maringotky, kterážto (ta snaha) je spojena s nutností 
(i naší radostí) pořádat každou první sobotu v měsíci garážový prodej a z výtěžku této 
akce financovat kýženou stavbu. (Ach, jak veliké souvětí se mi podařilo, neztratili jste 
nit?) Prostě se snažíme prodávat nezbytné i zbytné předměty a nakupovat materiál na 
stavbu Maringotky.

Proč tedy opět píšu o této již známé akci? Protože jsme si u posledního (vánoční-
ho) prodeje něco uvědomily. Ano, správné je tvrdé „y“, neboť to byly ženy, které si 
něco uvědomily – Lakomé Barky. Již druhým rokem se v klecanském kostele nehraje 
naše milovaná Vánoční hra se zpěvy. Domluvily jsme se tedy s kapelnicí Lakomých 
Barek, Blankou, a uspořádaly garážový prodej trochu jinak. Se zpěvem, za bubenic-
kého doprovodu Klárky a Lenky, s hudbou vánočních koled Lakomých Barek. Kdo 
měl chuť, mohl si přijít zazpívat s námi.

Ženy vyzdobily garáž. Muži nám přichystali překvapení zapálením živého ohně. 
Pro zahřátí, radost a lásku. Oheň hořel po celou dobu akce před garáží v plechovém 
sudu a vydával teplo, které jsme nečekali, neboť 4. prosince (svátek měla Barbora – 
tedy Barka) udeřila zima a co víc… ráno napadl sníh! Nikdo nemohl nepomyslet na 
ten dávný příběh ve chlévě, v Betlémě.

Prostředí se tedy podařilo vykouzlit divukrásné, a všichni příchozí přijali krásnou 
náladu Vánoc. Barky rozdaly texty a přezpívaly s příchozími celé vánoční album 
Lakomých Barek.

Důvodem, proč popisuji tak detailně slavnostní atmosféru téhle malé akce je, že 
jsme zároveň vzpomněly na nemalé výročí. Totiž zpěv z hrdel Lakomých Barek usly-
šel svět (tedy spíše Klecany) poprvé přesně před dvaceti lety. Tehdy jsme založily 
kapelu a měly na klecanském úřadu svůj úplně první koncert v životě. Tehdy jsme 
se styděly a měly trému a některé z Barek ještě nebyly na světě a některé byly stejně 
krásné a mladé jako dnes.

Milé Barky, osoby statečné a zpěvné. Kamarádky, dívky, matky, dcery i manželky. 
Přejeme Vám všem, nejen k tomuto výročí, všechno nejlepší (ať jste v tuto chvíli v ka-
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pele aktivní, či pasivní). Děkujeme za spolupráci. Jsme hrdé na všechny úspěchy i na 
vysoké číslo výročí u tak (dalo by se říci) mladých děvčat ☺☺☺

Šťastný Nový rok a vůbec šťastný život.
Eva a Blanka (po dvaceti letech)

P.S. Děkujeme za Váš zájem! Přijďte nás podpořit i na dalších akcích a na dal-
ších garážových prodejích i v příštím roce, aby stavba Maringotky mohla zdárně 
pokračovat.

Za tým Maringotka Eva+Lenka+Petr+Marek

KlecAnSKý ScUK 
Nedávno jsme oslavili Vánoce, před několika dny i Nový rok a Klecanský Scuk ještě 
jednu oslavu očekává, a to příchod nového pomocníka, miminka, které se již brzy 
narodí. Nákupy jsou v Klecanském Scuku zatím pozastavené, ale v obci Husinec-Řež 
je novější skupina Scuk Husinec-Řež – Scuk.cz, kde můžete své oblíbené dobroty 
nakupovat do doby, než se spustí  nákupy ve Scuku Klecanském. 

A víte, že u nás v  Klecanech funguje i KPZ Klecany? Více informací získáte na 
www.kpzklecany.cz. Komunitou podporované zemědělství v Klecanech určitě dopo-
ručuji. 

Na emailu kpzKlecany@gmail.com se dozvíte všechny potřebné informace nebo 
na uvedených webových stránkách naleznete telefonní kontakty, kde vám vše rádi 
vysvětlí.  Za sebe si nechávám zasílat jednorázové nabídky, které jsou zajímavé 
co do sortimentu, tak také chuti, vůně a ceny.  

Ve Scuku i KPZ jde o to jíst nejen lépe, ale i vědět informace o původu potravin, 
jejich složení, neplýtvat a nakupovat s rozmyslem a ekonomicky.

V novém roce vám přeji především zdraví, ať je každý váš den úspěšný a ať se vám 
daří. 

Těším se na jaře. Vaše Organizátorka Radka
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DŮM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY – ZO ČSOP 01/01
Michelská 5, 140 00  Praha 4

tel.: 222 516 115, 774 155 155 e-mail: dumochrancuprirody@csop.cz www.dumochrancuprirody.csop.cz,
fb: @Zachranazviravpraze, ig: @Zvirecizachranka

tisková zpráva

SýKOrA UvěZněná v plynOvýcH KAmnecH 
v prAZe 4
(Praha, 3. 12. 2021) V chladných dnech se drobní ptáci, ale třeba i netopýři snaží 
najít úkryt před mrazem a větrem, kde se dá. Ne každá skulina je ve městě ale bez-
pečná. Například takový vývod z plynového kotle nebo kamen bez krycí mřížky se 
může pro zvířecího návštěvníka stát pastí.

V Praze 4 se sýkora modřinka dostala přes venkovní vývod až do plynových ka-
men, ze kterých již nenašla cestu zpět. Nálezce nebyl přítomný v bytě dva dny, drob-
ná sýkorka byla už na hraně vyčerpání, pomoc ale přišla včas. Nálezkyně si všim-
la tichého šramocení a okýnkem u kamen uviděla nečekanou návštěvu. Naštěstí se 
hned obrátila na odborníky z Pražské zvířecí záchranky, kteří vyjeli na pomoc. Nebyl 
to první případ, kdy v konkrétních kamnech uvízl v minulosti jiný pták. Po nějaké 
chvíli rozebírání topného zařízení se podařilo záchranáři sýkorku vyprostit, ta sama 
vyskočila z otvoru záchranáři přímo do ruky. V přepravce po chvíli vyčerpaný pták 
usnul zavěšen na víku. Následoval rychlý převoz do záchranné stanice pro volně 
žijící živočichy, kde dostane zázemí a odbornou péči k opětovnému načerpání sil. 
Pokud se vše podaří, bude sýkora brzy opět vypuštěna na svobodu. Díky rychlému 
zavolání majitelky kamen na číslo zvířecí záchranky – 774 155 185 se podařilo ptáka 
vyprostit včas, i protože se ovšem případ už opakoval, bylo doporučeno co nejdříve 
vývod zabezpečit.

„Podobné případy nejsou v Praze výjimkou, přitom se jim dá snadno předejít,“ 
podotýkají zvířecí záchranáři. Stačí se ujistit, že vyústění veškerých komínů (ne jen 
z plynových kotlů a vavek) na střeše či z fasády je opatřeno stříškou nebo krycí mříž-
kou s oky do 1 cm, které účinně zabezpečí průduch proti vniknutí drobných ptáků 
a netopýrů. Několikrát do roka hlásí záchranné stanice i vyprošťování sov z komínů, 
krbů a spalovacích kamen. Stačí trocha neopatrnosti a pták nebo netopýr hledající 
útočiště se může vážně zranit, uhynout hladem a vyčerpáním, v nejhorším případě 
i uhořet v případě prvních zimních zatápění (i v případě občasných návštěv chat 
a chalup).

Pražská zvířecí záchranka pomáhá divokým zvířatům bezplatně již od roku 
2009. Specializuje se na rychlé zásahy, odchyty, první pomoc a převoz do zá-
chranné stanice či ke specializovanému veterináři a poradenství na pohotovost-
ním telefonu 774 155 185. Příběhy zvířat můžete také sledovat na facebookové 
stránce @ZachranazviratvPraze nebo na instagramu @Zvirecizachranka.
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V roce 2021 podporují činnost Pražské zvířecí záchranky městské části Pra-
ha 4, Praha 7, Praha 10 a hl. m. Praha. Tato podpora však pokrývá jen malou 
část potřebných nákladů. Pomoci můžete záchrance příspěvkem na účet veřejné 
sbírky 33553322/0800 s variabilním symbolem 1111. Bližší informace dostanete 
na info@csop.cz a na telefonu 774 155 185. Děkujeme!

Kontakt: Antonín Čech, Dům ochránců přírody v Praze Českého svazu ochránců pří-
rody – Pražská zvířecí záchranka, tel. 774 155 185, mail: info@csop.cz

tel.: 222 516 115, 774 155 155  |  IČ: 22758321  |  č. účtu: 107-1622470247/0100 | e-mail: info@csop.cz 

Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody

dArUjte přírOdě vánOční dáreK tím,  
že Si Z ní něcO OdneSete. 

třeBA pytel plný OdpAdKů!
(ČR, 3. 12. 2021) S blížícím se koncem roku přináší Český svaz ochránců příro-

dy letošní výsledky kampaně „Ukliďme svět“. Akce se letos zúčastnilo přes 21 000 
registrovaných dobrovolníků, kteří po celé České republice sebrali více než 200 tun 
odpadu. Do úklidu se zapojilo 213 škol, táborů a dětských oddílů. Ochránci také 
oznámili datum hlavního jarního úklidového termínu, který bude příští rok 26. břez-
na, a zároveň přichází s novou velkou výzvou: „Darujte přírodě vánoční dárek tím, 
že si z ní něco odnesete. Třeba pytel plný odpadků!“

Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí obdarovat ty, které máme rádi. Ochránci pří-
rody nyní přichází s tipem na vánoční dárek, který pomůže přírodě i nám všem. Na 
rozdíl od běžných zvyklostí, tento dárek nepřinesete pod stromeček, ale naopak ho 
od něj odnesete!

„Na Vánoce mnoho lidí vyráží mimo město, chtějí se projít v lese a užít si klid po 
náročném předvánočním shonu. Proč tedy tuto příležitost nepřetavit v něco opravdu 
pozitivního. Darujte dárky i přírodě v podobě plného pytle odpadků, který z ní odne-
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sete!“ říká koordinátorka kampaně Veronika Andrlová a dodává, že neexistuje lepší 
příležitost pro projev solidarity s naší přírodou, než právě o Vánocích.

Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji ochránci přírody opakovat každý rok. Může 
se tak stát pravidelným doplňkem hromadných úklidových akcí. Ty letos opět silně 
zasáhla pandemická situace, kvůli níž měly hromadné akce nižší účast, než bývalo 
běžné v minulých letech. Organizátoři akce proto zvolili pro tento rok trochu jinou 
taktiku než obvykle. Kromě hlavních termínů vyzývali dobrovolníky i k individuálním 
úklidům v průběhu celého roku. Akce se tak nakonec zúčastnilo přes 21 000 registro-
vaných dobrovolníků, kteří po celé České republice sebrali více než 200 tun odpadu. 
Do úklidu se také zapojilo 213 škol, táborů a dětských oddílů.

„Bylo nám jasné, že situace není dobrá pro hromadné akce. Proto jsme se zaměřili 
na to, abychom lidi motivovali k úklidům v průběhu celého roku. Dobrovolníky jsme 
vyzývali k pravidelným úklidům při každé procházce do přírody a pořádali pro ně 
i mnoho soutěží. Rok však ještě neskončil,“ říká Veronika Andrlová a naznačuje, že je 
čas při nadělování dárků myslet i na to nejcennější, tedy na naši přírodu.

Více informací naleznete na stránkách www.uklidmesvet.cz.

Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz

Ukliďme svět v roce 2021 podporují:
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB 
Schenker.
Partnery akce se můžete stát i Vy! Děkujeme!

Prosinec, měsíc prodchnutý kouzlem a tajemstvím vánočních svátků, 
přenesl své kouzlo také k nám do školy. Z vyzdobených tříd se linula vůně 
jehličí a zapálených františků, chodby byly ozářeny vánočními světýlky a duše dětí 
naplněné radostí a očekáváním. 

Také program nejrůznějších prosincových aktivit se nesl v duchu zimy a Vánoc.  
Páté a deváté ročníky navštívily pražské planetárium, kde se zúčastnily programu 
„S medvědem a tučňákem do vesmíru“. Žáci se zde dozvěděli spoustu zajíma-
vých informací o hvězdách a souhvězdích. Na jejich cestě za vesmírným dobro-
družstvím je doprovázeli tučňák s medvědem, hlavní hrdinové kresleného filmu. 

ŠKOlní KUrýr

Vážení čtenáři Klecanského zpravodaje, tisková zpráva Českého svazu ochrán-
ců přírody k nám dorazila s měsíčním zpožděním, ale myslíme si, že se jedná 
o stále aktuální téma a přírodě bychom měli dávat dárky po celý rok a nejenom 
na Vánoce, proto jsme si dovolili zprávu zveřejnit.
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Čtvrťáci si společně s paní učitelkou vyrobili vánoční ozdoby, kterými si doma zkrášli-
li své vánoční stromečky. 

Prvňáčci se pro změnu vypravili na svou první společnou cestu do kina. Vzhledem 
k tomu, že počasí u nás bylo již pěkně mrazivé, rozhodli se pro film s letní tématikou, 
která je alespoň na chvíli zahřála. Svou premiéru zvládli na výbornou a už se moc 
těší na další kulturní akce. 

Tak jako každý rok, 
i letos zavítal do školy 
Mikuláš se svým po-
četným doprovodem 
čertů a andělů. Vy-
baveni nebeskou kni-
hou navštívili každou 
třídu a odměňovali 
všechny, kteří si to za-
sloužili. Hříšníci, kte-
ří neunikli pekelným 
očím, obdrželi namís-
to sladké odměny uhlí 
a brambory.

Sedmáci navštívili 
kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Klecanech, kde jim pan farář Pavel Kuneš moc hezky povyprávěl o Vá-
nocích a zodpověděl každou jejich všetečnou otázku, týkající se křesťanství. Bylo 
to moc příjemné setkání, při kterém se děti dozvěděly nejen spoustu zajímavých 
informací, ale také si společně s panem farářem zacvičily, aby se v chladném kostele 
trochu zahřály.

A jelikož jsme všichni 
byli v předvánočním čase 
trochu naměkko a mno-
hem více jsme mysleli na 
druhé, zrealizovali čtvrťá-
ci a sedmáci charitativní 
akce. Během měsíce září 
vyhlásila třídní učitelka 
4. B téma pro tvůrčí práci 
– Kapři a kapříci pro cha-
ritu. Žáci, společně s rodi-
či, prarodiči a sourozenci 
ušili, upekli, namalovali či 

vytvořili z různých materiálů nápadité kapry. Na začátku adventu těmito výrobky 
vyzdobili chodbu před svou třídou. Jejich výrobky poté ohodnotily paní učitelky a ur-
čily pět nejzajímavějších kapříků. Následně proběhla dražba, jejíž výtěžek putoval za 
handicapovanou Kačenkou jako příspěvek na hipoterapie. 
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Žáci 7. A se rozhodli podpořit nezis-
kovou organizaci Toulavé tlapky, která 
se stará o týrané pejsky. V prostorách 
bývalého Městského úřadu v Klecanech 
uspořádali pro veřejnost charitativní ble-
ší trh. K zakoupení tu byly hračky, knihy, 
společenské hry, vánoční dekorace, oble-
čení, doplňky a potřeby do domácnosti. 
Pro Toulavé tlapky se jim podařilo získat 
krásnou částku 11 tisíc.

Čtvrťáci i sedmáci si ze svých akcí od-
nášeli nejen hezkou zkušenost, ale pře-
devším krásný hřejivý pocit u srdce. Ve 
svých charitativních aktivitách budou ur-
čitě pokračovat i v budoucnu.

Poslední školní den si třídy zpestřily vá-
nočními besídkami, kde si děti rozdaly dá-
rečky a se zazvoněním, ohlašujícím konec 
školy, se rozeběhly ke svým domovům.  
Věřím, že se dětem splnila jejich přání 
a vánoční svátky si hezky užily. Do nové-
ho roku všichni jistě vkročí s úsměvem na rtech a správnou nohou. Totéž přeji i Vám, 
čtenářům.

Hodně štěstí a radosti v novém roce!
-km-

Revitalizace a dostavba naší školy
Minulý rok začala revitalizace a dostavba naší základní školy. Již na počátku 

jsme informovali, že celá akce je rozdělena do několika etap na období přibliž-
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ně čtyř let. Vloni proběhla obnova inženýrských sítí v celém areálu školy a letos 
tato etapa pokračovala rekonstrukcí kotelny, nástavbou 3.NP na pavilonu E a do-
stavbou dvou únikových východů ze školní jídelny. Tato část přestavby a obnovy 
měla být hotova ke konci prázdnin. Na stavbě se však vyskytly nepředvídatelné 
komplikace, které stavbu bohužel prodloužily. Nyní před Vánocemi jsme tedy 
dostaly dárek, další část etapy je hotová. Přiznáme se, že jsme za to velice rádi. 
Jednak kvůli novým prostorám, které ve 3.NP vznikly, ale také proto, že budeme 
moci pracovat v klidu. Vrtání a sbíjení nad našimi hlavami bylo leckdy opravdu 
velice nepříjemné. Ale je hotovo a my se můžeme radovat a začít nové prostory 
využívat.

Děkujeme i městu Klecany za podporu nám všem v době přestavby.

SCIO – Národní testování 9. tříd 2021/2022
V měsíci listopadu se naše dvě třídy žáků devátých ročníků zapojily do SCIO národní-
ho testování. Žáci byli testováni z českého jazyka, matematiky a obecných studijních 
předpokladů.

Do testování jsme se zapojili hned z několika důvodů. Jedním z nich bylo srovnání 
naší školy s dalšími školami v republice, dále jsme chtěli, aby naši deváťáci věděli, 
jak na tom jsou se svými vědomostmi před podáváním přihlášek na střední školy a na 
co se ještě případně zaměřit pro své zlepšení a důvodem bylo i vyzkoušení si jiného 
druhu testování pod časovým limitem. Chtěli jsme také vědět, jak se loňský „covido-
vý“ rok podepsal na vědomostech a znalostech žáků, kteří v letošním školním roce 
končí základní vzdělávání a budou se muset uplatnit na středních školách a následně 
i v praxi.

A jak jsme dopadli? Výsledky našich žáků nebyly vůbec špatné. V českém jazyce 
jsou výsledky našich žáků lepší než 70 % všech zúčastněných škol. Nejlépe si žáci 
vedli v tematické části v mluvnici, průměrní byli ve slohu a literatuře. To je i signál 
pro naše pedagogy, kde zlepšit svoji práci. V dovednostní části byly výsledky výborné 
v interpretaci a získávání informací, průměrné pak v posouzení a znalostech. Studijní 
potenciál žáků v českém jazyce je využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrov-
ni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s tímto potenciá-
lem velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

Výsledky žáků v matematice byly lepší než 60 % zúčastněných škol. Výsledky byly 
výborné v tematické části v závislostech, vztazích a práci s daty, průměrné pak v ge-
ometrii, proměnných a aplikačních úlohách. Z hodnocení v dovednostní části testu 
vyplývá, že výsledky byly průměrné ve znalostech, porozumění a aplikaci. V této 
oblasti určitě zapracujeme na jejím zdokonalení. Co se týká využití studijního poten-
ciálu v matematice, bylo zjištěno, že je využíván dobře a výsledky žáků jsou na vyšší 
úrovni, žáci pracují nad svoje možnosti.

Porovnáme-li výsledky obou testovaných tříd, byly výsledky v českém jazyce 
a obecných studijních předpokladech téměř na stejné úrovni, v matematice byla 
úspěšnější třída 9. A.
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Přikládáme ještě dva grafy – postavení naší školy v testech z ČJ a M mezi zapojený-
mi školami, vč. víceletých gymnázií (označeno žlutým trojúhelníčkem).

Jsme pyšní na žáky i pedagogické pracovníky, jak se s předchozím rokem vypořá-
dali. Patříme mezi lepší školy.

Mgr. Jaroslava Barešová
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Jak se píší knihy
Všichni víme, že současná doba je v mnohém zvláštní a neobyčejná. Nejen dospělí, 
ale i děti se musely vypořádat se situací plnou zvratů a změn. Pro nás ve škole byly 
důležité zejména problémy spojené s online výukou, které jsme museli řešit nejen 
jako vyučující, ale i jako rodiče.

Právě do této náročné situace přišla z MAS Střední Polabí výzva k projektu pro naše 
žáky, aby napsali krátkou pohádku pro malé začínající čtenáře – „děti píší pro děti“.

Vždycky mám radost, když mohou děti svůj talent využít k něčemu významnému, 
ukázat nesobecky, co dokáží, a použít prakticky všechno, co se ve škole naučily. Ne-
váhali jsme a zadali tento úkol dětem na online výuce. Sešla se nám řada krásných 
pohádek, které jsme poslali do Brandýsa nad Labem a rozhodování, kterou pohádku 
vyberou, jsme nechali na jejich odbornosti.

Před Vánocemi vyšla knížka, která obsahovala práce dětí ze základních škol  celé-
ho našeho okresu, a my musíme s radostí říct, že i klecanská škola má v této knize své 
zastoupení. Celkem nám otiskli čtyři pohádky a jednu krásnou kresbu. Pohádky psaly 
děti ze současné deváté třídy a obrázek kreslil žáček z páté třídy.

Knížku dostaly děti, jejichž práce byla otištěna, ale několik výtisků je i ve školní 
knihovničce k vypůjčení. Na všechny jsme stráááášně pyšní. Děkujeme nejen dětem 
za jejich práci, ale i rodičům, kteří je v době online výuky dokázali motivovat a pod-
pořit. Všem děkujeme a u nás mají jedničku.

Kamila Divišová
Krásné prožití vánočních svátků, pohodu, klid a hodně dárků. 

Zdraví, úspěchy, dobré přátele, pevné nervy a lásku v novém roce 2022, 
to vše vám přejí žáci i zaměstnanci ZŠ a MŠ Klecany. 
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vánOční čAS v drUžině
Prosinec se nesl v duchu Vánoc.

Celý prosinec jsme se s dětmi v družině věnovaly přípravám na Vánoce. 
Tvořily jsme různé zimní a vánoční motivy, kterými jsme si družinu průběžně 
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zdobily. V krásném předvánočním čase děti vyráběly vánoční svícny, andělíčky 
a přáníčka pro své nejbližší. Z některých oddělení se také linula vůně perníčků.

Na děti také čekala „vánoční“ tvořivá dílnička, ve které si dle své fantazie na-
barvily a ozdobily skleněné vánoční koule. Dětem se ozdoby velmi povedly 
a dělaly jim radost na vánočním stromečku.

Adventní období jsme zakončily vánočními besídkami. Vánoční atmosféru 
jsme si navodily poslechem a zpěvem známých vánočních koled. Vyprávěly jsme 
si o vánočních tradicích či zvycích a některé jsme si i vyzkoušely. Děti si vy-
tvořily svícínek z jablek, pomerančů a ozdobené kořením. Jejichž vůně krásně 
provoněla celé třídy.

Do nového roku 2022 přejeme všem pevné zdraví, hodně radosti a pohody.

Vychovatelky školní družiny

StřípKy Ze ŠKOlKy
Jedno z nejkrásnějších období roku je bohužel za námi. Ve školce jsme si 
adventní a vánoční čas užili plnými doušky.
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Už s prvními prosincovými dny se začala ve třídách, na oknech a v při-
lehlých šatnách objevovat výzdoba s mikulášskou a vánoční tématikou. 
Následovaly přípravy a zkoušení vánočních besídek, kterých se bohužel 
ani letos nemohli účastnit rodiče a příbuzní dětí. Paní učitelky si ale stej-
ně jako vloni s tímto problémem poradily a vánoční besídky natočily na 
videa, která následně rodičům zaslaly.

Na malé školkáče nezapomněl ani Mikuláš s andělem a čertem. Děti za 
společnou básničku či písničku dostaly dobroty.

Čím více se blížily Vánoce, tím více zněly ve školce koledy, voněly 
perníčky, tvořily se dárečky pro rodiče. Čekání na Ježíška zpestřil v někte-
rých třídách oblíbenec naší školky p. Ivo Vrba.

Děti i paní učitelky se na jeho hudební pořady velice těší. Děti si za-
zpívají, zatancují a zahrají na všelijaké hudební nástroje. Prosincové ná-
vštěvy byly samozřejmě ve znamení vánočních hudebních příběhů a vá-
nočních koled.

Některé třídy vyrazily i na vánoční výlety. Paní učitelky se s dětmi vy-
jely podívat do Prahy na vánoční strom, do Šestajovic na vánoční tvoření, 
do Loučně na krásný program „Příběh vánočního stromku“ a na různé 
procházky v okolí Klecan.

V posledním předprázdninovém týdnu navštívil každou školkovou tří-
du i Ježíšek. Děti dostaly do svých tříd spoustu nových hraček, didaktic-
kých her a stavebnic.

Rodičům bychom chtěli poděkovat za vánoční cukroví a dárečky.

Přejeme Vám dobrý rok 2022 a především hodně zdraví!
Kolektiv MŠ

Z fOtBAlOvéHO KlUBU  
mSK KlecAny 1921

„Úspěch není náhoda. Je to tvrdá práce, vytrvalost, oběť  
a ze všeho nejvíc láska.

Láska k tomu, co děláte nebo se učíte dělat. “
Pelé
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Všem členům, hráčům, fanouškům, sponzorům fotbalového klubu
MSK Klecany 1921, z.s. a občanům města Klecany  

přejeme šťastnou cestu rokem 2022!

Žákyně se zúčastnily meziokresního fotbalového turnaje dívčích 
výběrů Středočeského kraje

Hala Milten v Milovicích hostila v sobotu 18. 12. 2021 poslední letošní turnaj 
Meziokresních výběrů dívek, tentokrát kategorie WU14.

Přes řadu problémů způsobené karanténami a za dodržení předepsaných hygienic-
kých pravidel se v předvánočním čase na tomto turnaji sešlo nakonec devět okresních 
výběrů. Týmy byly rozděleny do dvou skupin a posléze proběhly boje o konečné 
umístění.

Ve skupině „A“ se utkaly výběry OFS Benešov, OFS Kolín, OFS Praha východ, OFS 
Kutná Hora a OFS Nymburk, ve skupině „B“ pak výběry OFS Beroun, OFS Rakovník, 
OFS Příbram, OFS Praha západ.

V utkání o 3. místo byla nakonec šťastnější děvčata z výběru OFS Kutná Hora, kte-
rá ve vyrovnaném zápase porazila výběr OFS Rakovník těsně 3:2. Finále pak patřilo 
dívkám z OFS Příbram, které přestřílely soupeřky z OFS Praha východ 3:1.

PF 2022
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Organizace padla tentokrát na bedra OFS Nymburk, především pak na jejich 
GTM OFS Romana Myšku. „Z celkem dvanácti okresů SKFS se turnaje zúčastnilo 
devět, což je určitě super počin. K vidění byla spousta gólů, pěkných akcí, dra-
matické koncovky utkání i „penaltový rozstřel“.  Holky předváděly velmi slušné 
výkony a myslím si, že některé z nich časem uvidíme i v krajském výběru SKFS. 
Jsem přesvědčen, že to, jak jsme s ostatními kolegy GTM OFS nastartovali tento 
projekt, je krok správným směrem. Rád bych poděkoval všem zúčastněným za 
to, jak k turnaji přistoupili, a hlavně za předvedené výkony. Věřím, že budeme 
dále tento projekt rozvíjet v jarní části soutěžního ročníku,“ uvedl Myška.

Turnaj zhodnotil i přítomný krajský GTM Středočeského KFS Milan Korma-
ník, který dodal: „Osobně jsem velice rád, že jsme společně s kolegy GTM OFS 
dokázali v létě nastartovat, mimo dalších projektů týkající se mládežnického 
fotbalu, i projekt podpory dívčího fotbalu na území kraje a že projekt skutečně 
běží. Za mne je velmi důležité, že dívky mají možnost v jednotlivých okresech 
si alespoň dvakrát do měsíce společně zatrénovat. Jednotlivé turnaje pak jsou 
takovou třešničkou na dortu v rámci této činnosti. Tento projekt chceme dále 
rozvíjet i v roce 2022.“

     Zdroj: www.zeny.fotbal.cz
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Z fotbalového klubu MSK Klecany 1921, z.s. se turnaje zúčastnilo 5 dívek. Fotba-
listkám gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci klecanské-
ho fotbalu.

Dáša Horová a Jirka Kruťa
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Všechno nejlepší v roce 2021!

Obec Máslovice PF 2022
PF-2022-Maslovice-var01.indd   1 10.12.2021   19:57:40

29. 1. sobota
MÁSLOVICKÝ MASOPUST SE ZABIJAČKOU
Pravá zabijačka na návsi, zabijačkové pochoutky, soutěž 

v pojídání jitrnic, průvod masek.

9. 4. sobota
ŠLAPEME DO MÁSLOVIC STLOUKAT MÁSLO
Turistický pochod, stloukání másla, program pro děti,

hudební vystoupení.

18. 6. sobota
DEN NA ŘECE A SVATOJÁNSKÁ NOC NA VLTAVĚ
Společný program obcí svazku Údolí Vltavy, noční magická jíz-

da na kánoích a raftech, ohňová show a hudební produkce v cíli.

Registrace na ou@maslovice.cz do 31. 5. pro ty, co si chtějí 

půjčit loď.

16. 7. sobota
BOHNICE – MÁSLOVICE

Pohodový závod v jízdě na kánoích, raftech i jiných plavidlech 

z Bohnic do Máslovic. Registrace na ou@maslovice.cz do 10. 6. 

pro ty, co si chtějí půjčit loď.

10. 9. sobota
MÁSLOVICKÉ POSVÍCENSKÉ VINOBRANÍ
Bakchus, vína, koláče, stloukání másla, program pro děti,

hudební vystoupení, taneční zábava.

15. 10. sobota
MÁSLOVICKÉ DÝŇOVÁNÍ
Zdobení dýní, soutěže, pochoutky a vaření z dýní, pohádkový les 

a strašidelný dům.

19. 11. sobota
BETLÉM Z MÁSLA TVOŘÍME A VYSTAVÍME
Dílna pro všechny, kdo si chtějí vyzkoušet tvoření z másla.

Výstavy v Malém máslovickém muzeu 
másla v roce 2022:
Sirky a zápalky (březen – říjen)

Latinskoamerické Vánoce (listopad 2022 – leden 2023)

Kontakty: tel: 724 191 246, mail: ou@maslovice.cz, 

www.maslovice.cz. Případné změny programu a další akce budou 

vždy zveřejněny na webových stránkách obce.

K tradiční pozvánce k návštěvě naší obce připojuji přání klidně prožitých Vánoc a pevného zdraví

i radosti z každého dne po celý rok. Srdečně Ing. Vladimíra Sýkorová, starostka obce

NAVŠTIVTE MÁSLOVICE V ROCE 2022:
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Slevová tankovací 
karta na 5 let

Nízké splátky
s nulovým 
navýšením

Nejvýhodnější Hyundai
pojištění s možností
nulové spoluúčasti0%

Sada zimních
pneumatik
zdarma

S novým SUV BAYON se budete dívat na svět z výšky a pocítíte během jízdy větší kontrolu 
i bezpečí díky vyšší pozici při řízení. Užijete si i pohodlné nastupování, ve své třídě velkorysý 
prostor pro cestující a zavazadla (411 – 1 205 l), výkonné motory 1,2i (84 k) či 1,0 T-GDI  
(100 nebo 120 k), vyspělé asistenční systémy a prvky moderní konektivity.

Svět jako na dlani.

BAYON. Nové SUV.

Již od

359 990 Kč

BAYON – kombinovaná spotřeba 5,2–5,7 l / 100 km, emise CO2 118–129 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Hyundai Domanský
Jeremiášova 1, 155 00 Praha 5
Zdiby 195, 0. km Teplické dálnice D8
+420 778 28 28 28 / www.hyundaidomansky.cz


