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SlOvO StArOSty
Vážení občané,
v posledních dnech i na naše město dolehla válka na Ukrajině. Tato nezávislá země byla 
24. února 2022 napadena armádou Ruské federace, která útočí i na civilní cíle. Všichni 
jsme jistě v médiích viděli záběry na zničené obytné domy, školy, nemocnice. Mnoho ob-
čanů se z oblastí zasažených válečným konfliktem rozhodlo uprchnout ve snaze zachránit 
životy své a svých blízkých. Rada města Klecany krátce po začátku konfliktu jednomyslně 
rozhodla o dočasném uvolnění všech volných ubytovacích kapacit na městské ubytovně 
pro uprchlíky z Ukrajiny.

Přes sociální sítě jsme zveřejnili nabídku ubytování a setkali se s obrovským zájmem. 
Uvedené telefonní číslo si mezi sebou nasdíleli koordinátoři, kteří zajišťovali dopravu ukra-
jinských uprchlíků a telefon vyzváněl každých pár minut. Nejčastější prosby byly: „Po-
třebujeme ubytování pro maminku a dítě z Charkova… potřebujeme ubytování pro dvě 
maminky a čtyři děti z Kyjeva… potřebujeme ubytování pro babičku a vnuka…“. První 
občané Ukrajiny prchající před válkou začali přijíždět o víkendu 26. a 27. 2., přijížděli 
přes den, v noci i nad ránem. Pohled na vystrašené, po dlouhé cestě unavené maminky 
se slzami v očích a dětmi v náručí, jejichž manželé a bratři zůstali doma bojovat proti 
ruským okupantům, na mě velmi zapůsobil a utvrdil mě, že když máme možnost, musíme 
pomoci.

Místa na ubytovně se začala velmi rychle zaplňovat a zájem byl mnohem větší, než 
byly naše ubytovací kapacity. Na ubytovně není žádný luxus – jedná se o pokoje se starším 
vybavením, ve kterých je kromě postelí a skříní pouze lednička, kuchyň a sociální zařízení 
jsou společné. I za toto ubytování však jsou ukrajinští občané velmi vděční. Součástí vy-
bavení ubytovny nebyly talíře, příbory a další kuchyňské potřeby. Obrátili jsme se tedy na 
občany s prosbou o sbírku těchto věcí. Vlna solidarity byla obrovská, doslova během pár 
minut po zveřejnění poptávky na facebooku jsme měli většinu toho, co jsme potřebovali.

Když bylo jasné, že kapacita ubytovny nebude stačit, obrátili jsme se znovu přes sociál-
ní sítě na občany s prosbou o poskytnutí ubytování. Opět jsme se setkali s velmi solidárním 
přístupem mnoha spoluobčanů, kteří nabídli možnost ukrajinské uprchlíky ubytovat ve 
volných pokojích, bytech nebo apartmánech. Získali jsme i několik možností ubytování 
v okolních obcích, zejména ve Zdibech, Řeži nebo v Sedleci, kam jsme několik rodin 
umístili a předali je k další pomoci místním úřadům. Někde chyběla postel, jinde mat-
race, peřiny, nebo například stolek a židle. Vše se nám podařilo díky darům od občanů 
velmi rychle zajistit. Od dárců – potravinové banky nebo z distribučního centra Albert 
jsme získali základní potraviny a hygienické potřeby, každý ubytovaný dostal ihned akutní 
materiální pomoc.

Když byly všechny nabídnuté ubytovací kapacity plné a bylo zajištěno základní vy-
bavení, začali jsme s kolegy z vedení města činit další kroky jako zajištění kontaktního 
ukrajinsky hovořícího pracovníka, sociálního pracovníka, předávání důležitých informací 
pro pobyt, odvoz k registraci do uprchlických center, zajištění lékaře apod. Jen na území 
Klecan jsme ubytovali více než 70 ukrajinských uprchlíků a další tři desítky jsme umístili 
v okolních obcích. Protože se v naprosté většině jedná o maminky s dětmi, které by za 
normálních okolností chodily do školy, začali jsme řešit jejich vzdělávání. Poněkolikáté 
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jsme využili sociální sítě, přes které se nám pomocí inzerátu podařilo zajistit ukrajinské 
paní učitelky. Dočasnou školu získaly ukrajinské děti v budově ZUŠ, kde je jinak dopole-
dne volno. Zpráva o vzniku školy s výukou v ukrajinštině se rozšířila a začaly k nám jezdit 
i děti z okolních obcí. Z původně plánované jednotřídky tak nakonec vznikly tři třídy, kde 
jsou děti rozděleny podle věku (1. – 3. třída, 4. – 5. třída a druhý stupeň), o děti se starají 
čtyři paní učitelky a jedna paní družinářka. Družinu pro nejmenší jsme zajistili v aule 
mateřské školy. Zajistili jsme základní učební pomůcky, sehnali tabule do jinak hudebních 
a výtvarných tříd, škola zapůjčila pro výuku tablety a darem od ÚJV Řež jsme získali deset 
notebooků. O mzdy ukrajinských paní učitelek a družinářky se podělí obce, se kterými 
úzce spolupracujeme a ze kterých do školy dochází nejvíce dětí, kromě Klecan jsou to 
Zdiby a Husinec-Řež. Město Klecany zřídilo transparentní účet, na který mnoho občanů 
a firem zaslalo a stále zasílá finanční prostředky. Z nich budou hrazeny přímé výdaje spo-
jené s řešením uprchlické vlny z Ukrajiny, tedy zejména mzdy učitelek, školní pomůcky 
nebo přímá pomoc rodinám.

Někteří ukrajinští občané se již začali zapojovat do života v našem městě – místní spol-
ky a sportovní oddíly nabídly dětem své aktivity a první děti z Ukrajiny již trénují s našimi 
malými sportovci, z ubytovny se naučily chodit s koloběžkou do nedaleké skate haly, nebo 
můžete potkat skupinku nejmenších s paní učitelkou na některém z dětských hřišť v okolí 
školy. Dospělí se snaží hledat si práci nebo brigádu.

Ukrajině přejeme, aby válka v jejich zemi co nejdříve skončila a jejich občané se mohli 
v klidu vrátit do svých domovů, bez strachu z ostřelování a bombardování ruskými oku-
panty.

Děkuji všem, kteří pomohli a pomáhají. Našim hasičům, kteří vypravili tři záchran-
né jízdy k maďarsko – ukrajinským hranicím, během nichž evakuovali 20 ukrajinských 
občanů včetně 13 dětí. Děkuji občanům za poskytnuté ubytování, finanční a materiální 
pomoc. Děkuji kolegům z vedení a zaměstnancům města, pro které byly poslední dny 
velmi náročné.

Daniel Dvořák, starosta

Obrázek, který nám namalovaly ukrajinské děti z klecanské ubytovny:
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Foto: iRozhlas.cz
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výpiSy Z USneSení rAdy A ZAStUpitelStvA 
měStA KlecAny v únOrU A BřeZnU 2022
Rada 28. února
 – Vzala na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 16. 2. tr.
 – Vzala na vědomí cenovou nabídku na zajištění inženýrské činnosti pro akci Pře-

chod u kostela Klecany.
 – Schválila smlouvu o výpůjčce na pozemky a budovy v areálu Dolní kasárna se 

spolkem Pravý Hradec.
 – Schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku na pořízení hasičské techniky mezi měs-

tem Klecany a Sborem dobrovolných hasičů Klecany.
 – Vzala na vědomí informaci o potřebě uzavření smlouvy na čištění kanalizace 

a schválila nevýhradní rámcovou smlouvu na zajištění havarijního i běžného čiš-
tění kanalizace v Klecanech za 2 400 Kč/hod. bez DPH za práce čisticího vozu 
8 a 10 m3 a 35 Kč/km bez DPH za dopravu, 2 100 Kč/hod. bez DPH za hodinu 
práce čisticího vozu – dodávka a 25 Kč/km bez DPH za dopravu a 2 000 Kč/hod. 
bez DPH za práce kamery a 25 Kč/km bez DPH za dopravu.

 – Vzala na vědomí zprávu paní ředitelky Mgr. Barešové o činnosti Základní a mateř-
ské školy Klecany za první pololetí školního roku 2021/2022.

 – Vzala na vědomí informace o možnosti řešení lávky přes Vltavu spojující Klecánky 
a Roztoky zpracované Ing. arch. Petrem Tejem.

 – Schválila pronájem sálu Kulturního centra Klecany pro Taneční dospělých a Latin 
dance pro ženy v období září – říjen 2022 za cenu 1 000 Kč/hod.

 – Vzala na vědomí žádost o pronájem sálu KC Rychta Klecany, hodina jednou týdně, 
pro cvičení s obručemi.

Zasedání zastupitelstva 3. března
Zastupitelé města na svém řádném zasedání schválili mimo jiné:
Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny ve výši 367 100,– Kč jako humanitární po-
moc poskytovanou na území České republiky zahraničním uprchlíkům. Peníze byly 
poslány na zvláštní bankovní účet 123-5438060297/0100 založený u Komerční ban-
ky a. s., který byl zřízen městem Klecany za účelem konání veřejné sbírky Na pomoc 
válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Žádosti o dotace
Hlasovalo se o všech žádostech o dotace spolkům v jednom bloku v souladu s dopo-
ručením finančního výboru zastupitelstva. Jsou to tyto:
 – MSK Klecany 1921 (fotbal) ve výši  300 000 Kč
 – Junák – český skaut, středisko Havran Klecany   70 000 Kč
 – Humbuk   12 000 Kč
 – Myslivecký spolek Zdiby – Klecany   30 000 Kč
 – Česká společnost přátel zvířat útulek Psí domov Řepnice   10 000 Kč
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 – Klub biatlonu Klecany   60 000 Kč
 – Klecanská nota   15 000 Kč
 – Český svaz chovatelů, Základní organizace Klecany   3 000 Kč
 – AktivKid   60 000 Kč
 – Český svaz včelařů  15 000 Kč
 – Klub přátel koní a poníků  25 000 Kč
 – Pravý Hradec  164 000 Kč
 – Sbor dobrovolných hasičů Klecany 45 000 Kč
 – Samuraj Praha 26 000 Kč
 – Spolek V Honech 30 000 Kč
 – Handicap centrum Srdce  5 000 Kč

Zastupitelé zvolili
Ing. Jitku Homoláčovou do funkce přísedící Okresního soudu Praha – východ.

Zastupitelé vzali na vědomí tyto informace:
 – o úpravě kuchyňského sporáku v základní škole
 – o ukončení procesu kolaudace čističky odpadních vod, která je vybudována pro 

9 000 obyvatel
 – o nákupu kontejnerového auta
 – o změně dopravního značení v ulici Do Kaštan a přechodu u kostela.

Rada 7. března
 – Schválila nákup závěsného systému pro výstavy obrazů v Kulturním centru Rychta, 

od společnosti Nora Galerie Praha.
 – Vzala na vědomí zápis ze sociální komise.

Rada 14. března
 – Vzala na vědomí návrh Pravého Hradce na spolupráci s městem ve věci soutěže 

o titul Obec přátelská rodině a seniorům a pověřila K. Holubovou spoluprací se 
Z. Tomášovou na přípravě žádosti o účast.

 – Schválila žádost Junáka Středisko Havran Klecany o konání dětského závodu v Kle-
canském háji v sobotu 23. 4. tr. a pověřuje Městskou policii Klecany asistencí 
týkající se dočasného dopravního značení.

 – Schválila ceník a pravidla pronájmu KC Rychta Klecany.

Podrobný text usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva města najdete na

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

Zdena Lomová
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ČArOdějnice –  
i OHlášení pálení má Svá prAvidlA
Blíží se oslavy Filipojakubské noci, vítání jara, chcete-li „pálení 
čarodějnic“. To s sebou nese zábavu, ale i riziko požáru. Pro uspo-
řádání oslav s hranicí je dobré udělat několik bezpečnostních opatření a také ohlásit 
pálení na příslušný HZS kraje, aby se z oslavy nestala pohroma.

HZS Středočeského kraje využívá pro potřeby operačního a informačního střediska 
k evidování pálení aplikaci Evidence pálení. Hasiči takové pálení evidují. Toto ohlá-
šení slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Tím 
dochází k omezení počtu planých výjezdů hasičů. Při samotném pálení si každý musí 
počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.

Jak přesně postupovat při nahlašování pálení?
Fyzické osoby před zahájením pálení nahlásí spalování látek přes aplikaci EVIDENCE 
PÁLENÍ, kde vyplní jednoduchý formulář a v mapě přesně vyznačí místo.

Důležité informace jsou:
 – Doba pálení – časový údaj od začátku pálení až po úplné uhašení.

Odpovědná osoba a její kontakt – je potřeba uvést toho, kdo bude po celou dobu pále-
ní na místě. Kontakt bude sloužit pro případné telefonické ověření operačním střediskem.

Místo pálení – vyznačeno přesně v mapě, v poznámce lze popsat např. nejbližší 
přístupovou cestu.



Klecanský zpravodaj • duben 2022

* Po registraci můžete 
jednoduše zadávat více 
pálení v různých Vámi 
spravovaných lokalitách 
a přitom o nich mít kom-
pletní přehled. Pokud by 
v letních měsících bylo 
vyhlášeno období mi-
mořádných klimatických 
podmínek z důvodů su-
cha, budete o zákazu pá-
lení informováni na Váš 
kontaktní email.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny ze zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů písemně ohlásit pálení na místně 
příslušný HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípa-
dě může takovou činnost zakázat. Využitím aplikace evidence pálení nedochází ze 
strany právnické a podnikající fyzické osoby ke splnění podmínek a povinností, které 
jsou dány výše zmíněným zákonem. Pro nahlášení spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství právnickou nebo podnikající fyzickou osobou je třeba učinit samo-
statné podání na HZS Středočeského kraje se všemi náležitostmi.

Pár rad na závěr, jak bezpečně oslavit pálení čarodějnic:
 – Při rozdělávání ohně, se v žádném případě nesmějí používat vysoce hořlavé látky.
 – Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště 

či místa pálení. Místo musí být vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů 
a 100 m od stohu slámy.

 – Je zakázáno například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Je 
třeba mít na paměti i bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských 
budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám vzniká nebezpečí požáru, např. zapálením 
střechy.

 – Je nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci.
 – Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
 – Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru!!!
 – Opustit ohniště lze až po jeho úplném vyhasnutí, důkladném zalití vodou nebo za-

sypání zeminou. Hasiči každý rok dohašují mnoho ohnišť, která byla po skončení 
akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je potřeba dohlížet na ohniště, není 
nikde stanovena, nicméně z našich zkušeností vyplývá, že by to mělo být minimál-
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ně 12 hodin od ukončení pálení a zalití nebo zasypání ohniště. Velmi vhodné je 
při pálení hlavně velkých vater požádat o spolupráci místní dobrovolnou jednotku 
hasičů.

por. Ing. Lucie Jelínková
krajský koordinátor PVČ

Vypalování trávy a pálení biologického odpadu
Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky, 
přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších 
osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení 
vícero podmínek. 

Zákony plošné vypalování porostů zakazují
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požár-
ní ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění poz-
dějších předpisů. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, 
jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. 
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby ne-
smí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 
500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fy-
zické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, 
zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových 
vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby 
a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírod-
ních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených 
opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této čin-
nosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být 
těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:
 – velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě pří-

tomen dozor,
 – při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň 

uhasit, 
 – místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny 

hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 – místo spalování se zajistí dostatečným množstvím hasebních látek,
 – místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
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 – po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontro-
lovat,

 – příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 – spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských 

objektů,
 – osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, 

která je spalováním pověřena.
zdroj: www.hzscr.cz

HASiČSKé ZávOdy v UZlOvání
Dne 19. 3. se v Mukařově 
konala hasičská soutěž v uz-
lování „Mukařovský uzel“. 
V tomto závodě musí sou-
těžící uvázat pět uzlů (úvaz 
na proudnici, zkracovačku, 
tesařský, ambulantní a lod-
ní uzel), a to co v nejrych-
lejším čase. Naše družstvo 
mladších žáků bylo složeno 
z pěti nejrychlejších uzlova-
čů a uzlovaček, kteří se bra-
vurně vypořádali s nervozi-
tou na svém prvním závodě 
v uzlování a umístili se na 
krásném 15. místě.

Moc gratulujeme všem soutěžícím, a přejeme mnoho úspěchů v nadcházejících 
sportovních kláních.
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UKliďme Svět – UKliďme nAše měStO
V sobotu 26. 3. 2022 proběhla v našem městě úklidová akce „Ukliďme svět – Ukliď-
me naše město“.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci při úklidu našeho města.
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ČeSKO – UKrAjinSKé OdpOledne Se vydAřilO
V neděli 27. 3. proběhlo 
na náměstí Třebízského 
v Klecanech, za krás-
ného slunečného poča-
sí a ve velmi přátelské 
atmosféře, česko-ukra-
jinské odpoledne. Paní 
kuchařka Dana z Char-
kova uvařila kotel vý-
borného ukrajinského 
boršče, klecanské ženy 
napekly koláče a buch-
ty a došlo k vzájemné-
mu ochutnávání s úspě-
chem na obou stranách. 
Ukrajinští občané, kteří 
našli v Klecanech do-
časný domov, se seznámili mezi sebou i s místními a získali důležité informace, 
např. kontakty na firmy z okolí, které jim nabízejí volná pracovní místa. Po válce 
se chce většina vrátit domů, ale dokud jsou zde, nechtějí být odkázáni na sociál-
ní dávky a hledají si práci nebo brigádu. Mnoho místních podnikatelů, živnost-
níků nebo řemeslníků shání pracovníky, spolupráce tedy může být oboustranně 
výhodná.

Daniel Dvořák, foto Pavel Kotrba
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FArmářSKé trHy  
Se vrAcí dO KlecAn
Farmáři z našeho regionu projevili zájem opět obnovit 
farmářské trhy na náměstí Třebízského v Klecanech.

Plánované termíny trhů v měsíci dubnu – 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4.

pOcHvAlA prO KlecAnSKOU prOdejnU 
„řeZnictví – UZenářStví“

V Klecanech máme prodejnu „Řeznictví 
– Uzenářství“. V této prodejně je vzorný 
pořádek a zákazníci jsou od zaměstnanců 
vždy příjemně přivítáni. Vedoucí prodejny 
pan Václav Šťastný a prodavači si zaslouží 
velkou pochvalu.

V. Drastilová

vyHlášení nejúSpěšnějšícH SpOrtOvců rOKU 
2020 A 2021
Ve středu 23. 3. 2022 jsme měli tu čest v zaplněném sále Kulturního centra Rych-
ta ocenit Cenou města nejúspěšnější klecanské sportovce sezón 2020 a 2021. 
Oceněni byli sportovci, kteří mají bydliště v Klecanech nebo jsou členy některé-
ho z klecanských sportovních oddílů a v uplynulých sezónách dosáhli výrazné-
ho úspěchu v mezinárodních nebo domácích soutěžích. Je až s podivem, kolik 
máme v Klecanech vynikajících sportovců různých sportovních odvětví i věko-
vých kategorií – světového rekordmana, medailisty z Mistrovství Evropy, mistry 
republiky, úspěšné ligové hráče, reprezentanty... Ocenili jsme i obětavé trenéry, 
kteří sportovcům věnují značnou část svého času. Všem moc děkuji za výbornou 
reprezentaci našeho města a přeji hodně dalších úspěchů. Úspěšní sportovci jsou 
vzory pro děti a mládež, pro které je potom sport zdravým naplněním volného 
času.
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Seznam oceněných:

Sportovci:
Marcela Blailová (lukostřelba Klecany)
Martin Dufek (lukostřelba Klecany)
Nela Faltysová (cyklistika Adastra)
Klára Hanáková (biatlon Klecany)
Lukáš Jech (cyklistika, snowboarding Adastra)
Zuzana Kadlecová (cyklistika Adastra)
Krištof Král (cyklistika Dukla Praha)
Matyáš Král (cyklistika Dukla Praha)
Matěj Kubíček (silový trojboj, vzpírání)
Dominik Kukla (cyklistika Adastra)  
Alexandra Lojínová (windsurfing)
Zuzana Nekvasilová  (biatlon Klecany)
Aneta Novotná (cyklistika Adastra)
Daniel Novotný (hokej, HC Sparta Praha)
Lukáš Vejvoda (biatlon Klecany)

Dívčí tým MSK Klecany (kopaná)
 
Trenéři:
Cena za zásluhy o rozvoj sportu

Michal Benda (kopaná)
Pavel Mišoň (cyklistika)
Daniel Perout (kopaná)
Vladimír Vidím (lukostřelba)

Daniel Dvořák, starosta
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veliKOnOce
V naší kultuře mají Velikonoce prapůvodní základ 
v osvobození. Několika židovským kmenům se teh-
dy podařilo dostat z otrockého postavení v Egyptě na 
svobodu. V dokonale organizovaném státě měli tihle 
lidé všechno zajištění, přesto se nejvíc radovali ze 
získané svobody a každoročně to slavili. Po víc než 
tisíci letech, před těmi oslavami, došlo v Jeruzalémě 
v osobě Ježíše z Nazareta k osvobození z nesvobody 
vnitřní. To je od té doby základem našich Velikonoc 
křesťanských. Proto jsou Velikonoce svátky veselé. 
Taky kvůli jaru, nejnadějnějšímu ročnímu období. 
Doprovází je koledování s pomlázkou, kuřátka a kraslice, to ví ostatně každý.

Letošní Velikonoce
bohužel, nejsou jako jiné. Za našimi hranicemi zůstává zničená ukrajinská země. 
Statisíce jejích obyvatel ji muselo opustit, aby si zachránili holý život. Tohle píši v prv-
ní jarní den, a tak ještě nevím, co všechno se za těch 14 dní, než to budete číst, na 
Ukrajině přihodí. V téhle chvíli si jenom s úzkostí přeji, aby ty děsivé dny byly už 
pryč a tamní obyvatelé mohli žít bez sirén a ruských okupačních vojsk u nich doma.

Staré latinské přísloví
historia magistra vitae, že dějiny jsou učitelkou života, opět ukázalo svou křehkost. 
Znalostí přísloví nepřestaly dějinné příběhy nenávisti, válek, a nejrafinovanějších bo-
lestí. Stále se opakují, aniž by se lidstvo poučilo. Tak z přísloví zbyla jenom touha po 
zabránění utrpení, které si lidé páchají. Mezi odstrašující postavy novodobých dějin 
patří např. Hitler, ale dneska sledujeme shodu Putinova jednání s Hitlerovým. Putinův 
rozčilený projev před invazí se lišil od Hitlerova křičení před začátkem války jen kre-
melskou kanceláří místo přeplněného stadionu v Norimberku. A oba přitom získali 
na svou stranu pochlebovače a podporovatele.
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Poučení z dějin
je těžkostí, která se nevyhýbá nikomu. Touha vládnout, panovat nad někým ve škole, v úřa-
dě nebo dokonce i v rodině, je odvěká, svůdná a každého ohrožující. Ani dnes nejsou žád-
né rozumné důvody ke schvalování Putinova jednání. A přece dokonce jeden ruský křesťan, 
patriarcha Kyrill, stojící v čele tamní pravoslavné církve, se k tomu propůjčil. Jistě není sám.

Ježíš Nazaretský
naopak s násilím neměl nic společného. Všechny nabídky k bojování a vládnutí zdál-
ky odmítal. Říkal naopak, že kdo chce být v čele, musí mít zájem na společném 
prospěchu, mít radost z dobra, kterého se dostává všem. Pracoval jako tesař a uměl 
názorně vysvětlovat i složité věci vyprávěním ze života. Od něho možná víte o zako-
pané hřivně nebo o samaritánské službě. Jeho život se stal vděčným námětem všech 
druhů umění. Jeho poslední jídlo s učedníky, poslední večeři na obraze, zná každý.

Mnozí ho obdivovali
a dávali mu různé tituly, Učitel, Kristus (tj. zachránce, řešitel, reformátor nebo král), 
dokonce i ten nejvyšší: Syn Boží. Jeho život se nepodařilo popravou umrtvit, dodneš-
ka mluvíme o Ježíšově vzkříšení.

Některé jeho věty jsou známé
a nepotřebují vysvětlení: Co chceš, aby lidé dělali tobě, dělej ty jim.
Některé jeho myšlenky nejsou tak příjemné: Ber ohled na ostatní. Každý má svoje 
starosti i bolesti, každý zažil radost i zklamání.
Některé jsou obtížné: Ublíží-li ti někdo, jdi a nejdříve to s ním prober.
Nejtěžší je tohle: Nikdo není zcela bez chyb. Dobrý je pouze Pán Bůh. Uznej svou 
chybu a nebuď nedůtklivý.
Na otázku
proč bych měl jednat zrovna takhle? odpověděl: Podívej se na svůj život jakoby z výš-
ky. (T. G. Masaryk říkal: z hlediska věčnosti.) Vždyť nejsi pánem na Zemi. Jsi jedním 
z mnoha, kdo dostal příležitost života. Každé neuctivé jednání poškozuje prostředí 
k životu. Jediná možnost pokojného života je soucítit se světem i s lidmi.
Je to dobrá rada. Člověk si přitom užije života, a ještě se cítí velmi dobře.
Nenechme se ovládnout násilím. Veselé Velikonoce.

Pavel Kuneš

StArOBylé veliKOnOČní OBřAdy
Starobylé velikonoční obřady v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie začí-
nají takto:
Zelený čtvrtek 18 hod.
Velký pátek  18 hod.
Bílá sobota  19 hod. -pk-
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KUltUrní pAmátKy KlecAn (4)
Klecanský zámek – o klecanském zámku se jako o zatím nedostavěném dočítáme 
v r. 1691, kdy se novým majitelem stává Václav Vojtěch ze Šternberka. Zámek je z té 
doby popsán jako trojkřídlá budova uprostřed hospodářského dvora, ze dvou stran 
chráněná příkopem. Hlavní jižní průčelní křídlo bylo dvoupatrové s velkým sálem zdo-
beným štukem a menším pokojem s krbem v horním poschodí. Půda nad nimi byla 
upravená ke skladování obilí. Obě boční křídla byla patrová. Levé západní, na rozdíl od 
dokončeného pravého východního se sedmi obytnými místnostmi v patře, bylo vystavě-
no jen po střechu. Tři místnosti v patře nebyly dokončeny a pod nimi byla zřízena stáj 
a chlév. Stropy místností v obou vyšších patrech průčelí budovy byly zdobeny štukem 
a freskami. Západní křídlo bylo zastřešeno, nedokončené místnosti v prvním patře byly 
využívány ke skladování obilí a v přízemí pod nimi zůstaly maštale.

V roce 1727 kupují zámek Clam-Gallasové, v jejichž držení je až do r. 1803. 
V době působení Clam-Gallasů v Klecanech, zámek dvakrát navštívila císařovna Ma-
rie Terezie, poprvé r. 1754 a podruhé r. 1757. Hrabě Kristián Filip Clam-Gallas zámek 
prodává bývalému nájemci nelahozevského panství Janu Woborzilovi, jehož rodina 
má zámek v držení do roku 1847, kdy ho kupuje cukrovarník, Antonín Balle. Posled-
ním soukromým majitelem zámku byl od r. 1892 Jindřich Benies. Od roku 1942 byl 
zámek vlastnictvím organizace Hitlerjugend a v r. 1944 byl zámek i přilehlé klecan-
ské letiště obsazen německými vojsky.

Zámek během své existence třikrát vyhořel, (v letech 1827, 1857 a 1924). Po prv-
ním požáru zůstalo průčelní křídlo už jen jednopatrové a později bylo dodatečně 
přistavěno i čtvrté severní křídlo. Na zámecké budově jsou patrné barokní vikýře. 
Obnova zámku byla provedena v empírovém slohu podle návrhu Kašpara Předáka.

Po r. 1945 sídlila v zámku Ústřední škola Československého svazu mládeže a od 
roku 1950 do r. 1990 zámek i rozsáhlé přilehlé pozemky sloužily Československé 
lidové armádě jako kasárna.

Ministerstvo obrany převedlo zámek do majetku obce. V roce 1992 byl zámek i s par-
kem prodán firmě AZ SERVIS. Od r. 1990 do r. 2003 došlo ke značné devastaci zámku, 
neboť nový majitel se o nemovitost nestaral a v roce 2003 ji převádí do vlastnictví 
současného majitele, který provedl rozsáhlou rekonstrukci se zachováním původního, 
stavebně technického, charakteru. Zámek není v současné době přístupný veřejnosti.
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Březen je výjimečným měsícem. Vrací se k nám jaro, vše se probouzí 
ze zimního spánku, ze země vystrkují hlavičky první květiny, ptáci 
opět rozehrávají své koncerty a vědět o sobě dávají i první odvážlivci 
z hmyzí říše. 

Výjimečný byl tento měsíc také 
v naší škole. 23. 3. se uskutečnil 
Den otevřených dveří. V dopoled-
ních hodinách měli rodiče mož-
nost nahlédnout do tříd a vidět 
své děti v průběhu vzdělávacího 
procesu. V odpoledních hodinách 
se naše škola proměnila v cestov-
ní kancelář a vyvezla rodiče na 
cestu za Emilem Holubem a Jo-
sefem Skupou, osobnostmi slaví-
cími v letošním roce významná 
jubilea. Děti si pro své diváky při-
pravily divadelní, taneční a hu-

dební představení, výstavu 
a prezentace. Nechybělo 
ani něco na zub. 

V předešlých dnech za-
vítali žáci devátých roční-
ků do historického měs-
ta Terezín, které v době 
2. světové války sloužilo 
jako koncentrační tábor.

Žáci šestých a sedmých 

ročníků se rozhodli hodit na 
chvíli za hlavu školní povinnos-
ti, místo tašek nasadili taktic-
ké vesty a zahráli si na vojáky 
v bohnické laser game aréně.

Žáci čtvrtých tříd se zúčastnili 
vzdělávací akce v nuselském Tri-

šKOlní KUrýr
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loparku. Zde si zahráli 
na paleontology. Štěteč-
ky odkrývali kostru di-
nosaura, vše zakreslova-
li do terénního deníku, 
preparovali zkameně-
liny a ze sádry odlévali 
modely vyhynulých ži-
vočichů. Svou výpravu 
v čase si moc užili a kdo 
ví, třeba mezi nim byl 
nějaký budoucí paleontolog.

Třeťáci se pro změnu vydali, v rámci preventivního programu, na online moře. 
Při brouzdání online hladinou se dozvěděli mnoho důležitých informací týkají-
cích se bezpečného chování na Internetu.

Na závěr by vás žáci 7.A rádi pozvali na zábavnou charitativní akci, která se 
uskuteční 9. 4. v Dolních kasárnách od 13 hodin. Děti se mohou těšit na spoustu 
zábavných aktivit, jízdu na koni a na šlapacích kárkách, malování na obličej, 
žongléra, tombolu a sladké odměny. Pro dospěláky bude připraveno posezení 
s kávou a občerstvením. Dobrovolné vstupné bude sloužit jako příspěvek nezis-
kové organizaci Toulavé tlapky, pečující o týraná zvířátka. Předvelikonoční čas 
je nejen časem půstu a odříkání, ale také projevem solidarity s potřebnými, proč 
tedy nespojit příjemné s užitečným. Přijďte se s námi pobavit a zároveň pomoci 
těm, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.

-km-
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Z drUžiny
První jarní dny v naší družce!

Ačkoliv počasí venku na začátku března jaro moc nepřipomínalo, do naší školní 
družiny už dorazilo v plné parádě! Okna, chodby i celé pavilony se v uplynulém 
měsíci rozzářily barevnými tulipány, smějícími se sluníčky a motýlky.
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Jedno odpoledne jsme si s dětmi uspořádali tvořivou dílničku, při které si děti vy-
malovaly krásné porcelánové hrnečky a své vlastní výtvory si následně odnesly domů.

Koncem měsíce se nad námi sluníčko smilovalo a my jsme mohli konečně posled-
ní březnové dny trávit v přírodě. Začali jsme s dětmi navštěvovat různá hřiště v Kle-
canech a na řadu přišly také větší vycházky po okolí Klecan.

-ek-

StřípKy Ze šKOlKy
V březnu naši předškoláci navštívili první třídy základní školy. Budoucí prvňáčci si 
vyzkoušeli, jaké to je sedět v lavici. Paní učitelky si pro ně připravily program a zařa-
dily je do běžné výuky, děti si mohly vyzkoušet např. práci s interaktivní tabulí.
16. 3. nás navštívila divadelní společnost a zahrála nám pohádku „O dvanácti mě-
síčkách“
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14. 3. navštívily třídy Ryba a Beruška Štefánikovu hvězdárnu v Praze. Děti se „ko-
chaly“ vystavenými exponáty, měly možnost si dalekohledem prohlédnout slunce. 
Skoukli krátký film, třída Ryba viděla příběh Ťulda a kouzelná pastelka.
24. 3. navštívily třídy Beruška a Myška IQ park v Liberci.
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cO Se pSAlO v KrOnice KlecAn – r. 1973 (7)
První zápis po panu ZEMANOVI:

Soudruh Václav Zeman odchází v průběhu roku 1974 z veřejného života 
a zanechává své práce na psaní kroniky obce.

Rada MNV se na svých zasedáních zabývala hledáním náhrady a usiluje 
o pokračování v činnosti kronikáře, ale nedaří se.

Kronika je v průběhu let předávána různým občanům, kteří mají doplnit 
údaje a pokračovat v díle p. Zemana. Ale není tomu tak. Kronika se vrací na 
MNV nedoplněná, zůstává bez pokračování, záznamy o dění v obci nejsou 
prováděny.

Rada MNV tuto situaci řeší tak, že kronika je předána nově vytvořené kul-
turní a školské komisi. Tato pak pokračuje v získávání údajů – zápisy provádí 
Ing. Jan Novotný, poslanec MNV.

JH

vZpOmínKA nA ZAKlAdAtele  
KlecAnSKé KniHOvny

V letošním roce, 14. dubna, uplyne padesát let ode 
dne úmrtí zakladatele klecanské knihovny a součas-
ně prvního knihovníka v Klecanech, pana Václava 
Nováka.

Václav Novák se narodil 12. října 1901 v Mile-
ticích u Velvar, kde chodil také do obecné školy. 
Po absolvování Obchodní akademie (1916–1921) 
v Praze se věnoval práci účetního v různých peněž-
ních ústavech (Okresní hospodářská záložna, Spo-
řitelna pražská). Jeho velkou, trvalou a celoživotní 

vášní však byly především knihy, resp. literatura obecně. Už za studií si ku-
poval sešitky s povídkami V. B. Třebízského, které v té době vycházely. Celé 
dílo si pak nechal svázat. V knihách si podtrhával věty, které se týkaly přímo 
Klecan a okolí. Sebrané spisy spolu s dílem A. Jiráska zaujímaly významné 
místo v jeho soukromé knihovně. Václav Novák se klecanské knihovně věno-
val od svých 18 let až do konce života. Syn Miloš se ve svých vzpomínkách 
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vrací do doby, kdy otci v knihovně pomáhal s výběrem knih pro čtenáře. 
Všechny knihy měl jeho otec pečlivě evidované, označené a setříděné. Na-
víc vedl autorský a věcný rejstřík, což umožňovalo snadné vyhledávání knih. 
K tomuto způsobu práce ho nepochybně přivedlo jeho povolání účetního, 
které vyžaduje značnou pečlivost a odpovědnost.

Od roku 1961 do roku 1976 sídlila knihovna, společně s poštou, v domě 
u Kocourků, č.p. 73, kam každý pátek se železnou pravidelností docházel. 
Václav Novák ukončil svou pozemskou životní pouť 14. dubna 1972 právě 
v této knihovně. Kdyby nebyl odchod člověka z tohoto světa tak smutnou 
záležitostí, dalo by se říci, že pan Novák byl osudem milován, když se mohl 
do poslední minuty života věnovat své největší zálibě – knihám. 

Vašíček, jak Václavu Novákovi říkali známí a přátelé, nebyl však pouze 
nadšeným knihovníkem. Byl to velmi činorodý člověk, který byl aktivní ve 
většině tehdejších klecanských spolků, např.  ve Vlastenecko dobročinné 
Obci baráčníků V. B. Třebízského, v Obci sokolské, od r. 1934 byl také čest-
ným členem Dobrovolného sboru hasičů a působil i v klecanském ochotnic-
kém spolku. Nezůstával lhostejný ani k potřebám obce, když se v r. 1932 za-
sloužil o vybudování vodovodu v oblasti Vinice a v ulici V nových domkách.

JH, zdroj a fotografie M. Novák

V. Novák v r. 1932 se synem Milošem v r. 1953
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mySlivOSt – invAZní drUHy
Již v roce 2014 vyšlo nařízení Evropského par-
lamentu a Rady EU týkající se prevence a regu-
lace zavlékání nebo vysazování a šíření invaz-
ních nepůvodních druhů rostlin a živočichů. Na 
celounijním seznamu je celkem 66 zakázaných 
nepůvodních druhů rostlin a živočichů. Jedná se 
o 11 druhů savců, 5 druhů ptáků, 2 druhy obojži-
velníků a plazů, 4 druhy ryb, 8 druhů bezobrat-
lých, 13 druhů rostlin vodních a 23 druhů rostlin 
suchozemských. Pro tyto druhy platí zákaz jejich 
dovozu a převozu v rámci EU, uvádění na trh, 
zákaz držení, chovu, přepravy, rozmnožování 
a vypouštění do volné přírody. ČR přijala tento 
celounijní seznam a zákonem č. 364/2021 Sb. 
implementovala předpisy EU do znění některých 

z á k o -
nů tý-
kajících se hospodaření s rostlinami 
a volně žijícími živočichy, ochrany ži-
votního prostředí apod. (zákon o ochra-
ně přírody a krajiny, zákon o myslivos-
ti, zákon o rybářství, lesní zákon, vodní 
zákon, zákon na ochranu zvířat proti 
týrání, zákon o rostlinolékařské péči). 
Jak uvedeno, novela se týkala i zákona 
o myslivosti č. 449/2001 Sb. Na jejím 
základě vyšla ve Sbírce zákonů vyhláš-
ka č. 454/2021 Sb., která s účinností od 

1. ledna 2022 stanovuje seznam 
živočichů vyžadujících regulaci. 
To znamená možnost celoroční-
ho lovu (usmrcování) těchto dru-
hů: husice nilská, mýval severní, 
norek americký, nutrie říční, psík 
mývalovitý a ondatra pižmová. 
I když se nejedná o lovnou zvěř, 
ale o živočichy vyžadující regu-
laci, uživatel honitby musí zajistit 
pro lovce povolenku k lovu obsa-
hující stejné náležitosti jako pro 
lovnou zvěř.

jezevec lesní

nutrie říční

norek americký



Za zmínku stojí, že v této souvislosti vznikla před časem iniciativa některých 
poslanců za vytvoření národního seznamu invazních druhů, i když Nařízení EU 
č. 1143/2014 neukládá členským zemím žádnou takovou povinnost, jedná se 
pouze o dobrovolnou možnost. A tak tito poslanci, ve snaze být papežštější než 
papež, vypracovali seznam, na kterém se objevily běžné, ale i významné druhy 
jako např. muflon, kamzík, jelen sika, koza bezoárová, pstruh duhový, amur, si-
ven, akát, modřín, borovice čer-
ná, řepa cukrovka, ořešák, kaštan 
apod. Jedná se skutečně o nepů-
vodní druhy, ale zároveň o druhy 
hospodářsky cenné, o které by-
chom neradi naši přírodu ochudi-
li. Lze s uspokojením konstatovat, 
že po projednání ve výboru pro 
životní prostřední i zemědělském 
výboru Poslanecké sněmovny 
byly tyto návrhy odmítnuty. Tak 
ve spolupráci Ministerstva ze-
mědělství, Ministerstva životního 
prostředí a hospodářů v krajině 
(rybáři, myslivci, včelaři, zahrád-
káři, lesníci a další) se podařilo 
prosadit do českých zákonů im-
plementaci evropských nařízení 
z oblasti invazních nepůvodních 
druhů pouze v základním rozsa-
hu tak, jak bylo uvedeno na úvod 
tohoto článku.

Ing. Jindřich Trpák
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nOrmální SeZOnA OdStArtOvánA
Po dvou letech, kdy cyklistický svět řídil covid, to vypadá, že bychom se mohli 
vrátit do normálních kolejí.

Máme za sebou zimní přípravu, 17 závodníků se právě vrátilo ze zahraničního 
soustředění. Chtělo by se říct, že ze zahraničního soustřední v teple, ale letos 
to o Mallorce vůbec neplatilo. I přesto jsme dokázali v chladu a dešti odjezdit 
spoustu kvalitních kilometrů.

Zároveň máme za sebou první závod prestižního seriálu Pražský pohár, který 
se jel na nové vylepšené trati v Motole. Přibyly nové technické pasáže, které 
udělaly, již tak těžkou trať s velkým převýšením, ještě náročnější. Spousta našich 
závodníků nám udělala velkou radost, zejména pokud se pohybovali v popředí 
výsledkových listin. Nejenom že získali osobní ohodnocení v podobě chvilky 
slávy na stupních vítězů, ale také nasbírali důležité body do celkového týmového 
hodnocení.

Na startu jsme měli více než dvacet závodníků, zde uvedeme jen výsledky do TOP10

 1. místo  Babeta Sluková žákyně 1
 2. místo Štěpán Pokorný chlapci 5 – 6 let 
 2. místo Markéta Tvrzníková dívky 7 – 8 let 
 2. místo  Vojtěch Pokorný chlapci 7 – 8 let 
 4. místo  Marie Tvrzníková  dívky 5 – 6 let
 6. místo  Johana Čermáková dívky 9 – 10 let
 9. místo  Pavlína Orlowská žákyně 1 
10. místo  Ema Kmínková dívky 9 – 10 let

A také musíme zmínit 3. místo našeho trenéra Romana Hynka v kategorii Ma-
sters 2.

Všem závodníkům gratulujeme a na dalších závodech již budeme v početnější 
sestavě.

(pm)

Markéta Tvrzníková – 2. místo Vojta Pokorný – 2. místo
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stoupání v závodě

Babeta Sluková vítězně projíždí cílem
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Z FOtBAlOvéHO KlUBU  
mSK KlecAny 1921

Holky z našeho fotbalového týmu v akci

Nedělní dopoledne (20. 3.) a výběr děvčat WU14 v akci. Utkání prvoligové-
ho ABC Braník WU14 x WU14 Praha-východ. Komentář trenéra a trenérky: 
„Máme za sebou dobré vyrovnané utkání, ve kterém jsme byli třetinu lepší, 
třetinu horší a třetinu vyrovnaní soupeři s domácím Braníkem. Ve hře byl 
vidět určitý posun a zvýšená kvalita na míči. V útočné fázi byla hra v celku 
dobrá. Dozadu tým bránil celkem zodpověďně a co prošlo, o to se postarala 
velmi dobře hrající dvojice stoperek ve spolupráci s naší gólmankou. Za dne-
šek chceme holky pochválit.“

trénink na Mallorce
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Vyhlášení sportovců roku 2020 a 2021

Gratulujeme našemu dívčímu týmu a trenérům Michalu Bendovi a Danielu Pe-
routovi za získání ocenění starosty města v oblasti sportu. Fotbalistkám děkujeme 
za reprezentaci města Klecany a fotbalového klubu MSK Klecany 1921. Oběma 
trenérům děkujeme za jejich nezištnou a obětavou práci pro mládežnický sport.

Ocenění si samozřejmě zaslouží i ostatní trenéři, bez jejichž práce by fotbalo-
vý klub nemohl fungovat, stejně jako všichni ostatní hráči, kteří hájí barvy našeho 
města a klubu.

Jsme pyšní na jejich práci a sportovní výkony.

Pozvánka na fotbalová utkání klecanského „áčka“

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

16. 04. 2022 10.30 MSK Klecany 1921 SK Jíloviště

23. 04. 2022 10.30 SK Spartak Příbram MSK Klecany 1921

30. 04. 2022 10.30 MSK Klecany 1921 FK Mníšek pod Brdy

07. 05. 2022 10.30 SK Viktoria Vestec MSK Klecany 1921

Dáša Horová
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