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VýpiSy Z USneSení RAdy měStA KlecAny  
ZA měSíce pROSinec 2021 A leden 2022
Rada 31. prosince
 – Schválila rozpočtové opatření č. 61/21 v předloženém znění včetně komentáře.

Rada 10. ledna
 – Schválila dodatek ke smlouvě z 2. 3. 2020 se společností FCC ČR s.r.o. o poskyto-

vání služeb za odpady z důvodu navýšení státního poplatku za skladování.
 – Schválila smlouvu se společností Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-

grafický ze Zdib o poskytování a přeúčtování el. energie pro její zařízení v prostoru 
Dolních kasáren.

 – Vzala na vědomí vyúčtování nákladů na péči o zvěř volně žijící v ekosystému 
Mysliveckého sdružení Zdiby – Klecany.

 – Schválila smlouvu se společností CM care s.r.o. o zřízení Covid centra na pozemku 
st. p. 82, čp. 52 Klecany.

 – Schválila smlouvu o pronájmu prostoru, který bude sloužit k podnikání společnosti 
Garáž café s.r.o. Zdiby – Brnky. V prostoru bude gastrokoutek Rychta Klecany.
 

Podrobný výpis z usnesení najdete na

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

Zdena Lomová

UpOZORnění pRO OBčAny!
Zvýšení poplatku za svoz odpadu
Na základě Obecně závazné vyhlášky města Klecany 
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství, kterou schválilo Zastupitelstvo města 
Klecany dne 9. 12. 2021, se pro rok 2022 zvyšuje poplatek 
za svoz odpadu pro fyzické osoby, které nemají trvalé byd-
liště v Klecanech na 1 000 Kč ročně.
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OčKOVání
Světem už dva roky obchází koronavir. Mění své podoby a díky dávnému 
vynálezu očkování se i v případě koronaviru našla očkovací látka, která 
koronavirovo působení oslabila nebo zcela přemohla. Včasným očko-
váním nezemřelo na covid 19 tolik lidí, kolik je při pandemiích běžné.

Tuhle nemoc mohou dostat sice i očkovaní lidé, ale u nich má prokazatelně méně nebez-
pečný průběh. Ukázalo se, že největší podíl (snad až 80 %) těžkých průběhů onemocnění, mají 
lidé neočkovaní.

Těžké průběhy nemoci kladou nevídané nároky na personál nemocnic. Zdravotní sestry ze 
severních Čech napsaly, že mají až 25 dvanáctihodinových služeb za jeden měsíc! Kdo si to 
dovede představit? Jsou to převážně matky rodin s dětmi. Bojovníci proti očkování by tohle měli 
vzít v úvahu. Když se odborníci na celém světě shodli na způsobech léčby, měli by je všichni 
zachovávat. Jejich sabotování znamená poškozování společného postupu proti této nemoci.

Pavel Kuneš
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AKtUálně Z mAS nAd pRAHOU
MAS na konci roku nadělovala
V loňském roce byl poprvé rozdělen Fond sociální pomoci
„Letos jsme poprvé rozdělili 82 tisíc korun z Fondu sociální pomoci, do kterého 
odvádíme 10 % z každé komerční zakázky“, říká zakladatelka Fondu Iva Cucová, 
ředitelka MAS Nad Prahou a dodává, že věří, že v letošním roce bude příspěvek do 
fondu ještě významnější.

Vánoční finanční dary byly určeny pro Hospic Tempus Mělník, Dům Kněžny 
Emmy-domov pro seniory Neratovice, Spolek Kulínek Bašť, chráněnou dílnu Pojďte 
dál Neratovice, Vyšší Hrádek Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PACka Neratovice, 
Farní charitu Neratovice, RYBKA Neratovice, Centrum Alma, Antonia senior services 
Čakovičky a Fokus Praha. Všechny dary budou použity na úhradu nákladů spojených 
s poskytováním sociálních služeb.

„Někteří poskytovatelé hned plánovali, na co dar použijí. A tak se v Rybce Nerato-
vice mohou těšit na ovečku do zookoutku nebo v chráněné dílně Pojďte dál na nový 
nerezový pracovní stůl, na kterém se budou připravovat vyráběné těstoviny“, těší se 
ze smysluplných darů Iva Cucová.

U pošty vzniká nové pracoviště MAS
Od 1. ledna se novým nájemcem prostor u pošty stala MAS Nad Prahou
Mnozí z vás, kteří v konci roku zašli na poštu, si všimli čilého stavebního ruchu v bez-
prostřední blízkosti vchodu do pošty. Zeptali jsme se proto paní Pavlíny Strnadové, 
dobré duše Kontaktního místa pro seniory Tulipán, co se zde chystá. „Chtěli bychom, 
aby v těchto prostorách od jara fungoval dobročinný obchod a dětský koutek s hlídá-
ním pro rodiče využívající naší sdílenou kancelář a od příštího roku, pokud získáme 
prostředky na provoz, denní klub pro seniory“.
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MAS podpoří rozvoj cykloturistiky v regionu
I v letošním roce byla opět vyhlášena výzva na podporu cykloturistických akcí Nad 
Prahou
MAS Nad Prahou vyhlašuje ke dni 1. 1. 2022 výzvu pro rok 2022 na podporu akcí 
v oblasti cykloturistiky.

„Cílem výzvy je podpora akcí, které přímo přispívají k rozvoji cykloturistiky v ob-
cích MAS Nad Prahou. Může se jednat o pořádání jednorázových sportovních nebo 
společenských akcí, podporu kroužků a jiné systematické činnosti s dětmi a mládeží, 
podporu letních nebo příměstských táborů, přípravu, realizaci nebo obnovu znače-
ní cyklotras nebo turistických tras“, představuje možné aktivity vhodné k podpoře, 
pan Petr Cuc, který má ve společnosti na starosti destinační management a dodává: 
„Bližší informace včetně žádosti ke stažení, naleznete na našem webu nadprahou.
eu/regionem-na-kolech. Žádost je možné podávat kdykoliv během roku.“. Ve výzvě 
je alokováno 50 tis. Kč, maximální možný příspěvek je 3 000 Kč.

Infoportál Nad Prahou jako možnost prezentace
V současné době probíhá druhá vlna akvizice podnikatelů a firem z regionu ke zve-
řejnění nabídky jejich služeb a produktů na informačním portálu Nad Prahou
V době první vlny pandemie koronaviru vydala Obec Líbeznice tištěný katalog pro-
duktů a služeb Pod Beckovem. MAS Nad Prahou připravila ve spolupráci s obcí jeho 
elektronickou podobu, kterou v těchto měsících rozšiřuje o další obce. „Toho samo-
zřejmě mohou využít i podnikatelé a firmy z Líbeznic, které zveřejnění v době vzniku 
katalogu propásli. Stačí, když pošlou mail na infoportal@nadprahou.eu“ nabízí mož-
nost zveřejnění prezentace zdarma správce Infoportálu, pan Petr Cuc.
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VZpOmínKy pAmětníKů Ze StředníHO 
pOlABí Ožijí díKy AUdiORepORtážím, 
VideORepORtážím A AnimAcím žáKů ZŠ
Ve čtvrtek 17.února od 16 hodin se v Kině Brandýs nad Labem uskuteční slavnostní prezenta-
ce projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky dvanácti pamětníků z 
Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, Líbeznic, Zelenče, Odoleny Vody a Úval, jejichž životy 
významně ovlivnily dějinné události 20. století.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který se ve Středním Polabí konal již podruhé se zapojilo 
celkem dvanáct žákovských týmů ze sedmi základních škol. Pod vedením svých učitelů zazna-
menali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Jungmannova ve Staré Boleslavi, ZŠ Na Výsluní a ZŠ 
Palachova z Brandýsa nad Labem, ZŠ Zeleneč, ZŠ Líbeznice, ZŠ Vítězslava Hálka z Odoleny 
Vody a ZŠ Úvaly. V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků 
a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vy-
tvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na slavnostní 
prezentaci v druhé polovině února. Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, je podle 
regionální koordinátorky pořádající společnosti Post Bellum Kateřiny Mlynářové rozmanité 
spektrum pamětníků i žákovských zpracování.

Děti zpovídaly například pamětníka Svatopluka Baumana, jehož rodina pomáhala členům 
výsadku Anthropoid, v důsledku čehož byli jeho rodiče transportování do Terezína a popraveni 
v Mauthausenu. Dále dlouholetou skautskou vedoucí v Líbeznicích Evu Červenkovou, která se 
podílela na obnově Skauta v roce 1968 či pamětnici z Brandýsa Sylvii Kroupovou jejíž život 
byl ovlivněn životem tatínka, olympionika skifaře Josefa Straky, který byl od r. 1949 politicky 
perzekuován.

Výsledné videoreportáže, audioreportáže či animace žáků je možné prohlédnout si 
na webu Příběhů našich sousedů: https://www.pribehynasichsousedu.cz/stredni-polabi/
stredni-polabi-2021-2022/.

V rámci slavnostního podvečera odborná porota ve složení Martin Hůrka (historik), Petr Ku-
kal (novinář), Karla Temrová (pedagožka) posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich 
prezentace před publikem a nakonec z nich vybere tři vítězné projekty. Prezentace, kterou 
bude v Kině Brandýs na adrese Karla Tájka 100/2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
moderovat Zdeňka Tichá, je přístupná veřejnosti.

O PROJEKTU:
K lednu 2021 se do projektu zapojilo na 7 500 žáků a studentů z téměř tisíce škol po celé 
České republice, kteří zdokumentovali či dokumentují celkem 1 800 pamětnických příběhů. 
Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou 
moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Žákovské 
dokumenty jsou dostupné na webu www.pribehynasichsousedu.cz.
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PR a média: Bc. Michaela Szkála, michaela.szkala@postbellum.cz, 603 841 422
Regionální koordinátor: Kateřina Mlynářová, katerina.mlynarova@postbellum.cz, 774 204 140

Tato akce probíhá v rámci projektu „MAP II pro Brandýsko“, Reg. č. projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529.

infORmAce SdH KlecAny
Létající přání na Valentýna
Slavit 14. února svátek svatého Valentýna se už i v Česku začíná 
stávat tradicí. Vzhledem k charakteru tohoto svátku si roman-
tický večer mnozí zpestří také vypuštěním lampionu štěstí. Jen 
těžko si v takové chvíli uvědomí, že manipulují s otevřeným ohněm a je potřeba se 
k němu i podle toho chovat.

Tradice vypouštění létajících lampiónů pochází z Číny a je stará téměř dva tisíce let. 
Vypouštění létajících lampiónů je například nedílnou součástí tradičního čínského lampi-
ónového festivalu. U nás není vypouštění létajících přání spojeno s konkrétním svátkem. 
Lidé vypouští létající přání v průběhu celého roku pro radost dětem, v rámci různých 
rodinných oslav, společenských či firemních akcí nebo při novoročních oslavách. A právě 
s narůstajícím počtem výskytu vypouštění létajících přání na našem území se začínáme 
setkávat s pozvolným nárůstem počtu požárů, které mají přímou souvislost s vypouštěním 
těchto výrobků do volného prostoru. Hasiči evidují od roku 2008 několik desítek požárů, 
u kterých byla prokázána jako příčina právě vznícení od lampionu štěstí.

Připomeňme si jeden požár, který vznikl dne 13. 2. 2011, tedy v předvečer svátku 
Svatého Valentýna, na náměstí v centru Zlína. Ohledání po likvidaci požáru prokáza-
lo, že požár střechy způsobily vypuštěné lampiony štěstí z veřejné akce na náměstí. 
Požárem způsobená škoda byla odhadnuta na 1,5 mil. Kč. Příčinou vzniku požáru 
byla nedbalost při nedodržení pokynů výrobce papírových lampionů, které byly vy-
pouštěny na nevhodném místě. Zejména vlivem nízkých teplot nedokázaly lampióny 
vystoupat nad střechy okolních objektů. Podle záběrů z veřejných kamer dokonce ně-

důležité UpOZORnění  
pRO cHOVAtele Včel!
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středo-
český kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné 
nákazy – moru včelího plodu ve Středočeském kraji.

Celé znění dokumentu naleznete na webových stránkách www.mu-klecany.cz v sekci 
novinky a na www.svscr.cz/uredni-deska/ pod číslem jednacím SVS/2022/009278-S.
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která přání padala mezi občany na náměstí. Lampiony, které vystoupaly nad objekty, 
pak unášel vítr na jejich střechy. Vyšetřovatel hasičů také potvrdil, že ohledáním dal-
ších střech domů v okolí byly rovněž nalezeny další stopy po tzv. lampionech štěstí. 

Volně vypuštěný lampion štěstí je z pohledu hasičů naprosto nekontrolovatelný 
otevřený oheň, který se na obloze může chovat zcela nepředvídatelně a při sebe-
menším poškození může tento otevřený oheň spadnout na střechy domů, do lesa či 
kamkoliv jinam, kde velmi snadno způsobí požár.

Navíc vypuštěním otevřeného ohně do prostoru, kde není nijak pod lidskou kont-
rolou, se každý, kdo tak učiní, dopustí okamžitě porušení zákona o požární ochraně. 
Ten totiž každému nařizuje počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. 
V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, 
mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způ-
sobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Zdroj: www.hzscr.cz/clanek/letajici-prani-na-valentyna
Pozn. red.: článek byl redakčně zkrácen
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KUltURní pAmátKy KlecAn (2)
První písemná zmínka o klecanském kostelu je z roku 1332. Kostel je zasvěcen 
Nanebevzetí Panny Marie. Původně gotická stavba byla přestavěna v barokním 
slohu. V Pamětní knize farnosti je zaznamenáno, že kostel byl rozšířen v letech 
1748–1749. A dále je zde zaznamenáno, že v letech 1813 – 1833, byla posta-
vena kolem kostela hřbitovní zeď a kostnice.

V r. 1825 byl znovu postaven hlavní oltář. K další rozsáhlejší opravě, včetně 
interiéru kostela došlo v r. 1880. V dalších historických pramenech je blíže za-
znamenána až úprava z r. 1892, která byla provedena ve stylu novorenesanč-
ním podle návrhu architekta Jana Vejrycha. Nově byly v kostele umístěny též 
varhany s 8 rejstříky z dílny pražské firmy Rejna a Černý. Na kostelní věž, která 
byla o něco zvýšena, byla zhotovena nová báň i kříž. V báni byla pak uložena 
pamětní listina s popisem této obnovy kostela. Kolaudace přestavby kostela 
proběhla v dubnu 1894.

Od tohoto roku byla postupně provedena řada dílčích oprav. K zásadní 
úpravě ve stylu modernizace došlo v r. 1978 – dosavadní oltář byl nahrazen 
1,5 tunovým kamenným kvádrem, kostelní lavice byly odstraněny a nahrazeny 
židlemi, zrušena byla též kazatelna. Ke generální opravě věže bylo přistoupeno 
v r. 1991, kdy byla nahrazena stará krytina a vyměněny byly rovněž ztrouchni-
vělé a dřevomorkou napadené trámy. V rámci této opravy došlo také k otevření 
makovice, v níž byla uložena zinková krabice s dokumenty z r. 1880 a 1892. 
Poškozené listy byly nahrazeny opisy a spolu s novými jsou opět uloženy v ma-
kovici kostela.

Dne 20. června 1999 byl do věže kostela umístěn nový zvon „Václav“. Váží 
173 kg a byl pořízen z veřejné sbírky. Zvon vyrobil zvonař Petr Manoušek po-
svěcen byl biskupem Václavem Malým.

JH
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ZRAněná důVěRA Ve WiKipedii
Dosud jsem bral její údaje za věrohodné, ale když jsem se tam dozvěděl, že jsem 
si své dudy sestrojil sám, zděsil jsem se. Nedovedete si představit, jak jsou dudy 
složitý nástroj. Vyžadují obratnost soustružnickou, šikovnost nástrojařskou i hu-
dební cítění, a to všechno v řemeslnické, nikoliv kutilské dokonalosti. V Česku je 
několik stavitelů dud, zejména v západních a jižních Čechách nebo na Valašsku. 
Jak vznikla ta pověst o mně? Ve snaze uspíšit zhotovení dud jsem si vyřezal jejich 
kozlí hlavičku. Ta je pouze jednou ze součástí, a při popisu nástroje nestojí ani 
za řeč.

Ale výjimka: jednoho výrobce máme v Klecanech, je to Pavel Šavrda. Vyučený 
nástrojař a dřevomodelář, vyrábí kytary a dudy české i skotské. Vidíváte ho na 
Štědrý den hrát na náměstí na dudy, které si opravdu vyrobil sám.

Další rána z Wikipedie mě potkala srovnáním s malířem Václavem Špálou 
(1885 – 1946). Ačkoliv s ním nemám společného zhola nic. Vážím si ho, po-
dobně jako dalších lidí, kteří věnovali výtvarnému umění celý život. Špála byl 
skutečný umělec a básník. Já naopak jsem výtvarničil zcela okrajově, nejsem ani 
umělec, natožpak básník. K tomu nepochopení došlo takto: když jsem byl roku 
1956 poprvé vyslýchán na StB, věděl jsem už ze samizdatů, jak se mám chovat, 
abych se jejich psychickému násilí ubránil. Ze všech návrhů se mi nejvíce líbilo 
vůbec nepromluvit a odmítnout vypovídat. Jenže ti dva estébáci byli naopak vy-
školeni, jak devatenáctiletého kluka přivést k řeči. A když ten starší z obou se na 
mě důvěrně obrátil jako na znalce dějin umění (byl to můj maturitní předmět), 
zalichotilo mi to a ochotně jsem mu začal vysvětlovat, v čem spočívá Špálova mi-
mořádnost. Tuhle událost zapsala Paměť národa. Tam si to někdo lajdácky přečetl 
a bezmyšlenkovitě a zcela zkresleně napsal do Wikipedie. Odtud se to dostalo 
i do článku Kulturní památky Klecan v minulém čísle Klecanského zpravodaje.

P. S. V kachlíkárně Ministerstva vnitra jsem se tehdy ubránil a ani jindy nic ne-
podepsal.

Pavel Kuneš

cO Se pSAlO V KROnice KlecAn – R. 1972 (5)
Činnost a plnění závazků organizací a složek NF (Národní fronty)

Občanský výbor č. 3 v Klecánkách (předseda Jan Bayer) byl radou MNV vyhodno-
cen jako nejlepší v obci a odměněn diplomem. Celý kolektiv pracoval úspěšně na 
zvelebení obce, zabýval se distribucí potravin v prodejně v Klecánkách, péčí o staré 
občany, sebráno 140 q železného šrotu. Při všech akcích odpracovali občané s ob-
čanským výborem 1 495 hodin v celkové hodnotě 18 687 Kčs.
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SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství) má 144 členy, pracuje po stránce 
politické jako nejlepší v okrese. Spolupráce s místní posádkou a spoluúčast při všech 
akcích, podnicích a oslavách s ostatními složkami je velmi dobrá.

Pamětní odznaky a medaile od ONV obdrželi:
vojenský útvar v Klecanech, místní PO (pionýrská organizace) a členové s.s. Václav 
Fišmistr, Marie Trnková, Vlastimil Adamovský. Čestný titul „kolektiv čsl. sovět. přátel-
ství“ obdržel s. Miroslav Vybulka.

Na sochu Rudoarmějce v Milovicích sebráno 765 Kčs, NF darovala 300 Kčs a KSČ 
300 Kčs, celkem 1 365 Kčs.

Český svaz žen získal 27 nových členek, spolupracuje se všemi složkami NF, pomáhá 
Sboru pro občanské záležitosti, koná zájezdy do pražských divadel. Pomohl založit 
odbočky ČSŽ ve Zdibech, Husinci – Řeži a ve Větrušicích. Členky odpracovaly při 
úklidu obce a jiných akcích celkem 1 060 hodin v hodnotě 9 540 Kčs.

Čsl. červený kříž získal 20 nových členek. Provedl doškolení sester a zdravotnické 
školení v ZDŠ žáků od 3. do 9. tříd. V rámci zdravotní osvěty byly 4 přednášky pro 
ženy a mladé matky a zdravotní beseda s vycházejícími žáky. Mimo 190 hod. na 
splnění celoobecního závazku odpracovaly sestry při pečovatelské péči o nemocné 
občany 186 hod., celkem 376 hodin.

Svaz protifašistických bojovníků uspořádal přednášku pro žáky ZDŠ. Pečuje o po-
mník padlých a se SČSP upravuje hroby Rudoarmějců a ostatních bojovníků proti 
fašismu. Dne 28. května byly odhaleny pamětní desky, a to na obytném domku Karla 
Trőbera a na budově MNV Karlu Šestákovi a jeho synovi Eugenu Šestákovi, kteří byli 
umučeni v době okupace.

Myslivecké sdružení provedlo propagaci myslivosti zaměřenou na ochranu zvěře. 
Členové odpracovali pro JZD (Jednotné zemědělské družstvo) 150 hodin a v akci 
Z pro zvelebení obce 120 hodin.

Požární sbor čítá 59 mužů a 4 ženy. Na údržbu požární zbrojnice, požární techniky, 
výstroje a výzbroje bylo odpracováno 720 hodin. S. Matěj Heřmánek je už 40 let 
členem požárního sboru.

Rybáři. Podle vyjádření s. Brávníka nespočívá činnost organizace jen v chytání ryb, 
ale hlavně v práci spojené s údržbou vod a výchovou mládeže k lásce k přírodě. Stará 
se o nový dorost.

Kynologové. Organizace má 42 členy, odpracovala 150 hodin pro JZD a 500 hodin 
na cvičišti s výcvikem psů. Pohraniční stráži byli předáni 3 výborně vycvičení psi. 
Spolupráce s místní vojenskou posádkou je velmi dobrá.
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Chovatelé drobného hosp. zvířectva. Podle oznámení s. J. Bartoňkové bude organiza-
ce ku konci roku rozpuštěna vzhledem k vysokému věku členů a jejich úmrtí.

Obec Baráčníků čítá 24 členy, z nichž 8 členů pro nemoc a stáří nemůže se oslav po-
řádaných NF zúčastňovat. Byly pořádány 2 taneční zábavy: pouťová a posvícenská.

JH

VánOce 2021 V KlecAnecH
Na vánoční svátky jsme se s přáteli kostela připravovali s určitou nejistotou, jestli naše 
záměry opět nezkříží covid. Měli jsme za sebou už jednu zkušenost z Vánoc 2020.

Pro výzdobu se podařilo dovézt a vztyčit pětimetrový nádherný smrk, který zakryl 
celý závěr kostela a navozoval vlídnou atmosféru. Myslím, že se v kostele mnoho ná-
vštěvníků cítilo dobře. Přišli na Štědrý den odpoledne na mši, dílem i z náměstí, kde 
tradičně hrála Vánoční kapela Jiřího Vacka, a zpívaly se koledy. Tentokrát nebyl kostel 
vyzdoben jinak, postavily se jenom oba betlémy. Ten u vstupu máme zvlášť rádi, pro-
tože v něm vpodvečer svítí okénka betlémských domečků, ten tradiční vpředu působí 
mile starosvětsky.

Při mši na Štědrý den zaznělo 
z kůru několik koled, které předne-
sl sbor Klenota řízený sbormistryní 
Marcelou Sládkovou. Následující 
sváteční dny jsme zpívali koledy 
všichni společně a doprovázely nás 
varhany.

Zvláštní příležitost vyslechnout 
Vánoční mši Hej, mistře, skladate-
le Jakuba Jana Ryby měli milovníci 
krásné hudby na začátku nového 
roku. Při odpolední mši 2. ledna ji 
na pozvání spolku Pravý Hradec 
a klecanské fary zpíval sbor Státní 
opery Praha řízený a doprovázený 
jejich sbormistrem, panem Adolfem 
Melicharem.

Dobrovolný příspěvek, který při tom 
návštěvníci věnovali, se po dohodě 
s Pravým Hradcem, stal naším společ-
ným příspěvkem do Tříkrálové sbírky.

Zdena Lomová
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mySliVOSt – nAHáŇKy nA čeRnOU ZVěř
Koncem roku 2021 
uspořádal Myslivecký 
spolek Zdiby-Klecany tři 
naháňky na divoká pra-
sata. První se uskuteč-
nila v neděli 14. listo-
padu v lokalitě Praha 8 
– Bohnice a byla prová-
zena značnou mediální 
pozorností. Jedná se to-
tiž o oblast využívanou 
obyvateli Prahy k rekre-
aci, pěším vycházkám 
do přírody, či k jízdě 
na kole, a to především 
Draháňským údolím. 
Aby nedošlo k případ-
nému ohrožení turistů, byla požádána o spolupráci Policie ČR, která vyslala 
na místo konání naháňky hlídku. Její členové uzavřeli jednotlivé leče poli-
cejními páskami s upozorněním na zákaz vstupu a osobně hlídali přístupové 
cesty po dobu trvání každé leče. Obyvatelům se předem dostalo upozornění 
pomocí rozhlasu a tisku. Mediálně akci zajišťoval štáb České televize, který 

reportáž z naháň-
ky zpracoval do 
večerního vydání 
Událostí. Přítom-
ni byli též redak-
toři Mladé fronty 
Dnes. Ti příspěvek 
včetně fotografie 
uvedli v ponděl-
ním vydání novin. 
Ze strany mysli-
veckého spolku 
byla naháňka za-
jištěna 35 mysliv-
ci a také lovecký-
mi psy. První leč 
proběhla „V Ryb-
níčkách“ za boh-

Nástup před klubovnou

Melancholie u řeky
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nickou léčebnou, 
ale v ní jsme na 
žádného divočáka 
nenarazili. V druhé 
leči v Draháňském 
údolí byli dva, bo-
hužel byl uloven 
pouze jeden. Při 
této příležitosti 
chceme poděko-
vat za spolupráci 
Městské části Pra-
hy 8, Policii ČR 
a pracovníkům 
uvedených sdělo-
vacích prostředků.

Druhá naháňka proběhla 
27. listopadu v lokalitě Větrušice 
– Řež. První leč se uskutečnila ve 
větrušických stráních nad Vltavou 
a bylo v ní uloveno jedno divoké 
prase. Druhé bylo uloveno v další 
leči “ V Močidlech“ v Řeži. V třetí 
leči nad Husincem jsme bohužel 
vyšli naprázdno.

Lovecké štěstí nám řádně přálo 
až při třetí naháňce dne 11. pro-
since v lokalitě Zdiby – Přemy-
šlení. Ve třech lečích konaných 
v Šulkovně, ve skalách nad Vlta-
vou v místě nad přívozem a nad 
tůněmi bylo uloveno celkem 
sedm divokých prasat, což byl 
nejlepší úlovek roku 2021 na 
společném lovu. Začátkem letoš-
ního roku plánujeme uspořádat 
ještě jednu naháňku a pak již lo-
vit pouze individuálně.

Ing. Jindřich Trpák

Gratulace hospodáře
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Začátek nového roku se nesl ve znamení sdělování zážitků z vánoč-
ních prázdnin, módních přehlídek nového oblečení, které Ježíšek při-
nesl, ale také proměnou tříd. Vánočně laděná výzdoba postupně zmi-
zela a uvolnila místo blížícímu se jaru. 

Nejvíce času věnovaly děti v tomto období opakování a upevňování všech zna-
lostí, které se od září naučily a následně měly možnost ověřit si je při pololetních 
písemných pracích. Jelikož datum vysvědčení je již téměř za dveřmi, probrali 
se z letargie i ti největší ospalci a snažili se dohnat a zachránit vše, co se před 
uzavřením klasifikace dalo. Každý rok si říkám, jak hezké by bylo, kdyby žáci 
se stejným úsilím, jaké 
vyvíjejí před vysvěd-
čením, pracovali po 
celý školní rok. Ale to 
bychom to my, učitelé, 
měli příliš snadné.

Některé třídy našly 
dokonce i čas na zába-
vu. Například třeťáci se 
vydali s paní učitelkou 
na cestu za chlebem. 

Zjistili, jakou cestu musí takový chléb 
urazit, než se dostane na naše stoly. 
Dokonce si zkusili vlastní chléb vy-
robit. Nejprve vymlátili obilí, semleli 
zrna, připravili kvásek a hnětli těsto. 
Než chléb zavoněl na stole, vykonali 
spoustu práce, ale jak zjistili, měli to 
mnohem snadnější než naši předko-
vé. Určitě si po této zkušenosti budou 
Božího daru vážit mnohem více nežli 
doposud.

Bohužel se ani naší škole nevyhnu-
ly nákazy covidem. Některé třídy tak 
musely opět zapnout počítače a mo-
nitory a po dobu nemocí a karantén 

ŠKOlní KURýR
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se vzdělávat online. Vedení ško-
ly se mnohdy skutečně zapotilo 
při řešení situací, které se měni-
ly ze dne na den, z hodiny na 
hodinu a zdravých pedagogů 
postupně ubývalo.

Snad už bude celá tato si-
tuace brzy za námi, jak slibují 
mnozí odborníci a jarní a letní 
dny budeme prožívat ve větším 
klidu.

Za pár dnů si děti ponesou 
domů vysvědčení a krátce na 
to je čekají jarní prázdniny, kte-
ré pro Prahu východ v letošním 
roce vyšly již na úplný začátek 
února. Všem vám přeji, abyste si 
prázdniny hezky užili a ten mi-
kroskopický cizopasník vám do 
nich nezasáhl.

-km-

StřípKy Ze ŠKOlKy
Lednové počasí moc nepřálo 
zimním venkovním radován-
kám, ale i tak paní Zima za-
vítala do všech tříd, a to pro-
střednictvím různých aktivit 
ve třídách, které se věnovaly 
zimnímu období.

Počátkem ledna jsme uza-
vřeli vánoční tématiku osla-
vou svátku Tří králů. Děti se 
seznámily s příběhem, nau-
čily se tříkrálovou písničku 
a vyrobily si oblíbené krá-
lovské koruny.

Do školky zavítala Spo-
lečnost Petra Kupce s pohád-
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kou „Kominíček a štěstí“. Pohádka byla moc hezká a herci zapojili do představení 
i malé diváky.

V lednu opět navštívil některé třídy pan Ivo Vrba, aby si s dětmi zazpíval a zahrál 
na hudební nástroje.

Bohužel ve školce opět úřadovala koronavirová epidemie a komplikovala nám 
provoz. Onemocněly děti i paní učitelky, následovaly samozřejmě nařízené karan-
tény, v polovině ledna došlo také na povinné testování zaměstnanců, a to vše prová-
zí složitá administrativa a jednání se státními institucemi. Věříme, že provoz školky 
bude zachován a hlavně si přejeme, aby byli všichni zdraví.

Kolektiv MŠ
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Z fOtBAlOVéHO KlUBU  
mSK KlecAny 1921

Zimní příprava
Po vánočním odpočinku se všichni trenéři i hráči našeho fotbalového klubu pustili do 
pilné práce. Kromě pravidelných tréninků se některá mužstva zúčastnila zimních tur-
najů a přípravných zápasů. Samozřejmě, že se ani fotbalu nevyhnuly problémy s one-
mocněními různého charakteru, z nichž nejčastěji to byla některá z variant covidu 
a s nimi také spojené karantény hráček a hráčů. Ale i tak se toho v lednu stihlo hodně.

Hráči ročníku 2010 si zahráli přípravný zápas proti dívčímu týmu ze Sparty Praha.

Kluci ročníku 2012 vyhráli turnaj v Praze na Admiře.
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Turnaj v Říčanech
Starší žáci se zúčastnili 
halového turnaje v Ří-
čanech. Marodka a ka-
ranténa oslabily tým, 
ale i tak jsme zanechali 
na říčanské palubovce 
skvělý dojem. Jako je-
diní jsme měli v týmu 
fotbalistky, a to hned tři. 
Děkuji tímto trenérovi 
Danielu Peroutovi, je-
hož hráčky dívčího týmu 
„Tygřice“ – Kája Kubiz-
ňáková, Vendy Fischero-
vá a Miri Kristiánová nás 
v tom nenechaly, doplni-
ly náš tým a statečně bo-
jovaly. Náš tým se za to dočkal ovací z tribuny při vyhlášení výsledků. Přehrály nás 
pouze domácí Říčany a velmi těsně, výborně hrající Union Beroun. Dík patří vedle 
výše zmíněných dívek všem pěti borcům – Máťovi Škapovi, Matesovi Kolářovi, Jirkovi 
Luptákovi, Dominiku Hanslíkovi a Dominiku Černohorskému. Tleskám všem za vý-
kon a bojovnost. Především v posledních vteřinách zremizovaný zápas s Luštěnicemi 
„A“ byla paráda, která si pohrála s mými emocemi.

Filip Fido Dvořák – trenér
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Holky si zahrály ve Velimi
Zápas na hřišti Velimi prověřil tým před mistrovskou sezonou a ukázal nám další hráč-
ky MSK Klecany 1921, oddíl Tygřice, které dostanou šanci bojovat o místa v okresním 
výběru Prahy východ. Výsledkově se nám zápas nepovedl, ale proto jsme do Velimi 
nejeli. Bylo pro nás důležité vidět, že se hra s každou odehranou dvacetiminutovkou 
zlepšuje, a to i proti kvalitnímu a sehranému soupeři Kolínska. Logickým krokem 
k tomu, aby se naše výsledky zlepšovaly, je zařadit do fotbalového programu více 
společných akcí, aby se holky více poznaly a fotbalově sehrály.

Daniel Perout – trenér dívčího týmu

Pozor, začínáme
Již 12. března zahajujeme jarní část fotbalové sezony 2021/2022. Klecanský A tým 
odehraje na půdě soupeře SK Chlumec první letošní mistrovské utkání, které začíná 
ve 14.30 hod.

Těšíme se na společná sportovní setkávání.
Dáša Horová
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