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Svátek mAtek
V letošním kalendáři připadl svátek matek, 
který slavíme vždy druhou květnovou nedě-
li, na 8. května. Možná je to náhoda, možná 
osud nebo jen hra čísel, ať tak či tak je toto 
spojení dvou významných dat zcela na místě.

8. května si připomínáme den vítězství nad 
fašismem. A v této souvislosti většině z nás vy-
tane na mysli, kolik matek přišlo o své děti tou 
nesmyslnou válečnou mašinerií, kolik dětí při-
šlo o své matky. Nemá smysl uvádět konkrétní 
čísla, protože hodnota lidského života se vy-
číslit nedá. Skoro to už nějakou chvíli vypada-
lo, že lidstvo dostává rozum a bude se věnovat 
vědě, kultuře, výzkumu a vývoji a všemu, co 
bude ke prospěchu nás všech. Bohužel se opět 
našel někdo, komu je osud lidí lhostejný, koho nezajímá, že nesmyslným válčením přicházejí 
matky o své děti a děti o své matky. Zatím stále bohužel nepřestalo platit, že pravdu má ten, 
kdo drží v ruce zbraň.

A tak nám nezbývá než doufat, že ten příští svátek matek budeme slavit už v klidu a v míru 
i v těch částech světa, které nemají stále jasno, v prioritách života.

Přejeme všem maminkám aby jim osud ve zdraví dopřál takový luxus, že své děti nepřežijí, 
uvidí je v klidu, míru a štěstí vyrůstat, dospívat, moudřet i stárnout.
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výpiSy Z USneSení rAdy měStA klecAny 
v BřeZnU A dUBnU 2022
Rada 21. března
 – Vzala na vědomí informaci o potřebě zajištění elektromontážních prací při údržbě 

a rozvoji veřejného osvětlení a rozvodů NN v majetku města.
 – Vzala na vědomí nabídku společnosti MA projekt,  spol. s r.o., IČ: 284 36 318, 

místem podnikání Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ, 169 00 na zajištění admi-
nistrace výběrového řízení „Zajištění služby elektro prací v objektech města 
Klecany“ za cenu 30 000 Kč bez DPH.

 – Schválila znění a podpis příkazní smlouvy na zajištění administrace výběrového 
řízení „Zajištění služby elektro prací v objektech města Klecany“ se společností 
MA projekt, spol. s r.o., IČ: 284 36 318, místem podnikání Patočkova 1638/67, Pra-
ha 6, PSČ 169 00 za cenu 30 000 Kč bez DPH. Uložila panu Ing. Rathouzskému 
připravit smlouvu k podpisu.

 – Schválila znění a podpis smlouvy o výpůjčce se spolkem Pravý Hradec, z.s., za-
stoupeným Zdeňkou Tomášovou, IČ: 22673938, se sídlem Do Klecánek 385, 
250 67 Klecany na nebytové prostory č. p. 48, 250 67 Klecany.

 – Schválila znění a podpis dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 031/2019 ze dne 
25. 10. 2019 na změnu nájemce ze společnosti Conseil Invest, IČ: 06951261, se 
sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, zastoupené Ing. Milošem Dvořákem na 
společnost AVD real. industry s.r.o., IČ: 06935893, se sídlem Horní 84, 250 66 
Zdiby, zastoupené Adamem Dvořákem.

 – Schválila dar dětské Lince bezpečí, z.s. ve výši 5 000 Kč na rok 2022. Schválila 
znění a podpis darovací smlouvy.

Rada 28. března
 – Schválila smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 18/2022 pro Ná-

rodní ústav pro autismus, z.ú., IČ: 26623064, se sídlem V Holešovičkách 591a, 
182 00 Praha 8 ve výši 30 000 Kč.

 – Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č. 013/2022 s firmou RZonline, s.r.o., 
IČ: 02610183, se sídlem Na Vrcholu 2479/18, 130 00 Praha 3 na část pozemku 
p.č. 455/16 v areálu Dolní Kasárna.

Rada 4. dubna
 – Vzala na vědomí informaci o potřebě koupě části pozemku č. parc. 187/13, k.ú 

Klecany dle geometrického plánu č. 1948-111/2019.
 – Vzala na vědomí znalecký posudek ceny obvyklé č. 27/3497/20 vypracovaný 

Ing. Janem Fujáčkem.
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 – Vzala na vědomí návrh dělení pozemku p.č. 236/1 v k.ú. Klecany a schvaluje 
vyhotovení geometrického plánu dle předloženého návrhu.

 – Schválila podání žádosti o dotaci v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 
2022“, která je vyhlášena Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 –  Schválila žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Klecany, paní Mgr. Barešové o finanč-
ní dotaci na pokrytí dvou pavilonů (A a D) sítí Wi-fi.

 –  Schválila žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Klecany, paní Mgr. Barešové o navý-
šení kapacity školy z nynějších 580 žáků na nově 610 žáků s platností od 1. 9. 
2022.

 – Schválila nabídku společnosti ASLB, s.r.o. na projekční práce objektu č.p. 52 
za cenu 49 300 Kč bez DPH.

 – Schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku na pořízení hasičské techniky mezi 
městem Klecany a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Klecany.

 – Schválila novou adresu obřadní místnosti matriky MěÚ Klecany – U Školky 74, 
250 67 Klecany.

 – Schválila finanční výpomoc 5 000 Kč pro uprchlickou rodinu z Ukrajiny. Část-
ka bude vyplacena z transparentního účtu města Klecany – pomoc uprchlíkům.

 – Schválila finanční dar 20 000 Kč na výzkum Alzheimerovy nemoci – AD Cen-
trum při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

 – Schválila zadání vypracování studie a cenovou nabídku na realizaci lávky přes 
Vltavu spojující Klecánky – Roztoky, zpracované panem Ing. MgA. Petrem 
Tejem, Ph.D. et Ph.D.

Rada 11. dubna
 – Schválila znění a podpis nájemní smlouvy č. 014/2022 s firmou RZonline, s.r.o., 

IČ: 02610183, se sídlem Na Vrcholu 2479/18, 130 00 Praha 3 na část pozemku 
parc. č. 455/16 v areálu Dolní Kasárna.

 – Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 008/2019 uza-
vřenou se společností Garpen zahradnická spol. s r.o., IČ: 01381407, se sídlem Na 
Vršku 160, 250 67 Klecany na zmenšení pronajímané plochy.

 – Schválila znění a podpis smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 015/2022 s An-
tonínem Nikodýmem, IČ: 01043757, U Vodárny 177, 250 75 Káraný na nebytové 
prostory v areálu Dolní Kasárna.

Podrobný text usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva města najdete na

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

redakční rada
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FArmářSké trHy
Farmáři z našeho regionu Vám budou nabízet své výrob-
ky a zboží na farmářských trzích na náměstí Třebízského 
v Klecanech.

Prodejci budou na náměstí vždy ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 hod.

Plánované termíny trhů v měsíci květnu – 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5.

JArO v dpS klecAny
Jen co naše tváře zahřály první sluneční paprsky, i nálada 
v DPS Klecany je o poznání veselejší. S příchodem jara 
pro nás totiž neskončila jen dlouhá a tmavá zima, ale snad lze říci, že také pandemie 
onemocnění covid19 je již úspěšně za námi, nebo alespoň prozatím.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou žijí poměrně aktivním životem. Pracov-
nice Charity Neratovice se tu vedle běžné péče o klienty, jakou je například pomoc 
s hygienou, chodem domácnosti či zajištěním obědů, starají také o jejich rozptýlení 
a zapojení do různých aktivit. V současnosti třeba dělají zdejším obyvatelům společ-
nost naše dvě roztomilé strašilky, které si všichni okamžitě zamilovali. Velmi často 
a rádi je k nám chodí navštěvovat, jen tak pozorovat, anebo krmit listy ostružiníku, 
které jim sami donesou. Jeden z klientů pro ně dokonce sehnal listy Eukalyptu až 
z Austrálie, odkud strašilky pochází, čímž udělal velkou radost nejen jim, ale i nám. 
Je potěšením sledovat, že je o ně takový zájem, a že mohou všem místním svou pří-
tomností zpříjemňovat život.

Ve spolupráci s denním 
stacionářem města, jsme 
uspořádaly také sbírku mate-
riální pomoci pro ukrajinské 
uprchlíky, ubytované přímo 
v DPS Klecany. Aktuálně zde 
pobývá jedna mladá paní 
učitelka z Ukrajiny a také 
maminka se dvěma dětmi 
školního věku. Její příběh je 
doslova fascinující, neboť 
i s dětmi prchala ze své, vál-
kou zasažené země, přičemž 
sama měla komplikovanou 
zlomeninu nohy. Ani po pří-
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jezdu sem však nevěděla, jak situaci řešit, a tak se zlomenou nohou nadále fungovala 
a tiše trpěla bolestmi. V momentě, kdy si jedna z našich pečovatelek všimla, že s no-
hou něco má, okamžitě zareagovala. Nakonec se, hlavně díky její všímavosti, dostalo 
této odvážné bojovnici potřebné zdravotní péče a nyní už se zotavuje po náročné 
operaci. Obě její děti již navštěvují místní školu a my jim pomáháme například s pra-
ním prádla nebo se zajištěním obědů.

 Dům s pečovatelskou službou je ve vlastnictví města, pečovatelské služby zde 
však zabezpečují pečovatelky z Charity Neratovice, a to denně od 7 do 15 hod. 
Stejně tak poskytují terénní péči i dalším obyvatelům 
Klecan a přilehlých obcí přímo v jejich domácnostech, 
každý den v rozmezí od 7 do 19 hod. V případě jakých-
koli dotazů či okamžité potřeby našich služeb, se ne-
váhejte obrátit na vedoucí sociálních služeb, paní Jitku 
Bugelovou, na uvedených kontaktech.

Mnoho dní zalitých sluncem a pevné zdraví přeje Charita Neratovice.

HrOmAdné OčkOvání prOti vZteklině
Ve středu 11. 5. 2022 v 19.00 hod. proběhne v Klecanech 
na náměstí Třebízského hromadné očkování psů a koček 
proti vzteklině a ostatním virózám. Vezměte s sebou oč-
kovací průkaz a náhubek pro psa. Též možno naočkovat 
domácí králíčky. V Klecánkách u autobusové zastávky pro-
běhne očkování asi v 19.30 hod.).

MVDr. Irena Sedláčková

SOCIÁLNÍ PÉČE
tel.: 736 670 631

socialni@charita-neratovice.cz

Pronájem garáže
Nabízím dlouhodobý pronájem zděné garáže, která je součástí bytového domu.
Garáž se nachází na území Klecan, poblíž kostela.
V případě zájmu volejte telefonní číslo 774 286 946.

cO Se pSAlO v krOnice klecAn – r. 1974 (1)
Úsilí VO KSČ, NF a všech občanů za řízení MNV je vedeno jediným cílem: splnit 
úkoly volebního programu tohoto roku. V čele orgánů obce jsou: předseda VO KSČ 
Ing. Josef Kolář, předseda MNV Jaroslav Hančl, předseda MV NF Božan Fuksa.
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Skalka
Pozornost je zaměřena na budování kanalizace na Skalkách. Již samotné vyhlášení 
se setkává u občanů s velkým ohlasem a není třeba nikoho nutit do práce. Každý pra-
coval na úseku, ve kterém je odborníkem, a ti, kteří práci neznali, ochotně pomáhali 
tam, kde byla potřeba.

V několika dnech bylo odpracováno více jak 4 000 hodin. Velkou pomocí bylo 
využití strojů – s. Zdenek Novotný – ušetřil mnoho práce občanům. Celková hodnota 
díla činí více jak 577 000 Kčs. Mezi nejlepší pracovníky patří s. Antonín Pavlík.

Úsilí občanů je zaměřeno i na naše ulice – jejich přeměny na bezprašné. Za po-
moci podniku SSŽ – obalovny drti (zahájila provoz v r. 1973) bylo vykonáno dílo za 
740 000 Kčs. Ve větším rozsahu nám brání nedostatky v provedení kanalizace, vodo-
vodního řadu i veřejného osvětlení. A tak ostatní ulice čekají.

JZD 3. pětiletka
Rok 1974 je důležitým i pro naše JZD 3. pětiletka. Dochází k jeho rozšíření do svého 
celku JZD Zdiby-Přemyšlení a farmu ČSSS Zdiby a Brnka. Vytváří se tak celek s 1 875 
ha orné půdy a 450 zaměstnanců. Při zahájení v r. 1949 (květen) hospodařili na 351 
ha zemědělské půdy s 16 členy. V roce 1962 se rozrůstá o MÁSLOVICE, VODOCHO-
DY, HOŠTICE, VĚTRUŠICE, HUSINEC.

Od tohoto roku je také nositelem názvu JZD 3. pětiletka – předsedou byl s. Fran-
tišek Štěpánek.

Porovnejme některá fakta roků:

1960 1970 1974

hrubá zemědělská výroba na 1 ha 7 695 12 699 143 660

tržní zemědělská produkce 5 490 10 369  12 683

tržní živočišná produkce 2 998  6 116  7 429

mléko na 1 dojnici 1 907  2 831  2 935

dodávka mléka za ha zemědělské půdy  446  817  973

dodávka masa za ha zemědělské půdy  190  220  282

mzdy na 1 ha zemědělské půdy  3 943  3 943  6 822

roční odměna na jednoho pracovníka 17 304  26 464
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den JAnA kUBiše 28. květnA  
v pAmátníkU nárOdníHO útlAkU A OdBOJe 
v pAnenSkýcH BřežAnecH
Srdečně Vás zveme na vzpomínkovou akci, kterou si připomeneme 80 let od úspěš-
ného útoku na Reinharda Heydricha. Den Jana Kubiše se bude konat v sobotu 28. 
května od 9 hodin v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. 
Po celý den bude vstup zdarma. Při této příležitosti bude unikátně vystaven originál 
dopisu Jana Kubiše.

Zprostředkujeme Vám jedinečnou možnost cestovat časem o celých 80 let zpět 
a o pouhých 10 kilometrů jižněji – do ulice V Holešovičkách dne 27. května 1942, 
kde se stanete svědky dějinné události, a to prostřednictvím brýlí s virtuální realitou.

V zámeckém parku bude k vidění vojenská historická technika, projdete se vy-
baveným stanovým táborem klubů vojenské historie. Během dne Vám jejich členo-

vé předvedou ukázky his-
torických zbraní, uniforem, 
spojovací techniky apod. 
Pro Vaše děti připravila Čes-
koslovenská obec legionář-
ská zajímavé aktivity.  
Odpoledne si budete moci 
exkluzivně vyslechnout 
přednášku historika Eduarda 
Stehlíka o Janu Kubišovi. Pro-
běhne autogramiáda tohoto 
autora knih s historickou te-
matikou a také badatele Vlas-
tislava Janíka, autora knihy 
„Mauthausen – konečná sta-
nice“. V podvečer se můžete 
těšit na koncert kapely Tax-
meni a jejího člena Jaroslava 
Čvančaru. Nabitý program 
zakončí promítání filmu re-
žiséra Jiřího Sequense „Aten-
tát“ z roku 1964.

V průběhu celého dne 
můžete navštívit expozici 
věnovanou životu v Protek-
torátu Čechy a Morava a do-
mácímu i zahraničnímu od-
boji. Účastnit se můžete také 
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komentovaných prohlídek kaple sv. Anny od architekta Santiniho, která se nachází 
v zámeckém parku.

U příležitosti této akce budou veřejnosti výjimečně zpřístupněny části dolní zámku 
v Panenských Břežanech – bývalého sídla Heydrichových.

Aktuální informace se dozvíte na webových či facebookových stránkách památ-
níku.

Těší se na Vás pracovníci Oblastního muzea Praha-východ a Památníku národního 
útlaku a odboje v Panenských Břežanech.

kUltUrní pAmátky klecAn (5)
Nezřídka některou část nebo prvek venkovního prostoru považujeme za naprostou 
samozřejmost a vůbec si neuvědomujeme nakolik je to určité místo spojeno s historií 
města i osudy lidí. Kolik našich předků po nich kráčelo a každý z nich měl svůj osud 
a své starosti i radosti, které k životu patří.

Jednou z takových zdánlivě obyčejných věcí jsou schody. Pokud nás nebolí nohy 
nebo jiná důležitá část těla potřebná k chůzi, ani si neuvědomíme kolik schodů bě-
hem dne zdoláme. K poště i městskému úřadu vedou schody, na dlážděnou cestu 
parkem kolem fary navazují v dolní části schody, schody jsou také architektonickou 
součástí parku okolo pomníku Václava Beneše Třebízského (pod Srdíčkem), když po-
třebujeme jít k lékaři musíme zdolat schody do patra, do patra školních pavilonů děti 
i učitele dovedou schody atd. Ale jedny schody, které ve městě máme jsou z histo-
rického hlediska přeci jen trochu významnější než ty ostatní, ale není vyloučeno, že 
správný historický čas těch momentálně opomíjených schodů teprve přijde.

Vraťme se tedy ke schodům, které vedou z náměstí ke kostelu a kterým se dříve 
říkalo schody Císařské. Vysvětlení tohoto označení najdeme v pamětní knize Řím-
skokatolické církve, kde je uvedeno: „Roku 1852 se na zimu zarovnával pahorek 
pod farním kostelem, a to z toho důvodu, aby mohly být postaveny kamenné 
schody ke kostelu. Stavba schodů byla také ihned zahájena a tyto obdržely ná-
zev Císařské schody (c.k. schody), na věčnou památku zázračné záchrany Jeho 
Veličenstva císaře Františka Josefa, neboť ten ze všech nejvyšší byl za jasného 
dne při promenádě v sídelním městě Vídni přepaden zezadu nožem (18. února 
1853) hanebným ničemou jménem Libenyi, rozeným z Uher. O jejich postavení 
se nejvíce zasloužil současný starosta pan Jan Strach, který uspořádal sbírku na 
pokrytí stavebních nákladů, které mají činit 300 zlatých konvenční měny. Nezdá 
se ale, že by pískovec hodlal být trvanlivý, pochází ze zeměšského pískovcového 
lomu.“

I přes tehdy avizovanou nekvalitnost materiálu tyto schody přežily a sloužily po 
celé generace. Sice s některými opravami, které jim opravdu, svého času, nepřidaly 
na historické důstojnosti, ale vše bylo zachráněno v roce 2017, kdy byla provedena 
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velmi kvalitní a odborná rekonstrukce. Naše císařské schody jsou rovněž součástí 
naučné stezky, a to jak té původní, kde jsou 8. zastavením, tak té v novém pojetí, kde 
jim bylo přiděleno v okruhu významných míst Klecan zastavení šesté.

JH

Císařské schody před rekonstrukcí po rekonstrukci

Z letošního školního roku jsme ukrojili další díl a pomalu jsme se pře-
houpli do jarních dnů. První jarní dny se nesly v duchu mnoha příjemných 
aktivit. Školní brána se otevřela budoucím prvňáčkům a přivítala je při 
zábavných zápisových aktivitách. Návštěvníci školy tak mohli zahlédnout spoustu 
malých hlaviček ozdobených papírovými čepicemi. Byl to totiž Večerníček, který děti 
jejich zápisem provázel. Při jejich prvních krůčcích školou jim pomáhali budoucí 
spolužáci z pátých ročníků. Ti děti doprovodili k jednotlivým stanovištím, u kterých 
plnily nejrůznější úkoly. Skládaly rozstříhané pohádky, písmenka, poznávaly tvary, 
kreslily, vybarvovaly, zkoušely zavazovat tkaničky a mnoho dalšího. Všechny děti 
byly velice bystré a učitelé se tak mohou těšit na šikovné žáčky, kteří od září usednou 
do školních lavic. 

Žáci čtvrtých tříd se s paní učitelkou Pacíkovou vypravili po stopách sv. Anežky. 
Odpovědi na otázky, typu: k jakému rodu Anežka patřila, proč se stala řeholnicí a jak 
se žilo za zdmi kláštera, získali při prohlídce Anežského kláštera a při pátrací hře, díky 
které si hravou formou doplnili učivo o posledních Přemyslovcích a gotickém slohu.

Křesťanskými tématy se zabývali rovněž žáci sedmého ročníku, kteří se vypravili 
do sousední Odoleny Vody, kde se v místním kostele dozvěděli od pana faráře Kamila 

škOlní kUrýr
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Vrzala o původu velikonočních svátků. Po nabytí nových znalostí a prohlídce kostela 
se vydali na faru, kde na ně čekalo občerstvení a společné povídání.

Žáci devátých ročníků vyjeli za kulturou do historické budovy Rudolfina. Užili si 
tu hudební program, sestavený z klíčových árií Rusalky, prince a Vodníka, tedy postav, 
vystupujících v jedné z nejznámějších oper Antonína Dvořáka. O hudební doprovod 
se postarala Česká studentská filharmonie a lyrickým příběhem žáky provázelo mlu-
vené slovo moderátora Petra Kadlece a dirigenta orchestru Marko Ivanoviče.

Jelikož předešlé období provázely velikonoční svátky, které jsou nejen o půstu, 
ale také o pomoci potřebným, uspořádala třída 7.A charitativní velikonoční akci na 
podporu azylového domu pro pejsky „Toulavé Tlapky“. 

I přes aprílové počasí byla akce velmi úspěšná. Na programu byla řada zábavných 
disciplín – skákání v pytli, chůze na chůdách, hod na cíl, opičí dráha, závody na 
koloběžkách, poznávání předmětů a zvířat, ale také malování na obličej, zdobení 
kraslic, jízda na kárkách a konících. Zábavu zpestřil žonglér a závěrečná tombola. Po 
celou dobu konání akce měli návštěvníci možnost občerstvit se točenou malinovkou, 
kávou, párkem v rohlíku a řadou napečených zákusků.

Na akci se podílelo několik sponzorů – Pravý Hradec, Sportklub Klecany, Pekařství 
Matouš, Nevšední pekárna, kavárna Klícka a také nadace Via, u níž žáci se svým pro-
jektem vyhráli matching (zdvojnásobení výtěžku do výše 20 tisíc).

Celková částka, kterou se podařilo pro Toulavé Tlapky získat, byla 21.300,–, s pří-
spěvkem nadace 41.300,–.

Nadace VIA podporuje filantropické aktivity dětí 
a mládeže a chce k tomu inspirovat další. Jejich cílem 
je probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést 
je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství. Chtějí, 

aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života 
lidí v Česku. Stejný cíl má také spolek Pravý Hradec – zapojit děti do veřejného živo-
ta, proto dětem ze 7.A rádi pomohli s organizací jejich akce. Jsou připraveni pomoci 
i dalším skupinám dětí, které najdou odvahu, čas a odhodlání udělat podobný dobrý 
skutek jako děti ze 7.A. Nadace VIA podporuje nejen školní třídy, ale i různé nefor-
mální skupiny dětí v programu Dobro-druzi (www.nadacevia.cz).
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Z drUžiny
Ahoj všem z naší družky,

máme tu opět duben, a i když nám počasí občas moc nepřeje, začali jsme více vyu-
žívat venkovní hřiště a zahrady naší školy. Vymýšlíme různé hry a lumpárny, které nás 
velmi baví. Také jsme začali chodit i na delší procházky, kde pozorujeme pomalu se 
probouzející jarní přírodu.

S dětmi z prvních tříd jsme si koncem března ještě oživili prastarou tradici vynášení 
Morany. U řeky jsme si zarecitovali pár jarních básniček a poté hodili Morany do řeky.
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Zpočátku se jim odplout moc nechtělo, ale nakonec jsme jim zamávali a na roz-
loučenou si zazpívali.

„Volám tě sluníčko, vyjdi aspoň maličko.
Vyjdi z mraků ven, zahřej chladnou zem.
Volám tě nahoru, vyhoupni se nad horu.
Na svůj modrý trůn, zahřej les i tůň.“

Přejeme všem klidné a slunečné jarní dny!



Klecanský zpravodaj • květen 2022

Střípky Ze škOlky
Aprílové počasí bylo jako na houpačce, ale i tak jsme si ve školce mohli užít pár 
krásných slunečných dní a využít je zejména pro venkovní aktivity. Oslavili jsme také 
Velikonoce. Připomněli jsme si velikonoční tradice a vyráběli jsme mnoho krásných 

velikonočních dekorací. Chystali jsme se na tra-
diční „Čarodějnický rej“, o který jsme již dva-
krát přišli kvůli pandemickým opatřením, a paní 
ředitelka měla spoustu práce s přípravou zápisu 
nových dětí pro příští školní rok.

Divadelní představení
13. 4. divadelní představení „O hledání ztrace-
ného jara“, které nám přijel zahrát herec pan 
Aleš Bílek.

Výlety do ZOO Zelčín a do pražské ZOO
Po velikonočních svátcích se výletovalo. Ve středu 20. dubna navštívily děti ze tříd 
Beruška a Kobylka ZOO Zelčín. Do stejné ZOO vyrazily hned ve čtvrtek 21. dubna 
i děti ze tříd Myška a Žabka. Ježkové pro změnu navštívili v pátek 22. dubna praž-
skou ZOO, kam se vydali městskou hromadnou dopravou. Všechny děti byly z výletů 
nadšené. Zkrátka, zvířátka nikdy nezklamou.
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Poděkování zaměstnancům MěÚ Klecany
Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům MěÚ za opravu pérovacího houpadla, šat-
ního bloku a odklizení ulomených větví z koruny stromu před budovou MŠ.

Všem čtenářům přejeme krásné prosluněné květnové dny.
Kolektiv MŠ

Talentové ZKOUŠKY do Základní umělecké školy Klecany 
na školní rok 2022/2023
Talentové zkoušky do Základní umělecké školy Klecany proběhnou v těchto termínech:

1/ Talentová zkouška do výtvarného oboru (hlavní předmět výtvarná tvorba nebo hlav-
ní předmět keramika): proběhne v pátek 27. května 2022 a v pátek 15. června 2022 
od 16.00 hodin v učebně výtvarného oboru v přízemí. Na talentovou zkoušku si děti 
přinesou ukázky domácích výtvarných prací (5 – 10 prací). Talentová zkouška se bude 
dále skládat z praktické části, kdy dítě samostatně nakreslí obrázek na jedno ze zada-
ných témat: Fotbalisti, Plavání, Skákání na trampolíně, Běžecké závody, Jezdec na koni, 
Jízda na kole nebo na koloběžce, Baletka, Lidé v ZOO nebo Já a můj plyšák. 

2/ Talentová zkouška do hudebního oboru (klavír, zobcová flétna, příčná flétna, 
housle, klarinet, lesní roh, trumpeta, saxofon, zpěv, bicí, kytara, el. kytara) bude 
ve středu 25. května 2022 a v pátek 17. června 2022 od 16.00 hodin v hudebním 
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sále ZUŠ v prvním patře. Na talentové zkoušce dítě zazpívá připravenou lidovou 
píseň, dále budeme zjišťovat jeho hudební rytmus a hudební cítění.

3/ Talentová zkouška do tanečního oboru proběhne ve středu 8. června 2022 od 
16.00 hodin v tanečním sále. U dítěte budeme zjišťovat pohybové schopnosti, fyzic-
ké dispozice, hudební rytmus a hudební cítění. V letošním roce otevíráme přípravný 
ročník pro děti předškolního věku.

4/ Talentová zkouška do literárně-dramatického oboru proběhne dne 8. června 
2022 od 16.00 hodin v učebně dramatického oboru. Dítě si na talentovou zkoušku 
připraví krátkou básničku, dále budeme zjišťovat jeho hudební rytmus.

Na talentové zkoušky musí rodiče dítě předem přihlásit (podrobnosti jsou na webo-
vých stránkách školy (zus.klecany.cz). Rodiče vyplňují elektronickou přihlášku až po 
přijetí uchazeče do ZUŠ.

5/ Výuka MIXU (určeno pro děti předškolního věku, dětem se bude střídat hudebně-
-pohybová a výtvarná průprava. Výuka bude každé úterý od 15.30 – 17.00 hodin. Cel-
kem budeme přijímat 30 žáků (výuka je určena především pro předškoláky, nevhodná 
pro tří a čtyřleté děti). Přijímací řízení bude 8. června 2022 od 17.00 hodin v učebně 
výtvarného oboru u řed. Dany Snížkové. Děti nakreslí obrázek na libovolné téma, proto 
je nutné, aby rodiče na zápis přišli s dětmi. Výuka Mixu probíhá pod spolkem ArtCrea-
tiv ZUŠ Klecany, které bylo zřízeno hlavně z důvodu, abychom mohli přijímat i žáky 
předškolního věku, které z důvodu naplnění kapacity školy by nebylo možné.

Do všech oborů, (kromě tanečního oboru), přijímáme žáky školního věku (od 6 – 7 let). 
Po vykonání talentové zkoušky, budou rodiče o přijetí či nepřijetí informováni e-mailem. 
Škola má omezenou kapacitu, proto nemůžeme přijmout všechny zájemce. Žáci, kteří 
udělají talentovou zkoušku a nebudou přijati, budou evidováni jako náhradníci a v přípa-
dě volného místa budou rodiče ihned kontaktováni.

Upozorňujeme rodiče, že výuka v základní umělecké škole, na rozdíl od „krouž-
ků“, je systematická, dlouhodobá a výuka probíhá podle školního vzdělávacího pro-
gramu. Je tedy nutné, aby žáci chodili do výuky pravidelně, na hodiny se doma při-
pravovali a zúčastňovali se akcí organizovaných školou. Zvláště rodiče dětí, kteří se 
hlásí na hudební obor, musí brát v úvahu, že bez soustavné domácí přípravy nemůže 
žák hru na nástroj zvládnout. Problém domácí přípravy musí rodič řešit v součinnosti 
s dítětem, jinak nedojde k dalšímu rozvoji.

Úplata za vzdělání se platí pololetně. Rodiče mohou žádost o slevu nebo zproštění 
úplaty za vzdělání, pokud k tomu mají vážný důvod. Další informace jsou k dispozici 
na webových stánkách školy (zus.klecany.cz). Případné dotazy Vám zodpoví ředitel-
ka ZUŠ Bc. Dana Snížková (mob. 603334627) nebo zástupkyně ZUŠ MgA. Ludmila 
Štětinová (mob. 776509492)

Úspěchy žáků na hudebních soutěžích ZUŠ vyhlášených MŠMT
V okresním kole, ve hře na dechové nástroje, ve hře na saxofon, zvítězil Jonáš Kuče-
ra, který postoupil do krajského a zde také zopakoval svůj výtečný výkon a postoupil 
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do celostátního kola. V okresním kole získali první místo ve hře na saxofon také Klár-
ka Polívková a Adam Houba.

V okresním kole ve hře na zobcovou flétnu získaly první místo Lucie Krákorová, 
Karolína Laštovková, Natálie Hrnčířová a Sarah Míková a všechny postoupily do 
krajského kola. Výborně zahrála i Magdalena Pečkanová, která získala ve své kate-
gorii také 1. místo. V krajském kole obhájila Sarah Míková 1. místo a získala zvláštní 
ocenění za interpretaci skladby. Lucie Krákorová také získala v krajském kole 1. místo 
a Karolínka Laštovková vybojovala 2. místo.

Ve hře na lesní roh byl Ondřej Pátek v okresním kole první a postoupil do krajské-
ho kola, kde získal 2. místo, ale první místo mu uniklo o půl bodu.

V okresním kole ve zpěvu získaly Ema Kalná a Michaela Heráková 1. místo s postu-
pem do krajského kola. Karolínka Pailová si vyzpívala 2. místo a Veronika Jeníková získa-
la 3. místo. V krajském kole Michaela Heráková opět zvítězila postoupila do celostátního 
kola. Ema Kalná obhájila v krajském kole své 1. místo z okresního kola. Ocenění za 
klavírní spolupráci získal na hudebních soutěžích také pan učitel MgA. Filipp Subbotin, 
jehož vynikající korepetice jsou velkou oporou pro všechny žáky hudebního oboru.

Obrovský úspěch zaznamenal i taneční obor, kdy oba soubory získaly bezkonkurenčně 
1. místa a postoupily do krajského kola, které teprve proběhne. Taneční skupinu č. 1 tvoří 
tyto žákyně – Karolína Pailová, Laura Frčková, Klára Adderson, Adina Vacková, Michaela 
Kerberová, Sofie Hloušková, Ema Střítezská a Tereza Malcová. V taneční skupině č. 2 jsou 
tyto žákyně – Kateřina Adderson, Natálie Klinková, Lenka Kotrbáčková, Eliška Malcová, 
Adéla Luptáková, Ella Šípková, Rebeka Mayerová a Alžběta Marešová.

Vedení školy děkuje všem dětem za úžasné výkony a nadšení, se kterým přistupují 
k přípravě na soutěže a vůbec na hodiny v umělecké škole. Poděkování patří také 
učitelům, kteří své žáky motivují a připravují (p. uč.Ph.D. Jan Pařík, p. uč. Bc. Vero-
nika Vitvarová, p. uč. Karel Nový Dipl.um., p. uč. MgA. Lucie Silkenová, p. uč. Irena 
Kratochvílová, p. uč. Pavlína Dolečková Dis.

Výuka ukrajinských žáků v ZUŠ Klecany
Od března se v naší ZUŠce denně setkáváme s ukrajinskými žáky a jejich učitelkami. Já 
osobně mohu říct, že jsem moc ráda, že jsem se s nimi osobně mohla setkat, škola se díky 
nim stala od rána živější, všechny ukrajinské paní učitelky jsou milé a přátelské a my s nimi 
moc rádi spolupracujeme. Já mám možnost děti více poznat, protože je učím výtvarnou 
výchovu – a mohu konstatovat, že se naprosto neliší od našich dětí, mají stejný druh hu-
moru, jsou stejně pracovité i lenivé, zbožňují hry na mobilu a já jsem moc ráda, když 
je vidím o přestávce, jak řádí a běhají po chodbě – mám dobrý pocit, že se tu cítí dobře 
a v bezpečí. Ukrajinské paní učitelky se o ně starají přímo předpisově, podle reakcí dětí, 
do školy se těší, a navíc si velmi pochvalují výborné obědy ze školní jídelny. Jsem moc 
ráda, že se společně s ostatními lidmi z Klecan a okolí mohu také zapojit do pomoci těmto 
lidem, je to skvělá zkušenost a také velké poděkování ze strany všech ukrajinských dětí 
učitelek patří panu starostovi Dvořákovi, který byl a je pro ně zárukou jistoty a bezpečí pro 
jejich současné bytí v Klecanech a v okolí.

Bc. Dana Snížková – ředitelka ZUŠ Klecany
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SpOrtOvní den mládeže S tAJv
2. ročník semifinálového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV v Klecanech se usku-
teční v úterý 10. 5. 2022 od 14 hod na venkovním sportovišti ZŠ Klecany. V sou-
časnosti se jedná o největší sportovní projekt pro děti a mládež v 250 obcích České 
republiky, který se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Národní sportovní agentury a Krajského úřadu Středočeského kraje. Účastníci turnaje 

Klecany
10.května 2022

Klecany
10. 5. 2022 od 14.00 hod. 

venkovní sportoviště  
ZŠ Klecany
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vOlná míStA 
v příměStSkýcH táBOrecH
V několika příměstských táborech máme ještě volná 
místa. Svoje děti můžete přihlásit na www.pravyhradec.cz v sekci Tábory a výlety, kde 
najdete veškeré důležité informace.

soutěží nejprve společně v 5 sportovních aktivitách (fotbal, florbal, házená, frisbee, 
tenis), kdy následně 3 nejúspěšnější finalisté z Klecan obdrží nominaci na prosincové 
Národní finále v Poděbradech. Právě zde budou nominovaní hráči z Klecan soupeřit 
o pozici národního vítěze a o putovní pohár TAJV pro město Klecany. Sportovní akce 
v Klecanech je realizována za podpory Města Klecany.
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mySlivecké JArO
Tak jako v domácnostech či obcích nastává po dlouhé zimě čas jarního úklidu, tak 
i myslivcům nastávají pravidelné jarní povinnosti v honitbě. Týká se to především 
krmných zařízení, jako jsou bažantí zásypy či srnčí krmelce. Je nezbytně nutné nej-
prve odstranit zbytky nespotřebovaného krmiva, upravit okolí a pak tato zařízení dez-
infikovat vápnem. Tím se zabrání šíření choroboplodných zárodků a plísní, pro které 
by nastávající oteplování vytvářelo ve zbytcích krmiva, někdy znečištěných trusem 
zvěře, ideální podmínky. Při této příležitosti je vhodné provést potřebné opravy jak na 
zastřešení, tak vlastní konstrukci krmelce, na kterém se podepsalo nepříznivé zimní 
počasí či zvěř. Divoká prasata dokážou při svých výpravách za potravou poškodit či 
zcela zničit nejeden krmelec. Přestože se může zdát, že do začátku dalšího období 
přikrmování zvěře je dostatek času, bývá dobrým zvykem vykonat tyto práce během 
jara, aby zařízení byla připravena včas a v honitbě byl pro další měsíce potřebný klid 
pro zvěř hnízdící a vyvádějící mláďata.

Další povinností myslivců je oprava, obnova a budování nových pachových ohrad-
níků. Je jasné, že některé opěrné kůly v blízkosti komunikací v zimě značně utrpěly, 
a tak je třeba provést jejich náhradu, současně s nastříkáním pěny s účinnou odpuzu-
jící látkou. I když na podzim a v zimě došlo k několika střetům motorových vozidel 
se zvěří, a to i v místech kde jsou pachové ohradníky nainstalovány, naše zkušenost 
s nimi je pozitivní. Dá se říct, že při včasné a pravidelné aplikaci nástřiku jsou pa-
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chové ohradníky velmi účinné, hlavně proti srnčí zvěři. Pro černou zvěř to již tak 
jednoznačně neplatí.

Mezi každoroční povinnosti patří též jarní sčítání zvěře. Nasčítané stavy nám vy-
povídají o skutečných počtech zvěře v honitbě, o zimních ztrátách a zároveň slouží 
k mysliveckému výkaznictví a plánování.

Jak již bylo řečeno, jarní období rozhoduje o přírůstcích lovné zvěře a tím o úspě-
chu lovecké sezony na podzim. Samozřejmě velmi záleží na dobrém počasí, ale 
důležitý je také klid na polích a lesních pozemcích. Žádáme proto všechny, kteří vstu-
pují do honitby, aby svou činností neplašili zvěř, a hlavně své psí miláčky nepouštěli 
volně bez dozoru, a to nejen proto, že je to zakázáno zákonem a obecní vyhláškou, 
ale zejména proto aby i touto formou přispěli k ochraně přírody.

Ing. Jindřich Trpák

BiAtlOn klecAny
Vrchol zimní sezóny jsme v Biatlonu Klecany prožili nádherným úspěchem – „zdib-
ský“ Lukáš Vejvoda se stal Mistrem republiky ve sprintu. Lukášovi to, po mnoha letech 
s vynikajícími výsledky, mnoha medailemi, spoustou čtvrtých míst nebo smůly, cinklo 
tím nejzlatějším zvukem. Už den předtím nám zvonilo v uších při vytrvalostním zá-
vodě, jel v čele závodu s hromadným startem, v cíli byl třetí.

Letos jsme důsledně od 
prvního sněhu snad všechny 
víkendy trénovali na horách, 
téměř všechny středy jezdili 
na hory. To znamená sraz od-
poledne, odjezd za kvalitní-
mi sněhovými podmínkami, 
návrat v deset večer, o víken-
dech od pátku do nedělního 
večera. Trpělivě jsme snášeli 
všechny karantény a zákazy 
startů, které ovlivnily, stejně 
jako u olympioniků, i dětské 
závodníky. Se vstupem na-
šeho „letního“ mistra z roku 
2020 Vojty Kalivody k našim 
třem dorostencům jsme zís-
kali silného zástupce na zá-
vodech mezi malorážkami. 
Nejen že trávíme tedy s bi-



26 / 27

atlonem v podstatě každý víkend, ale často už se musíme dělit i na dvě místa i na 
všechny mistrovské závody. Vojta se v kategorii, kde mu jsou konkurencí zejména 
závodníci z center talentované mládeže, rozhodně neztrácí. Hned v druhém závodě 
si vyjel první výkonnostní třídu a na Mistrovství ČR si ve stíhacím závodě dojel pro 
šesté místo. Většina našich dětí v žákovských kategoriích si vyjela kvalifikační limit na 
Mistrovství republiky. Je to pro ně ocenění, pro leckoho z nich mělo stejnou váhu jako 
samotná medaile. Každé dítě, které dosáhne úspěchu na základě své dřiny, má naše 
uznání. Trochu jsme si odpočinuli a od dubna zahajujeme letní přípravu. Do malo-
rážkové kategorie přestupuje naše silná vlna patnáctiletých, na jarním soustředění se 
již s novou zbraní seznámili. Přípravka ze září 2021 už je rozkoukaná a začleněná do 
oddílu a my se teď rozhlížíme po nových nadějích. V červnu chystáme odpoledne pro 
zájemce o náš sport. Rádi se setkáme s dětmi ročník narození 2012, 2013, pro které 
připravíme sportovní hry a vybereme si mezi zájemci novou přípravku pro školní rok 
2022/23. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, dáme vědět termín i na letácích 
do škol a těšíme se na setkání se sportovními dětmi a rodiči.

Děkujeme městu Klecany za podporu. Klecany reprezentujeme na horách hrdě, 
v zimní sezóně jsme skončili v žebříčku desátí. To se už přehlédnout z horských od-
dílů opravdu nedá.

-ač-

klOtyldA SlUkOvá veZe StříBrO  
Z čeSkéHO pOHárU v tOUškOvě
Druhou zastávkou letošního Českého poháru byl závod v Městě Touškově. Závodilo 
se na tradiční trati v rokli za městem, kde na závodníky čekala obtížná trať s mnoha 
technickými sekcemi. Již tak obtížnou trať ztížil nedělní déšť, kdy to navíc parádně 
klouzalo.

Jako první závodili kadeti, kde po vynechání prvního závodu měli premiéru 
David Kolář a Dominik Kukla. Bohužel díky absenci se museli prodírat ze zad-
ních pozic celým pelotonem čítajícím více než 100 závodníků. Jejich konečné 
29. a 40. místo jsou za dané situace super výsledek, znamenající hlavně posun na 
startovním roštu v dalším závodě. Umístění našich dalších závodníků – Mikuláš 
Děták (63.), Adam Hugo Alina (75.), Jonáš Kučera (90.)

V kategorii juniorů v první půlce závodu jel skvěle Vojtěch Suchý, ale od půlky 
závodu už mu docházely síly, a tak místo naší jedničky převzal Štěpán Havelka, který 
bral v cíli 35. místo. Vojta proťal cílovou pásku na 40. místě. Adam Sedlecký dokončil 
na 52. místě.

V neděli nás čekal nabitý program žáků a již zmiňované deštivé podmínky.
Podmínky asi trochu překvapily naše dvě účastnice, které asi obě očekávaly lepší 

výsledek. Laura Svobodová si připsala důležité body za 15. místo a Babeta Sluková 
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za 17. místo. Obrovskou porci smůly si vybrala Pavlína Orlowská, která měla při roz-
jíždění na trati pád a k závodu bohužel nenastoupila.

Ve druhém nedělním závodě se postavilo na start 65 závodníků v mladších žácích 
včetně čtyř našich zástupců. Všichni jeli naprosto super a vylepšili si svá pohárová 
maxima. Lukáš Jech (9.), Denis Čermák (19.), Vít Fous (23.), Dalibor Kolář (24.)

Fenomenální výkon předvedla v závodě starších žákyň Klotylda Sluková. Na nic 
nečekala a usadila se na 2. místě, které bezpečně kontrolovala až do cíle. 9. místo 
pak doslova po žaludečních problémech vyválčila Nela Faltysová.

Poslední kategorií byla kategorie starších žáků (na startu opět stovka závodníků). 
Formu z minulých sezon našli David Svoboda (4.) a Denis Vašíček (7.). Hodně všechny 
překvapil Karol Kryl (18.). Velmi slušně zajeli a vylepšili si svá maxima i František Bublík 
(43.), Dominik Kameník (47.) Teodoru Sarnovskému (75.) závod moc nesedl, ale jako 
nováček nasbíral spoustu zkušeností.

Gratulace všem k podaným výkonům 
a umístěním, neboť nemalou měrou při-
spěli ke třetímu místu v hodnocení oddí-
lů. A po dvou závodech Českého poháru 
jsme na šestém místě z více než 200 od-
dílů.

(pm)

Klotylda Sluková po dojezdu do cíle

Dominik Kukla

Klotylda Sluková na stupních

Nedělní závod
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drUHé kOlO prAžSkéHO pOHárU  
BylO velice úSpěšné
Už to tak vypadá, že závody prestižního seriálu Pražský pohár se stanou našimi oblí-
benými a hojně obsazovanými závody.

O uplynulém víkendu se konal druhý závod ve Kbelích, kde jsme na startu měli asi 
40 závodníků. Zde uvádíme jen výsledky do TOP10

 2. místo Štěpán Pokorný chlapci 5 – 6 let 
 2. místo  Vojtěch Pokorný chlapci 7 – 8 let 
 2. místo Klotylda Sluková žákyně 2
 3. místo  Marie Tvrzníková  dívky 5 – 6 let
 3. místo Markéta Tvrzníková dívky 7 – 8 let 
 4. místo  Ema Kmínková dívky 9 – 10 let 
 4. místo  Laura Svobodová žákyně 1 
 4. místo  Nela Faltysová žákyně 2 
 4. místo David Svoboda žáci 2 
 6. místo Štěpán Havelka junioři
 8. místo  Babeta Sluková žákyně 1 
 8. místo Denis Čermák žáci 1 
 8. místo  Dominik Kukla kadeti
 9. místo  Magdalena Tvrzníková dívky 9 – 10 let 
 9. místo Tomáš Vyšín  chlapci 9 – 10 let
 9. místo Adam Sedlecký junioři
10. místo  Pavlína Orlowská žákyně 1 
10. místo Lukáš Jech žáci 1

A také musíme vyzdvihnout 2. místo našeho trenéra Romana Hynka v kategorii 
Masters 2.

(pm)

Pavlína Orlowská Markéta Tvrzníková na stupních
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Klotylda Sluková Karol Kryl následovaný Františkem Bublíkem

Ema Kmínková David Svoboda
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Z FOtBAlOvéHO klUBU  
mSk klecAny 1921

Pozvánka na fotbalová utkání klecanského „áčka“
07. 05. 2022 10.30 TJ Viktoria Vestec MSK Klecany 1921
14. 05. 2022 17.00 TJ Dynamo Nelahozeves MSK Klecany 1921
21. 05. 2022 10.30 MSK Klecany 1921 SK Doksy
29. 05. 2022 10.30 TJ Kovohutě Podlesí MSK Klecany 1921
04. 06. 2022 10.30 MSK Klecany 1921 TJ Sokol N. Strašecí

Udržování pořádku ve sportovním areálu
Prosíme velké i malé návštěvníky sportovního areálu o dodržování návštěvního řádu. 
Prosíme Vás, abyste neničili sportovní zařízení a neznečišťovali areál odpadky a psí-
mi exkrementy. Přímo v areálu i v jeho bezprostředním okolí je umístěn dostatek 
odpadních nádob a také koše se sáčky na „psí hovínka“. Věříme, že každý z vás chce 
odpočívat a sportovat v čistém prostředí.

Využívání sportovišť
•	 Hlavní travnatá plocha – je určena pouze pro organizovaný sport (tréninky a zápa-

sy), veřejnosti vstup není povolen.

•	 Tréninkové hřiště – je určeno pro tréninky MSK Klecany 1921, sportování veřejnosti
 – prosíme, abyste na tréninkovém hřišti nejezdili na kolech, koloběžkách, odráže-

dlech apod., mohli byste poškodit nainstalované zavlažovací zařízení.

•	 Hřiště s UMT – je určeno pro tréninky a zápasy MSK Klecany 1921, sportování 
veřejnosti na základě domluvy se správcem areálu.

Děkujeme za pochopení Dáša Horová
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květnOvé kOncerty v kUltUrním  
centrU rycHtA klecAny
Holokrci 7. května
Trombenik 20. května
Ivan Hlas 28. května
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III

Partneři  města




