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„Ženy jsou jako moderní obrazy.
Budete-li jim chtít rozumět, nikdy si jich neužijete.“

Freddie Mercury



Klecanský zpravodaj • březen 2022

SlOvO StArOSty
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informoval o novinkách, záměrech a investičních akcích měs-
ta, kterými se zabýváme v těchto dnech.

Škola
V pondělí 14. 2. jsme s panem místostarostou Ivo Kurhajcem a investičním technikem 
města panem Ježkem po opravě vad a nedodělků převzali stavbu etapy 0.B rekon-
strukce a navýšení kapacity základní školy. Bylo přistavěno patro, kde jsou nové třídy 
pro družiny, zrekonstruovaná kotelna a byly provedeny úpravy v jídelně, část již byla 
předána do užívání v uplynulých měsících. Stavba neprobíhala úplně bez problémů 
a přinesla několik komplikací. Začaly nesouladem skutečného stavu budovy s pro-
jektovou dokumentací a následně byla ovlivněna problémy s výpadky u dodavatelů 
stavebních materiálů. Rozpočet stavby toto zdržení neovlivnilo, cena celé etapy 0, 
která byla započata již v roce 2020 etapou 0.A, kdy došlo k přestavbě bytů na třídy 
a výměně inženýrských sítí, činila 28,2 mil. Kč.

Budova bývalého městského úřadu
V budově čp. 52 máme v plánu vybudovat Centrum volného času či Domu dětí 
a mládeže, na názvu ale nezáleží, důležité je, že zde najdou prostor kroužky a vyžití 
nejen pro děti všech věkových kategorií, ale i dospělé a seniory. Aby byla budova 
vhodná pro tyto účely, projde rekonstrukcí interiéru – je třeba provést výměnu elekt-
roinstalace, vybudovat odpovídající sociální zařízení a mírně upravit vnitřní uspořá-
dání místností.

Sál na Rychtě – Kulturní centrum Klecany
Po úspěšné kolaudaci bylo kulturní centrum v sále na Rychtě otevřeno pro veřejnost. 
První akcí, kterou jsme zde přivítali, bylo zakončení masopustního průvodu. Vedoucí 
kulturního centra Jakub Laurych již připravuje zajímavé akce, těšit se můžeme na 
koncerty, divadelní představení, plesy, besedy, v sále se budou konat i zasedání měst-
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ského zastupitelstva. Vstupenky na akce bude možné zakoupit v online předprodeji 
i na místě.

Prostor před Rychtou
Stavba víceúčelové budovy, kde nyní sídlí městský úřad, pošta, knihovna, služebna 
městské policie, kulturní centrum a byly zde vybudovány čtyři nájemní byty, bude 
pokračovat úpravami venkovních prostor. Dojde ke zklidnění dopravy v této lokalitě 
a úpravě celého okolí. Mezi budovou Rychty a hasičskou zbrojnicí vznikne klidové 
místo s vodním prvkem a lavičkami, samozřejmě i výsadbou stromů a zeleně.

Prostory radnice se proměnily v malou galerii

Přemýšleli jsme, jak vyzdobit strohé chodby, kanceláře a jednací místnosti nové rad-
nice. Napadlo mě oslovit místního akademického malíře Dušana Šoltyse a požádat 
ho, zda by nám mohl zapůjčit některá ze svých děl. Setkal jsem se s velkou ochotou 
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a pan Šoltys nám přivezl několik svých obrazů. Veřejné prostory městského úřadu 
se tak proměnily v malou galerii pro potěšení oka všech návštěvníků. Panu Šoltysovi 
i paní Šoltysové za jejich vstřícnost děkujeme.

Změny dopravního značení
Ke změně dopravního značení došlo v části Klecan u ná-
městí a v ulicích Do kaštan a U školy. Nově je celá tato ob-
last označená jako zóna s maximální povolenou rychlostí 
30 km/h, což si myslím je v úzkých uličkách s pohybem 
chodců, jako například před řeznictvím nebo obchodem 
na náměstí rozumná rychlost. V celé oblasti platí přednost 
zprava, což by podle policie i dopravního experta mělo 
vést k opatrnější jízdě řidičů i cyklistů. Ke všem změnám 
došlo na základě podnětů řidičů i občanů, kteří v lokalitě 
žijí, byly projednány s Dopravním inspektorátem policie 
ČR a schváleny Odborem dopravy. Na Vaše upozornění 
bylo v uplynulých dnech přidáno na klecanské křižovatky 
několik dopravních zrcadel. Jakmile to klimatické pod-
mínky dovolí, dojde k obnově vodorovného značení včet-

ně přidání bezpečnostních prvků u přechodu pro chodce přes ulici Čsl. armády 
pod školou.

Obřadní kaple na hřbitově
Rekonstrukce kaple stále probíhá pod od-
borným dozorem pana místostarosty Kur-
hajce. Došlo k odvlhčení objektu, částeč-
né opravě střechy, položení nové dlažby, 
omítnutí stěn a výmalbě. Aktuálně je ve 
výrobě dřevěné obložení. Rekonstrukci 
kaple provádí z velké části zaměstnanci 
technických služeb města ve spolupráci 
s místními řemeslníky.

Čistírna odpadních vod
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, která proběhla pod dohledem pana místostarosty 
p. Kotrby, je u konce. Roční zkušební provoz byl vyhodnocen jako úspěšný. Vypou-
štěná voda splňuje s velkou rezervou všechny limity, po letech tak město vypouští 
do Vltavy čistou vodu. Praxe ukázala, že převzetí ČOV do majetku města bylo velmi 
dobrým krokem z několika důvodů – na rekonstrukci jsme mohli využít dotaci z MŽP 
a máme ve vlastní moci výši stočného, která je v Klecanech jednou z nejnižších v ši-
rokém okolí.
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COVID testovací místo
Naproti hasičské zbrojnici (Do Klecá-
nek 55) bylo zbudováno místo pro šetrné 
testování na COVID – odběry jsou pro-
váděny ze slin, odpadá tedy nepříjemné 
„šťourání“ dlouhou tyčinkou v nosní duti-
ně. Samozřejmě je asi přáním nás všech, 
abychom podobné zařízení vůbec ne-
potřebovali, ale v současné situaci ušetří 
těm, kteří se musejí nebo chtějí nechat 

testovat, cestu do testovacího místa v Praze nebo Libiši. Výsledky jsou garantovány do 
48 hodin, ale běžnou praxí je, že jsou většinou oznámeny za méně než 24 hodin. Tes-
ty se provádí na žádanku od lékaře, zdravotní pojišťovnu i pro samoplátce. Otevřeno 
je od pondělí do pátku od 7:30 do 17:00, v sobotu a neděli od 8:00 do 13:00, objed-
nat se lze na telefonu 702 076 622, více informací najdete na webu testy-klecany.cz.

Přeji Vám krásné jarní dny!
Daniel Dvořák, starosta

výpiSy Z USneSení rAdy měStA KlecAny  
ZA leden A únOr 2022
Rada 17. ledna
 – Schválila finanční příspěvek pro TAJV z. s. na rok 2022 ve výši 10 000 korun.
 – Schválila uzamykací plán městského úřadu podle předloženého návrhu.
 – Vzala na vědomí žádost o vyjádření k záměru stavby ocelové haly pro kovovýrobu 

na pozemku p. č. 946 v Klecanech a zve p. Michala Picku na jednání rady.

Rada 28. ledna
 – Schválila výměnu kuchyňské linky v bytě 604 v Dolních kasárnách svépomocí 

nájemce a s příspěvkem města ve výši 50 % z celkové ceny.
 – Schválila připojení města k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

Rada 31. ledna
 – Schválila základní směrnici č. 01/2022 – KH k ochraně osobních údajů v kame-

rovém systému a její zveřejnění na stránkách města Klecany a Městské policie 
Klecany.
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 – Vzala na vědomí návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 
– jde o aktualizaci kalkulace.

 – Schválila výpůjčku skate haly Klecany pro sportovní akce veřejností na freestyle 
koloběžkách. Požadavek je na jeden víkendový den. Počítá se zhruba s padesáti 
až sto návštěvníky.

 – Projednala žádost spolku Pravý Hradec o výpůjčky nemovitostí – převážně prosto-
rů u budov v Dolních kasárnách a prostoru čp. 48 o výměře 133 m2 na náměstí 
Třebízského.

 – Vzala na vědomí žádost Pravého Hradce o vypůjčení místnosti v budově čp. 52. 
Rozhodne po konzultaci s projektantem, na základě časového harmonogramu re-
konstrukce budovy bývalého městského úřadu.

 – Vzala na vědomí rekapitulaci činnosti Sboru dobrovolných hasičů Klecany.

Rada 7. února
 – Schválila žádost Klubu přátel koní a poníků z. s. Praha o výpůjčku části pozemku 

463/7 jako pastvinu.
 – Schválila žádost Klubu biatlon Klecany o výpůjčku objektu a prostranství před bu-

dovami čp. 959 na p. č. 463/7 a budovy čp. 968 st. p. 455/7.
 – Schválila podpis Prohlášení o vzájemném postupu při řešení majetkoprávních vzta-

hů ve sportovním areálu mezi městem Klecany a spolkem MSK Klecany 1921 z. s.
 – Schválila zveřejnění záměru výpůjčky budovy čp. 368, která stojí na pozemcích 

p. č. 698/1 – 3 v k. ú. Klecany.

Rada 14. února
 – Vzala na vědomí zápis z kontroly u akce Revitalizace a zvýšení kapacity Základ-

ní školy Klecany a žádost zhotovitele o prodloužení termínu odstranění a uložila 
investičnímu technikovi zajistit kontrolu odstranění zbývajících vad a nedodělků 
do 21. 3. 2022.

 – Vzala na vědomí návrh Pravého Hradce na smlouvu o spolupráci s městem Kle-
cany.

 – Schválila smlouvu o spolupráci se společností GoOut s.r.o. na zprostředkování 
prodeje vstupenek na kulturní akce v kulturním centru Rychta Klecany prostřed-
nictvím prodejní sítě.

 – Schválila termín zasedání zastupitelstva města na 3. 3. 2022 v kulturním sále Rych-
ta Klecany. Začátek v 18.15 hodin.

Rada 21. února
 – Schválila podpis nevýhradní rámcové kupní smlouvy na nákup elektroinstalačního 

materiálu pro údržbu a rozvoj elektroinstalací a veřejného osvětlení ve vlastnictví 
města Klecany, a to od firmy Elkov elektro a. s. Brno.

 – Schválila cenovou nabídku Ing. M. Němečkové ve výši 26 500 korun na zaměření stá-
vajícího stavu budov u objektů ve sportovním areálu. Jedná se o šatny, garáže a sklad.
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 – Vzala na vědomí žádost Pravého Hradce a Klíčku o poskytnutí prostor pro kroužek 
Lega, a to do 30. 6. 2022.

 – Schválila žádost Pravého Hradce o poskytnutí prostor pro příměstské tábory v době 
letních prázdnin 2022.

 – Vzala na vědomí rezignaci paní Zdeňky Tomášové na členství v sociální komisi.
 – Vzala na vědomí žádost pana M. Picka na vybudování montážní haly v Dolních 

kasárnách a prověří podmínky smlouvy a právní podmínky stavby na cizím po-
zemku.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová
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deSAterO prO cOvidOvé  
i pOStcOvidOvé OBdOBí
Rady dětského psychologa Jaroslava Šturmy, člena Papežské akademie pro život – 
(Katolický týdeník – 8/2022)

 1. Zachovávej běžnou životosprávu. Dodržuj řád a řád podrží tebe!
 2.  Udržuj kontakty s lidmi. Přinejmenším telefonem nebo textovými zprávami, ne-

ní-li možno osobně. 
 3.  Dopřej sobě a dalším členům rodiny aspoň malý osobní prostor, v němž každý 

může být sám.
 4.  Nesleduj úzkostlivě zprávy o vývoji pandemické situace.
 5.  Řiď se nařízeními a doporučenými opatřeními v rozumné míře.
 6.  Mysli i na lidi kolem sebe. Pandemii zdoláme jen společně, nikoliv jako jednot-

livci.
 7.  Nepříjemné pocity patří k životu vždycky, nejen v době covidu. Hovoř o těchto 

pocitech, ale neutápěj se v nich.
 8.  Pandemie nám připomíná to, co máme hluboko v srdci, čeho všeho si máme víc 

vážit.
 9.  Pomáhej slabým a zranitelným. Nabídni svou pomoc, a neboj se o ni požádat, 

když ji sám potřebuješ.
10.  Podobných katastrof jako je covid už lidstvo přečkalo mnoho. Buďme tedy ote-

vření novým zážitkům a setkáním.

Tisková zpráva

StředOčeSKý KrAj pOdpOří pOtrAvinOvOU 
BAnKU. tA nABíZí pOmOc pOtřeBným  
Už Od rOKU 2009

16. 2. 2022

Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc ve výši 
2 miliony korun. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří banku vy- 
užívají, se stále zvyšuje.

Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro mnoho lidí opravdovou 
záchranou. Banka shromažďuje jídlo od dárců, jako jsou obchody s potravinami 
a výrobci potravin, třídí je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského roku se počet 
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jejích klientů vyšplhal až na 70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance 
jsem měla možnost zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc Potravinová banka 
poskytuje, jak je odpovědně provozována, jak nakládá s potravinami a drogerií, jak 
nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které jsou čerstvé, a nezvládla by se distribuce 
celého množství v syrovém stavu. Zaměstnanci, z nichž je mnoho bývalých klientů 
banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky, které jsou konzer-
vovány pro další konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova, osamělým matkám 
s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech, přerozděluje potraviny od řetězců, 
od výrobců a soukromých dárců, vydává potravinové balíčky pro jednotlivce i azylo-
vé domy. Všem, kteří pomáhají, patří velký dík,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.

Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě velkého nárůstu počtu 
jednotlivců a rodin byl zaznamenán také velký nárůst počtu organizací, které pomoc 
odebírají. V roce 2019 jich bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou mezi nimi i města 
a obce, které z Potravinové banky odebírají potraviny pro své občany v nouzi, osa-
mělé seniory nebo například matky samoživitelky. Obce se mohou přihlásit v bance 
jako odběratelé potravin a pravidelně odebírat potraviny pro své obyvatele, kteří se 
ocitnou v kritické situaci. Očekává se, že kvůli pandemii, růstu cen zboží i energií 
bude lidí v nouzi dále přibývat.

„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek, který jsme dostali 
v minulém roce. Je to pro nás velmi vítaná pomoc. Jsme tu od toho, abychom pomá-
hali potřebným. Naše potravinová banka byla založena už v roce 2009, ale stále se 
setkáváme s tím, že ne každý o nás ví. Pokud by někdo naši pomoc potřeboval, nej-
lepší je obrátit se na obecní úřad, kde získá další informace, případně rovnou dopo-
ručení. Bez toho jednotlivcům potravinovou pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka 
Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo 
začít pomáhat, může rovněž kontaktovat přímo Potravinovou banku.

Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020 dotací 550 000 Kč, 
v roce 2021 to byl 1 milion korun. Pro rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši 
2 miliony korun. Potravinová banka Praha a SK byla založena v roce 2009 a je sou-
částí České federace potravinových bank. V současné době je největší potravinovou 
bankou v České republice.

Vážení občané,

s radostí Vám oznamujeme, že dlouho očekávané ote-
vření nového Kulturního centra Rychta se stalo sku-
tečností. Centrum se nachází v místě bývalé hospody 
Na Rychtě. Jedná se o multifunkční kulturní prostor, 
v němž si přijdou na své všechny věkové kategorie. Při-
pravujeme různé akce klecanských spolků, kulturní 
pořady, koncerty různých žánrů, divadelní představení, 
programy pro děti, mládež, dospělé i seniory. 
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O aktuálním programu Vás budeme informovat prostřednictvím všech dostupných 
platforem.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Jakub Laurych

kulturní referent 
tel.: +420 736 296 491

e-mail: kulturnicentrum@mu-klecany.cz

V souladu se Strategickým plánem rozvoje města jsme Radě města Klecany předložili 
tento návrh na spolupráci:

V Klecanech dne 14. 2. 2022

Radě města Klecany

Věc: návrh spolku Pravý Hradec na spolupráci s městem
Dovolte, abychom Vás seznámili s naším návrhem na využití staré budovy městského 
úřadu jako komunitního centra. Podobné zařízení v Klecanech citelně chybí. Komu-
nitní centra se plánují i v okolních obcích a podle MAS Nad Prahou se na rok 2023 
připravují dotace ze státního rozpočtu i z IROP.

Dlouholetá činnost našeho spolku napříč generacemi se blíží náplni takové-
ho komunitního centra, a proto nabízíme městu naše zkušenosti, prověřený tým, 
schopnost zajištění vícezdrojového financování i vybavení různě zaměřených 
kluboven. Taková spolupráce bude naplněním partnerské smlouvy, kterou měs-
to s Pravým Hradcem uzavřelo. Pro město je přínosná spolupráce s neziskovou 
organizací, která se již mnoho let zabývá komunitní prací a která mu pomůže 
realizovat jeho nápady a potřeby.

Projekt komunitního centra připravujeme již delší dobu a jsme připraveni do 
něj zahrnout potřeby ostatních spolků v Klecanech. Místnosti vhodné pro doučo-
vání, kancelář sociálního pracovníka i další prostory, jako je kontaktní místo pro 
seniory (a nejen pro ně) s poradnou, ergoterapeutickou dílnou či klubovnou jsou 
součástí projektu. Možnost mezigeneračního setkávání je samozřejmostí.

Zakládáme dobrovolnické centrum jako platformu pro všechny, kteří se chtějí za-
pojit do práce pro ostatní bez nároku na finanční odměnu.

Komunitní centrum bude místem pro volnočasové i vzdělávací aktivity všech vě-
kových skupin občanů včetně zázemí pro sociální služby. Bude sloužit i ostatním 
klecanským spolkům, které chceme oslovit, aby se na budování centra podílely od 
samého počátku.
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Jsme připraveni s městem maximálně spolupracovat a poskytnout lidi, práci i know-
-how pro aktivity, které by město plánovalo v komunitním centru realizovat.

Rádi bychom navštívili dnešní jednání rady města, abychom Vás mohli seznámit 
s naším projektem a abychom se domluvili na dalším společném postupu.

S přátelským pozdravem za Pravý Hradec
Zdeňka Tomášová

předsedkyně spolku

Z činnOSti jednOtKy SBOrU  
dOBrOvOlnýcH HASičů KlecAny
JSDH Klecany byla v měsíci únoru prostřednictvím informač-
ního a svolávacího systému Fireport povolána ke dvěma zása-
hům, a to k odstranění následků vichřice – poničení veřejného 
osvětlení a transportu pacienta v ulici K sídlišti, kde nám naši práci značně kompliko-
valy botníky a skříňky umístěné nájemníky na chodbách před jejich byty.

S ohledem na náročnost zvládnutí tohoto zásahu apelujeme na naše spolu- 
občany, aby umisťováním předmětů ve společných prostorách (schodiště, chodby) 
nesnižovali průchodnost zásahových cest a nekomplikovali tím práci složek IZS.

Díky nepříznivé povětrnostní situaci jsme dále zasahovali při odstraňování polo-
mů, kde jsme prakticky rovnou navázali na úspěšně zakončené školení našich sedmi 
členů pro práci v jednotce s motorovou pilou.

Všem jim upřímně gratulujeme k úspěšnému zvládnutí školení a vážíme si, že svůj 
volný čas, kdy v našem městě probíhal tolik oblíbený masopust, věnovali tomuto, pro 
naši činnost, nezbytnému vzdělávacímu programu.
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Dále jsme svépomocí dokončili projekt vestavby pro umístění a ukotvení pracovní 
techniky do vozu Ford Tranzit DA – L1Z, čímž jsme ušetřili městu Klecany bezmála 
180 000 Kč.

Při pravidelných čtvrtečních schůzích jsme provedli kompletní inventarizaci, zre-
vidovali administrativu, zavedli osobní karty všech členů a připravili pro městský úřad 
neaktuální dokumenty k archivaci a skartaci.
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Finanční pomoc při pořízení nového zásahového vozidla CAS 20
Klecanští dobrovolní hasiči jsou připraveni vám kdykoliv pomoci v situacích, které vyža-
dují zásah hasičů. Nyní by hasiči potřebovali pomoci s pořízením nového zásahového 
vozidla CAS20. Na nákup vozidla budou použity finanční prostředky z dotačních progra-
mů a z rozpočtu města Klecany. Zřízením transparentního účtu, na který mohou posílat 
fyzické i právnické osoby své finanční dary se hasiči snaží pomoci městu Klecany s dofi-
nancováním nákupu velice potřebného nového zásahového vozidla.

Budeme Vám vděčni za jakýkoliv finanční dar. Přispět můžete na transparentní účet.

SDH Klecany – TRANSPARENTNÍ ÚČET
vedený u Komerční banky

123 – 5739280277/0100
CZ90 0100 0001 2357 3928 0277

BIC: KOMBCZPP
Majitel účtu: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klecany

Děkujeme všem, kteří nám na transparentní účet již přispěli.

HlAvní drÁHA BUde tři měSíce mimO prOvOZ
V období od 28. 3. do 1. 7. 2022 bude uzavřena hlavní vzletová a přistávací dráha 
06/24, veškerý letecký provoz bude probíhat na vedlejší dráze 12/30 v obou smě-
rech, a to včetně nočního provozu.

Stejně jako v loňském roce i letos Letiště Praha využije menší letecký provoz pro 
nezbytné úpravy a údržbu hlavní dráhy. V období uzavírky hlavní dráhy bude v provo-
zu pouze vedlejší dráha 12/30 směrující na oblast Prahy a Kladenska. Směr provozu 
(odlet směr Praha, nebo Kladno) je závislý na aktuálních meteorologických podmín-
kách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a vzlet na Kladno.

Proč probíhají úpravy právě v těchto měsících? Pro minimalizaci hlukové zátě-
že hustě osídlených oblastí je snaha směřovat stavební úpravy mimo letní měsíce 
s nejvyšší hustotou provozu. Kvůli technologickým podmínkám realizovaných 
staveb a s přihlédnutím k tomu, že dráha 12/30 není plně vybavena pro provoz 
za nízké dohlednosti, je jaro a brzké léto jediným obdobím, kdy je možné úpravy 
provádět.

V plánu je úprava kabelovodu pro světelné zabezpečovací zařízení, terénní úpravy 
v bezprostředním okolí dráhy (tzv. pás dráhy), rekonstrukce povrchu výjezdu z dráhy 
tzv. TWY Bravo, výměna zálivek vozovky a další údržbové práce. Mnohé úpravy souvisí 
zejména s novou legislativou Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). V této 
souvislosti se obdobným uzávěrám Letiště Praha nevyhne ani v některých příštích letech.
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pOStní dOBA… cO Si pOčít…
Začátkem března letos začíná v křesťanském světě tzv. postní doba. Přestože Velikonoce jsou pohyb-
livé svátky, nikdy nepřekročí rozmezí 1. a 2. jarního úplňku. Tím v našich zeměpisných šířkách od-
jakživa začínala postní doba v čase, kdy skončil odpočinek od polních prací. V zimním období byl 
čas na návštěvy, táčky, hyjty i na bály a tancovačky. Na závěr se uspořádala velká maškarní slavnost, 
karneval, protože postní doba přinášela s sebou nejen uklidnění, ale i půst od masa. Tou slavností se 
dávalo kdysi „sbohem“ neboli „vale“ masu, po latinsku carne vale, odtud náš karneval.

Už jsou tedy na dohled, za šest týdnů bude Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a hlavní 
velikonoční svátek, po staročesku Hod Boží velikonoční. Postní doba se v obecné představě 
spojuje především s postěním a kajícími skutky. Proto může být překvapující, že velká biblická 
postava Izaiáš tvrdí, že půst se nemá obracet ke mně. Nejde o to, abych se v první řadě já cvičil 
v přemáhání nebo hubnutí. Mám se obrátit k ostatním. Myslet více na všelijak potřebné.
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Teď se nám, žel, naskýtá příležitost, všímat si více např. Ukrajinců. Protože se nenašel nebo 
nepoužil dosud způsob, jak se bránit tyranům a diktátorům. Doufejme, že sympatie a podpora 
ze strany svobodného světa pomohou Ukrajině víc než kdysi nám, když naši rodiče a prarodiče 
slýchali stejné projevy od Adolfa Hitlera.

Pavel Kuneš

KUltUrní pAmÁtKy KlecAn (3)
Klecanské zvony – podle Pamětní knihy Liber memorabilium římskokatolické farnosti, byla dne 
24. dubna 1787 uzavřena a odsvěcena na základě dekretu Josefa II., tehdejším místním farářem 
Janem Nepomukem Studničkou (kurátor 1775 – 1805) kaple sv. Mikuláše a všech 7 zvonů bylo 
připojeno k harmonickému vyzvánění farního kostela.

V I. knize kronik obce Klecan je upřesněn údaj o existenci kaple takto: „Západně od kostela 
stávala kaple sv. Mikuláše s vížkou, v níž byly dva zvonky, kterými se klekání zvonilo. Na této 
kapli byl znak šternberský i zdá se, že vystavěna byla od Vojtěcha Václava ze Šternberka, který 
byl majitelem Klecan v létech 1691 – 1727. Z rozkazu vládního zrušena a později zbořena…“.

Souhrnný pohled do historie klecanských zvonů vytvořil až pan kronikář Ing. Jan Novotný:
Největší ze 4 nejstarších doložených zvonů byl 0,93 m široký a 0,70 m vysoký a nesl v horní části 

latinský nápis, jehož český překlad zní: „Od blesků a bouře vysvoboď nás, pane Ježíši Kriste.“ Na 
plášti tohoto zvonu byl umístěn latinský nápis (v překladu): „Tento zvon ctné a slavné Panně Marii 
v nebesích věnoval štědrý patron kostela osvícený pán pan Filip Josef sv. římské říše hrabě z Gallasu 
ab arce na Kampu a Frumenthurmu, vévoda z Lucernu pán Haereditarů na Friedlandu, Reichenber-
gu, Gräfensteinu, Lemberku, Klecanech a Přemyšlení. Sac necnon soudu komorního a panského 
v král. českém, přísedící eivsdemecclae osadě z dobré vůle r. 1728.“ Na druhé straně pláště byla 
polovypuklina Madony 10 hvězdičkami ozářená, s rozpjatýma rukama v oblacích stojící.

Druhý zvon byl široký 0,74 m a vysoký 0,56 m. Tento zvon byl opatřen nápisem německým 
(v překladu): „ulit Zachariášem Dietrichem na Novém Městě pražském.“ Na plášti byla po-
lovypuklina sv. Jana Nepomuckého. V pamětní knize klecanské farnosti je uvedeno, že tento 
zvon byl zasvěcen blahoslavenému Janu Nepomuckému.

Třetí zvon o rozměrech 0,59 m šířky a 0,435 m výšky byl zasvěcen blahoslaveným mučedníkům 
Josefovi a Petrovi a na plášti byla umístěna polovypuklina znázorňující sv. Josefa.

Čtvrtý zvon (0,49 m široký a 0,435 m vysoký) měl německý nápis (v překladu) „Slil mne 
Jan Kristián Schunke v Praze 1777.“ Pod nápisem byly akantové listy, na plášti reliéf Madony 
stojící na zeměkouli.

Bližší údaje o zbývajících třech se nedochovaly. Pouze text v pamětní knize uvedený „Vy-
zvánění těchto sedmi zvonů, které jsou Klecanům k dispozici, je tak dobře sladěno, že nemá 
jinde v Čechách obdoby a dávalo podnět k mnohým báchorkám.“ dokumentuje existenci 
7 zvonů.

Pan farář Josef Mejsnar zaznamenal stručně smutný osud klecanských zvonů za první svě-
tové války takto:
„Odňaty – rekvírovány byly:
1.  Největší zvon s obrazem P. Marie v oblacích ulitý r. 1728 darem chrámu od svého patrona 

hr. Filipa z Gallasů.
2. Menší zvon s obrazem sv. Josefa a darem téhož patrona.
3. Dále zvon ulitý od Zachariáše Dietricha.
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4. Čtvrtý zvon z r. 1777 ulitý v Praze.
5.  A potom odňat a rekvírován i umíráček, snad aby lidé zde již neumírali, když tam, na boji-

štích padali, jako když klasy kosí.“
První rekvizice zvonů proběhla jejich sejmutím 29. 12. 1916 a odvezením 12. 1. 1917. K druhé 

rekvizici došlo 30. 10. 1917.
První kniha kronik obce uvádí: „Za odebrané zvony pořízeny nové: první zvon v r. 1925 byl ulit 

Oktavem Winterem v Broumově ve váze 255 kg za 8 000,– Kč. Druhý zvon v roce 1926 byl ulit 
Richardem Heroldem v Chomutově, váží 146 kg a stál 5 343,– Kč.

K další rekvizici zvonů v Klecanech došlo v roce 1941, kdy vstoupilo v platnost vládní naří-
zení č. 414/1941 Sb., o odevzdání bronzových zvonů.

Na věži klecanského kostela sice jeden zvon po 
dlouhá desetiletí byl, ale byl poškozený. Až r. 1999 
z finančních prostředků občanů, sponzorů i městské-
ho úřadu bylo financováno odlití nového zvonu. Práce 
provedla zvonařská dílna P. R. Manouška na Zbraslavi. 
Dne 20. června 1999 byl nový klecanský zvon vysvě-
cen biskupem Václavem Malým. Zasvěcen je svaté-
mu Václavu, váží 173 kg, spodní průměr je 660 mm, 
celkové náklady na jeho pořízení činily 170 922,– Kč 
a zvon nese nápis:

SVATÝ VÁCLAVE – KNÍŽE POKOJE
Pořízen sbírkami občanů k výročí  

Vácslava Beneše Třebízského
Klecany L.P.1999

S jeho vyzváněním se setkáváme v současné době 
každý den, a neodmyslitelně patří k pravidelnému ryt-
mu života v Klecanech.

JH

cO Se pSAlO v KrOnice KlecAn – r. 1972 (6)
JZD – Ze zprávy předsedy Ing. s. Karla Hodka:
Řada obětavých členů družstva pracuje v národních výborech organizacích KSČ, svazech požární 
ochrany, v mysliveckých sdruženích, Červeném kříži, sportovních organizacích a podobně. Byla za-
ložena základní organizace SSM, jsou pořádány kulturní zájezdy, máme vlastní chatu v Krkonoších, 
též autobusu bylo by možné lépe využívat.

Při srovnání výsledků v okresních soutěžích umístili jsme se mezi prvními ve sklizni obilí i slámy 
a řepy, soudruzi Frant. Knytl a Václav Bareš obsadili pěkné 5. místo.

V živočišné výrobě máme již tradičně vyhodnoceného jako nejlepšího ošetřovatele žíru prasat s. 
Ant. Nejedlého na prvním místě v okrese, přírůstkem 0,72 kg, čtvrtá je s. Alena Bulvasová s 23,98 
selaty na prasnici. Na předním místě je i s. Jana Šťastná s dojivostí 24 l na krávu. Vnitrodružstevně 
jsme organizovali soutěž o nejlepší řepařky a první dvě obdržely zájezdy do Jugoslávie, 3. a 4. zá-
jezdy do Bulharska.

Pro zlepšení životního prostředí bylo vybudováno v Klecanech sociální zařízení pro traktoristy. 
Do šaten byla instalována výhřevná tělesa a rozšířena kapacita chaty, kuchyň a jídelna byla přebu-
dována.
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Jak byly splněny úkoly v porovnání s rokem 1971 a plán na rok 1973:
dodávka mléka v r. 1971: 934 tisíc l, v r. 1972 plán 970 tisíc l, splnění 947 tisíc l, v roce 1973 plán 
1 000 tisíc l.

1971 1972 1973

plán splnění

vepřové maso 1 222 1 500 1 647 1 700

hovězí maso 817 1 100 1 101 1 000

selata 1 017 450 451 600

vejce 830 1 000 1 030 1 000

obiloviny 8 000 8 200 8 200 7 000

cukrovka 55 000 49 200 55 000

zelenina 1 000 q

A nyní jak se tato čísla promítla ve financích družstva:
Celková hrubá produkce družstva dosáhla 19 721 000 proti plánu 18 445 000 Kčs = 

106,9 %. Z toho zemědělská produkce 15 365 000 proti plánu 15 201 000 Kčs = 101 %.
Rostlinná výroba zůstala dlužníkem o 7,3 %. Značnou měrou se projevilo jarní promrznutí 

ovoce cca o 250 000 Kčs.
Živočišná produkce byla splněna na 102,9 %
Zvýšená výroba se projevila i v tržbách družstva, která byla splněna na 104,2 %, což je 

zvýšení proti průměru let 1967 – 1971 o 28,5 %.
Mzdy se zvýšily proti roku 1971 více než o 1 milion Kčs. Průměrná mzda na jednoho trvale 

činného pracovníka se zvýšila z 1 946 Kčs na 2 033 Kčs.
Byly pořízeny 2 seřezávače chrástu 3 řádkové, 1 třířádkový vyorávač cukrovky, 1 postřiko-

vač na herbicidy, 1 autofekál T 174, 3 těžší traktory, 1 kombajn E-512 a řada strojů potřebných 
k zvládnutí všech náročných úkolů.

Byla provedena rekonstrukce dílny a skladu náhradních dílů, opravena kůlna pro zlepšení 
kvality hnojiv. Ve Větrušicích byla instalována mostní váha a zde bude potřeba vyřešit problém 
opatření vody pro zamýšlenou výstavbu nového kravína pro 550 dojnic. Na polích bude také 
práce při vyrovnávání pozemků, likvidace starých sadů, údržba cest atd.

Upomínkové dary obdrželi důchodci: Vincenc Kolář, Vladislav Bártl, Marie Strnadová 
a Antonie Beznosková.

Bojujícímu Vietnamu věnován obnos 10 000 Kčs.
MVNF ve spolupráci s VO KSČ a MNV jako každý rok, zajistil oslavu únorového vítězství 

pracujícího lidu, k MDŽ návštěvy s blahopřáním a květinovými dárky u starších občanek, osla-
vy májových dnů a Měsíc čsl. sov. přátelství.

Sbor pro občanské záležitosti provádí rozloučení se zemřelými občany, dne 24. června bylo 
vítání 55 novorozeňat, dne 3. června byl uspořádán v parku místní posádky MDD.

Podle matričního záznamu narodilo se 45 dětí, bylo uzavřeno 25 manželství a zemřelo 
41 občanů.

Dne 11. srpna na silnici k Přemyšlení při autobusové nehodě tragicky zahynula Alena Krá-
lová.

ONV vyhodnotil naši obec na třetím místě ze 116 obcí a udělil odměnu 10 000 Kčs.
JH
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infOrmAce Ze šKOly O šKOle
Je začátek března, ve vzduchu je cítit jaro, nastává období, kdy vyhlížíme „lepší zítřky“.

První pololetí ve škole bylo poznamenáno dvěma důležitými faktory, které ovlivňovaly chod ško-
ly a výuky.

Tím prvním faktorem byla pokračující rekonstrukce školy etapou 0. B, při které se dostavovalo 
druhé patro pavilonu E základní školy, dále se měnily kotle pro vytápění pavilonů, částečně se upra-
vovalo přízemí pavilonu E tak, aby odpovídalo protipožárním normám a budovaly se únikové vý-
chody ve školní jídelně. Etapa, která měla skončit koncem srpna, se protáhla do Vánoc a ještě nyní se 
zde upravují a opravují závady zjištěné stavebním dozorem při předávání stavby. Byl to půlrok, který 
byl pro práci a výuku v pavilonu E velice náročný díky neustálému vrtání, promáčeným stropům, 
silné prašnosti a hluku. Patro je hotové, krásné a my jsme rádi, že můžeme v klidu učit a pracovat.

Druhým faktorem byla pokračující pandemie koronaviru a s ní spojené neustálé testování žáků 
i dospělých, trasování, izolace, karantény, uzavírání tříd, suplování, úpravy výukových plánů, on-line 
výuka, hybridní výuka, sbírání dat, kdo je a kdo není očkovaný, kdo prošel nemocí Covid-19 a je či 
není v ochranné lhůtě. Pro zajištění chodu školy to bylo období fyzicky a hlavně psychicky velice 
náročné. Moc děkuji všem spolupracovníkům za jejich práci, nasazení a výdrž.

I přes všechny tyto útrapy jsme se snažili dětem a žákům pobyt ve školce a škole co nejvíce zpes-
třit a zpříjemnit. Stihli jsme řadu akcí jak ve škole či školce, tak i mimo ni.
– Zapojili jsme školu do Národního plánu obnovy – doučování
– Účastnili jsme se různých akcí v rámci prevence, kulturních a vzdělávacích akcí
– Jezdili jsme na plavání
– Zpracovávali jsme řadů projektů v rámci třídy, ale i celoškolní projekty
– Účastnili jsme se různých soutěží a olympiád
– Vyučující se zapojovali do řady seminářů a školení
– Dopracovávali jsme akce v rámci projektu EU Šablony II
– Žáci se účastnili adaptačních kurzů a lyžařského kurzu
– Pro rodiče děti ve školce natáčely vánoční besídky
atd., atd.

Na počátku měsíce února měla základní škola jarní prázdniny. Po nich jsme nastoupili do nového 
pololetí s vyhlídkou na lepší období i díky rozvolňování a ukončenému celorepublikovému testová-
ní ve školách. Rádi bychom proto splnili všechny naše plány, které jsme si určili již na začátku škol-
ního roku. A věřím, že se nám to povede. Jsme totiž tým. Tým, který dovede spolupracovat a nebojí 
se náročné práce s dětmi.

Nejbližší velkou akcí, na kterou bych vás tímto chtěla pozvat, je Den otevřených dveří. Plánuje-
me ho na středu 23. 3. 2022. Budeme se na vás těšit.

infOrmAce prO rOdiče dětí,  
Které Se letOS účAStní ZÁpiSU dO 1. třídy
Základní škola a Mateřská škola Klecany, okr. Praha – východ plánuje otevřít ve školním roce 
2022/2023 přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky.

O zařazení dětí do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce 
dítěte a na základě doporučení, které k žádosti zákonný zástupce přiloží. Potřebné doporučení 
vydává školské poradenské zařízení.
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Přestože je únor nejkratším měsícem v roce, letos o to kratším, že do něj 
zasáhly jarní prázdniny, stihly si děti užít spoustu zajímavých aktivit.

Žáci sedmých a osmých ročníků navštívili v rámci primární preven-
ce protidrogový vlak Revolution Train. Jedná se o preventivní projekt založený 
na smyslovém prožitku a interaktivitě. V multimediální vlakové soupravě se žáci 
prostřednictvím všech smyslů seznámili s drogovou problematikou. Vlakovou 
soupravu Revolution Train tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do 
podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh 
o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci vlaku tímto pří-
během procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají 
jeho účastníky. Program měl u žáků velký úspěch a věřím, že se jim stane inspi-
rací k pozitivním životním volbám.

Žáci třetích tříd už nejsou jen experty na malou násobilku, vyjmenovaná slova 
po „b, l a m“ a práci s počítačem. Své znalosti rozšířili o kurz první pomoci. Tímto 
kurzem si prošli již v první třídě. Jelikož však dobře vědí, že opakování je matkou 
moudrosti, rozhodli se kurz si po dvou letech zopakovat. Teď už si budou vědět rady 
i s pomocí v případě úrazu. Všichni si samozřejmě moc přejí, aby své nově nabyté 
znalosti nemuseli nikdy použít, ale jak se říká: „Štěstí přeje připraveným.“

Krásné sportovní odpoledne si společně užili žáci 2. B., 2. C, 3. B a 6. C. 
A nebylo to jen tak ledajaké odpoledne, ale přímo ledové. Děti nasadily brusle 
a snažily se vyzrát nad kluzkým povrchem. Učily se navzájem, podporovaly se, 
pomáhaly si vstát a padaly. Velcí bruslaři z 6. C se úžasně postarali o menší začá-
tečníky z řad druháků. Nikdo nefňukal, nikdo nebyl unavený, nikdo nepotřeboval 
zachránit. Naopak. Všichni jezdili, bavili se a užívali si, že se jim tak skvěle daří. 
Ještě trochu času na ledě a rodičům by se domů vrátili noví Jágrové či Sáblíkové.

Na následující měsíce již učitelé a žáci plánují řadu dalších projektů a aktivit. 
Určitě se máme všichni na co těšit. Už nám chybí jen sluneční paprsky, které by 
nám na ty naše aktivity trochu posvítily. 

Přejeme všem krásné předjarní a první jarní dny.

šKOlní KUrýr



Klecanský zpravodaj • březen 2022

Z drUžiny
Ahoj všem z naší družky!

Po lednových karanténách a následně jarních prázdninách se naše družka opět 
naplnila a mohla konečně začít se svými aktivitami, které nám všem již chyběly.

Dočkaly jsme se prvních společných vycházek, které jsme si krátily hrami v příro-
dě a zdoláváním různých přírodních překážek.

Hlavní událostí měsíce února bylo společné pohádkové odpoledne nazvané 
„Z pohádky do pohádky“. Na několika stanovištích děti přivítaly pohádkové bytosti 
s různými úkoly. Za každý splněný úkol byly děti náležitě odměněny. Všichni jsme si 
veselé odpoledne užily a už nyní se těšíme na další společné zážitky!

Hezké dny všem přejí děti i vychovatelky.
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StřípKy Ze šKOlKy
Blíží se jaro a po všech covidových peripetiích se snad blýská na lepší časy. Život 
v mateřské škole se vrací do normálu. Ke konci února jsme si kromě běžných činností 
užily i trochu kulturního vyžití.

Divadlo Glans
16. 2. navštívilo mateřskou školu divadlo Glans, které nám zahrálo dvě pohádky. Prv-
ní se jmenovala „O slepičce, která snáší zlatá vejce“ a druhá pohádka s ponaučením 
se jmenovala „O statečné selce“. Divadelní představení bylo moc hezké.

Hudební pořad
17. 2. navštívil třídy Berušku a Kobylku pan Ivo Vrba se svým hudebním pořadem.

Masopustní karneval
18. 2. se všechny naše třídy přidaly k masopustním radovánkám. Od pátečního rána 
se to ve školce hemžilo princeznami, námořníky, piráty a dalšími maskami. Děti si 
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užily spoustu zábavy, různých karnevalových soutěží a tancování. Třída Beruška byla 
letos originální, protože na počest zimní olympiády přišly všechny děti převlečeny 
za sportovce.

Přejeme Vám krásné jarní dny!
Kolektiv MŠ

pOctA Učitelům
Na 28. březen připadá výročí narození Jana 
Amose Komenského (*1592). Na jeho památ-
ku a připomenutí jeho nesmrtelného a stále 
aktuálního díla byl tento den ustaven jako 
Den učitelů.

O tom jak nesnadné a náročné je povolání 
učitele bylo napsáno bezpočet článků, sta-
tí, úvah a jiných literárních útvarů, o jejichž 
existenci mnohdy nemá obyčejný smrtelník 
ponětí. Ale zato máme všichni určitou pově-
domost o češtině. Jazyku krásném, bohatém, 
tvárném, vtipném a pro cizince značně složi-
tém. Naskýtá se tedy otázka, proč se poslední 
dobou čeština tak neuvěřitelným způsobem 
deformuje?
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Je to ještě vůbec čeština? Když běžně googlujeme, skypujeme, mailujeme, 
surfujeme po netu, remastrujeme, esemeskujeme, chatujeme a blogujeme. Nemít 
písíčko nebo mobil jsem down, bez tabletu a facebooku jste outsider, kdo neví, 
co je instagram nebo twitter, jako by ani nežil. Jediným životním cílem mnoha 
z nás je, bohužel, udělat si při každé, i nevhodné příležitosti, selfie, best of pak 
vyvěsit na zeď, a získat co nejvíce lajků a smajlíků od svých followerů. Kdo není 
online a neumí jezdit na in-linech je nula, stejně jako ten, kdo nemá vlastní 
webovou stránku, permici do fitka, nějakou tu kérku nebo piercing. To je snad 
horší než být houmlesák, feťák nebo bulimik. Každý máme plné ruce sim karet, 
plnou hlavu pinů od debetních a kreditních karet, protože platit cash je out. 
Jiný level je internetové bankovnictví. Dokázal by někdo logicky vysvětlit proč 
např. místo přikládání léčivých náplastí, tejpujeme, proč normálně nekupujeme 
oblečení ale outfity, nedbáme na vzhled ale na look nebo image, nechodíme do 
obchodů, ale shoppujeme, a zuby nehty se snažíme nekoupit fake, ale original. 
Místo kurzů a školení navštěvujeme workshopy, nejsme váhavci nebo lajdáci, 
ale trpíme prokrastinací, v televizi nás nebaví zpěváci a herci, ale showmani, 
megastar a celebrity z oblasti showbyznysu, sledujeme sitkomy, one-man show, 
reality show, atd.

Stále jsme s kolegy, kteří také mají rádi češtinu, přemýšleli, proč se tak masiv-
ně používají různá slova převzatá především z angličtiny, a ta se pak neforemně 
napasují na české skloňování. A jednou nás při výběrovém řízení na místo se-
kretářky napadlo, dát velmi sebevědomé slečně, která se na volné místo hlásila, 
diktát. Rázem jsme všichni ve výběrové komisi pochopili, proč je jednodušší 
používat zkomolené anglicko-české výrazy. Podle této uchazečky o místo sekre-
tářky „vlastníci byly povini nakládat s majetkem...kadeřnice měla provozovnu 
v Pražských Dejvicích a perlou diktátu byla věta děti říkali že budou jezdit na 
kolečkovích bruslích. Zmíněná slečna nás sice verbálně oslňovala svým „sívíč-
kem“ – pro nezasvěcené životopisem, tvrdila že její zálibou je m.j. četba proto 
hodně shoppuje v knihkupectvích a že o sobě může říct, že je velmi precizní při 
odevzdávané práci. Zřejmě ji v návalu preciznosti uniklo, že čeština má kromě 
„i“ také „y“, že se občas dělají ve větách čárky a rozlišuje se psaní velkých a ma-
lých písmen. Tento příběh nemá překvapivou pointu. Slečnu jsme ryzí češtinou 
vypoklonkovali s tím, aby vrátila „diplom“ ze základní školy. Do dnes si nejsem 
jistá, že pochopila, co jsme tím mysleli. Ale nám velmi pomohla v tom, že jsme 
si uvědomili, že je jednoduché používat i psát zkomolená slova, protože pro ně 
neexistují pravidla českého pravopisu.

Všem učitelkám a učitelům děkujeme za jejich celoži-
votní snažení, přejeme jim pevné nervy, náruč trpělivosti 
a vagon optimismu.

JH
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mySlivOSt
Poslední naháňka na černou zvěř v této lovec-
ké sezóně se uskutečnila v sobotu 22. ledna 
2022. Probíhala v lokalitách, ve kterých jsme 
při předchozích naháňkách vždy narazili na 
větší množství této zvěře. Jednalo se o Šulkov-
nu a stráně nad Vltavou u přívozu a nad tůně-
mi. V náročném skalnatém terénu byla ve dvou 
lečích ulovena dvě divoká prasata. Celkem se 
tak na společných lovech v této sezóně ulo-
vilo 12 kusů černé zvěře. Nadále bude odlov 
pokračovat individuální formou, tj. šoulačkou 
nebo na čekané.

Důvodem intenzivního lovu je 
trvalé nebezpečí vypuknutí afric-
kého moru prasat (AMP). I když 
v současnosti se tato choroba 
na území ČR nevyskytuje, hrozí 
její zavlečení ze sousedních stá-
tů – Německa, Polska, Slovenska 
a Maďarska, ve kterých se nachá-
zí několik ohnisek. Máme ještě 
v živé paměti průběh této vysoce 
nakažlivé choroby před několi-
ka lety na Zlínsku. Tato choroba 
není naštěstí přenosná na člověka 
a tehdy se ji podařilo zlikvidovat 
enormním úsilím zainteresovaných státních orgánů a různých organizací.

Jedinou cestou byla úplná likvi-
dace populace černé zvěře v zasa-
žené oblasti. Nejprve jejím uzavře-
ním pomocí oplocení a nakonec 
intenzivním odlovem včetně zapo-
jení policejních odstřelovačů. Jako 
preventivní opatření je v součas-
nosti vytyčeno nárazníkové pásmo 
u severních hranic státu, kde platí 
zvláštní opatření Státní veterinární 
správy určující povolené způsoby 
lovu, výši zástřelného, nálezného 
padlého kusu apod.

Ing. Jindřich Trpák
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22. mASOpUSt v KlecAnecH
V sobotu 19. února 2022 se již od 8.00 hodin v řeznictví pana Šťastného prodávaly ji-
trnice a jelítka. Před obchodem bylo vystaveno prase na háku a prodával se také guláš 
a teplé občerstvení. Kromě stánku s cukrovinkami přijali pozvání Václava Šťastného 
i herec a uzenář Petr Čtvrtníček a flašinetář Jan Bondra.

Ve 13.30 hodin se začaly scházet na náměstí masky. Počasí bylo letos velmi větrné, 
ale přesto do průvodu dorazilo mnoho masek i mnoho dospělých a dětí nezamasko-
vaných. Zaregistrováno bylo více než 86 dětských a 60 dospělých maškar.

Na náměstí požádal dragoun pana starostu, aby předal „Úřad“ nad městem. Staros-
ta předal úřad v podobě razítka. Ti, kteří sice přišli do průvodu v hojném počtu, ale 
nebyli ustrojeni v maskách, byli během odpoledne orazítkováni.

V 14.15 hodin vyrazil průvod městem ulicí Do Kaštan k řeznictví, kde řezníci ob-
drželi „Řád zlaté uzenky“. Průvod svými kejklemi vedl Vojta Vrtek a k poslechu hrála 
dechová kapela Jitřenka.

V letošním roce nás hostili:
♣ Řeznictví, uzenářství – Václav Šťastný,
♣ opakovaně průvod pohostili Filingerovi, Matouškovi a Holkupovi
♣ a nově skvěle zvládli zastaveníčko Borovičkovi.

Velice děkujeme všem našim hostitelům, jejich rodinám a sousedům, kteří při-
pravili opravdu bohaté pohoštění pro maskované i nemaskované účastníky průvodu, 
neboť ani letos se hostitelé nenechali zahanbit.

Před šestnáctou hodinou průvod dorazil do sálu KC Rychta a maškary se vydaly na 
diskotéku. Řada dětí i dospělých zde tancovala na oldies hity, které vybíral DJ Patrik 
Rokl. Pavla Mutinská se v sále postarala o tancování dětí.

Pekařství u Píchů dodalo výborné koláče a škvarkové placky a paní Nejedlá z DPS 
poslala napečené sladkosti.

Porota ocenila 3 dospělé masky, kterými byly:
1. Rudý baron Manfred von Richthofen a početná skupina
2. Řezník a princezna na klíček
3. Bílá paní

Pěkné byly i další masky např. indián, boxer, pan Dýně, medvědi a manželé z Alp-
ského podhůří. Mezi dětskými maskami bylo mnoho princezen, zvířátek, čarodějů, 
pirátů, kovbojů i bojovníků Star Wars, tučňáci a internetová síť. Pozornost upoutal 
bicyklem tažený dětský autobus. 

Děkujeme všem účastníkům, neboť díky nim byl letošní průvod velmi početný 
a vydařený.

Odkazy na fotografie z masopustu naleznete ve facebookové skupině Klecany.

Kristýna a Jan Holubovi
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Svazek obcí Dolní Povltaví při příležitosti Dne Dolního Povltaví

vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma:
„Jaro v Dolním Povltaví“

Věkové kategorie:
1. do 6 let 2. 7 – 11 let 3. 12 – 15 let
Podmínky soutěže:
•  MŠ nebo ZŠ mohou do soutěže zaslat max. 5 prací v každé kategorii
•  Do soutěže se mohou hlásit i děti z obcí svazku (Klecany, Klíčany, Kozomín, Máslovice, Odolena Voda, 

Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody), které nenavštěvují MŠ nebo ZŠ uvede-
ných obcí

•  Technika: kresba, malba, pastel, tužka, koláž
•  Maximální rozměry výtvoru: 50 x 70 cm (ne prostorové práce)
•  Výtvor bude na zadní straně označený celým jménem, adresou a názvem školy (pro účastníky organi-

zované z MŠ a ZŠ) nebo celým jménem, adresou a kontaktem na zákonného zástupce autora díla (pro 
individuální účastníky)

•  Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2022
•  Práce můžete předávat na obecní, resp. městské úřady vždy během úředních hodin do 30. 4. 2022
•  Vyhlášení výsledků proběhne na akci Den Dolního Povltaví 21. května 2022 v Odoleně Vodě
•  V každé kategorii bude oceněno 10 nejlepších prací
•  Do soutěže jsou připraveny hodnotné ceny – hračky, deskové hry, výtvarné potřeby, tablety, koloběžky, 

power banky, flashdisky, sluchátka apod.
•  Kompletní výsledky budou zveřejněny na www.dolnipovltavi.eu
•  Veškeré práce se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat 

s nimi podle vlastního uvážení.
•  Bližší informace poskytne administrátor svazku: Kateřina Nováková, MAS Nad Prahou o.p.s., mail: 

info@nadprahou.eu, tel.: 608 750 224
Zveřejněno 18. 2. 2022
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Z fOtBAlOvéHO KlUBU  
mSK KlecAny 1921

Zimní příprava v plném proudu
Spíše nezimní počasí nám umožnilo naplno využít kapacitu hřiště s umělou trá-
vou. Některá mužstva využívají i kryté prostory v areálu základní školy – tělo-
cvičnu a nafukovací halu.

Fotbalistky a fotbalisté se naplno věnují přípravě na mistrovská utkání soutěží 
na všech úrovních, které začnou tento měsíc.

Kromě pravidelných tréninků se naše mužstva zúčastňovala turnajů a příprav-
ných přátelských utkání. Nyní už jen vyhlížíme „ostré“ soutěže, abychom mohli 
zúročit zimní přípravu při měření sil se soupeři okresu Prahy – východ, Středo-
českého kraje a naše holky v rámci celé České republiky.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání při fotbalových zápasech!

Pozvánka na fotbalová utkání klecanského „áčka“
12. 03. 2023 14.30 SK Chlumec MSK Klecany 1921

19. 03. 2022 10.30 MSK Klecany 1921 FC Čechie V. Dobrá

27. 03. 2022 15.00 SK Sokol Prčice MSK Klecany 1921

02. 04. 2022 10.30 MSK Klecany 1921 SK Baník Libušín

10. 04. 2022 10.15 SK Rakovník B MSK Klecany 1921

Oplocení fotbalového hřiště
Mnozí z vás jistě zaznamenali, že se okolo hřiště „válí“ shozené zábradlí. Někte-
ré shozené části jsou bohužel dílem neurvalých návštěvníků sportovního areálu. 
Větší část povaleného zábradlí je však dílem abnormálního množství větrných 
dnů. Není to laxnost pana správce, ale vždy po narovnání zábradlí došlo k jeho 
opětovnému povalení větrem. Zábradlí dlouhodobě nevyhovuje našim potřebám 
a snažíme se, ve spolupráci s městem Klecany, získat dotační prostředky na nové 
oplocení hřiště. Věříme, že se nám v letošním roce podaří oplocení vybudovat 
a přispět tak jak k ochraně samotného hřiště, tak i k bezpečnosti hráčů a návštěv-
níků fotbalového hřiště.

D. Horová
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