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SlOvO StArOSty
Vážení občané,

pomalu se blíží prázdniny a jarní počasí nás zve k práci na 
zahradách nebo k procházkám do přírody. I my na měst-
ském úřadě jsme na toto období netrpělivě čekali, abychom 
mohli zahájit některé plánované práce, o kterých bych Vás 
rád informoval. Na nejdůležitějším projektu poslední doby 
– rekonstrukci školy – jsou však práce přerušeny. Rád bych 
vás seznámil se situací a důvody.

Rekonstrukce školy
Při rekonstrukci školy byly dokončeny etapy 0.A a 0.B, od té doby byla rekon-
strukce dočasně přerušena. Situace nás velmi trápí, ale i když zpětně přemýšlím, 
nevím, zda jsme mohli něco udělat jinak, lépe. Již delší dobu víme o tom, že 
kapacita školy bude brzy naplněna a je bezpodmínečně nutné školu rekonstru-
ovat a navýšit počet žáků. Celková cena rekonstrukce je odhadována na cca 
300 milionů Kč, což by z vlastních prostředků asi nedokázalo financovat žád-
né město naší velikosti. Již několik let jsme v kontaktu s Ministerstvem školství 
i krajským úřadem. O naší kritické situaci jsem psal dopisy minulému i součas-
nému premiérovi (Petr Fiala odpověděl, Andrej Babiš nikoli), ministrům školství 
i financí. Odpovídají, že o naší vážné situaci vědí a ujišťují nás, že bude brzy 
vypsán dotační program, na který netrpělivě čekáme. Vysoutěžili jsme vypra-
cování projektové dokumentace, která je kompletně hotová a zhotovitele etap 
0.A a 0.B. Město mělo naspořené finanční prostředky, proto jsme nečekali na vy-
psání dotace a začali etapy 0.A a 0.B realizovat z vlastních prostředků, abychom 
celý proces urychlili. Časový harmonogram byl naplánován tak, že zahájíme 
stavbu z vlastních prostředků a mezi tím získáme dotaci, s jejíž pomocí školu 
dokončíme. Prostavěli jsme 28 mil. Kč z úspor města, ale vypsání dotace, je stále 
odkládáno, takže jsme se ocitli ve velmi nepříjemné situaci. Pevně věřím, že Mi-
nisterstvo školství vypíše dotační titul co nejdříve a budeme moci v rekonstrukci 
školy pokračovat.
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Informace o úpravách dopravního značení 
Poté, co došlo na podzim na přechodu pod školou k dopravní nehodě – sražení 
chlapce vozidlem (naštěstí bez následků), se na město obrátilo několik rodičů, zda by 
bylo možné na tomto místě zvýšit bezpečnost. Po konzultaci s dopravní policií jsme 
přijali toto řešení:
• přechod byl vybaven optickým 3D retardérem
• na silnici bylo přidáno vodorovné značení „ŠKOLA – DĚTI“
• značky „Přechod pro chodce“ a „Pozor přechod pro chodce“ byly vybaveny reflex-

ním podkladem, aby byly lépe vidět i za snížené viditelnosti.

Dále došlo k posunutí „stop čáry“ na křižovatce u hřbitova na správné místo, na 
vozovce byly na více místech nastříkány značky STOP nebo „Dej přednost v jízdě“, 
v lokalitě Náměstí/ U školy /Do kaštan byly vodorovným značením označeny křižo-
vatky s předností zprava a byl označen výjezd na ulici Čsl. armády. Věřím, že všech-
na tato opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti. Děkujeme, že dodržujete dopravní 
předpisy a ve městě jezdíte s rozvahou.

Parčík a nový chodník v ulici Do kaštan
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v ulici Do kaštan, probíhají zde stavební práce. 
Technické služby města, pod odborným dohledem krajinářské architektky Markéty 
Pešičkové, zahájily rekonstrukci chodníku a úpravu přilehlého městského prostoru, 
kde vznikne odpočinkové místo – parčík.

Plán revitalizace dětských hřišť
K podílení se na rekonstrukci dětských hřišť jsme vyzvali veřejnost a společně 
s paní architektkou Markétou Pešičkovou zorganizovali setkání s uživateli na 
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všech klecanských dětských hřištích (tedy spíše s jejich maminkami a tatínky). 
Dvě květnová středeční odpoledne jsme s maminkami a tatínky řešili, co jim na 
dětských hřištích chybí a jaké mají návrhy na úpravy. Poznatky budou využity 
při projektování úprav dětských hřišť ve městě, které bychom chtěli postupně 
realizovat. Děkuji za zajímavé podněty všem, kteří se k dětským hřištím přišli 
vyjádřit.

Alej Boleslavka – Zdibsko
Představoval jsem si, že tento projekt bude pokračovat trochu rychleji, jednoduše-
ji… Bohužel jsme zatím nezískali souhlas od značné části vlastníků pozemků, který 
je nutný, abychom zde mohli stromy vysadit. Pokud čtou tyto řádky, chtěl bych je 
požádat, aby nám souhlas udělili. K ničemu se nezavazují, o stromy se bude starat 
město, stezka je hojně využívána pěšími i cyklisty, kterým stín stromů zpříjemní cestu 
a rozdělí přirozeně obrovský lán pole.

Informace o probíhajících pracích v objektu čp. 52  
(bývalý městský úřad)
V budově bývalého městského úřadu začalo město Klecany budovat Klub vol-
ného času pro všechny generace. Těšit se můžeme na kroužky pro děti různého 
věku, kurzy, dílničky, jazykové lekce, cvičení, jógu, hlídání dětí, seniorský klub... 
Pokud půjde vše podle plánu, provoz bude zahájen s novým školním rokem.
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Společenský sál již slouží ke svému účelu
V novém společenském sále KC Rychta proběhly první svatební obřady a vítání ob-
čánků. Přeji novomanželům hodně štěstí, lásky a spokojenosti na společné cestě ži-
votem, našim novým občánkům hodně zdraví, a aby se jim v našem městě dobře žilo. 
Dále se v KC konaly velikonoční dílničky, cvičení, ples a několik koncertů. Program 
najdete na webu v sekci Kultura – Kulturní centrum Rychta.

Děkujeme, že třídíte odpad –  
nové místo na tříděný odpad pro hřbitov
V Klecanech jsme v roce 2021 společnosti Elektrowin odevzdali 13 680 kg starých 
elektrospořebičů. Z nich bylo získáno např. 7 875 kg železa, 277 kg mědi nebo 
337 kg hliníku.

V Klecanech sice odpad třídíme oproti jiným obcím v ČR nadprůměrně, ale stále to 
můžeme zlepšovat. Od minulého měsíce jsou na hřbitově u zadního východu vedle 
kontejnerů i nádoby na tříděný odpad – plast, sklo a kov. Děkujeme, že budete odpad 
třídit i zde.
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Sportovní den mládeže
Na školním sportovišti proběhl 10. května za přispění města sportovní den  
mládeže s TAJV – Tenisovou akademií Jana Váni. Žáci naší školy soutěžili v několika 
sportovních disciplínách, tři nejúspěšnější postoupili do celostátního finále v Podě-
bradech: 1. Daniel Novotný (8.A), 2. Matyáš Škapa (8.C) a 3. Adam Vyskočil (8.B). 
Gratuluji a přeji úspěch ve finále! Je moc dobře, když mládež sportuje.

Přeji Vám hezké letní dny
Daniel Dvořák, starosta
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výpiSy Z USneSení rAdy měStA KlecAny  
ZA měSíc Květen 2022
Rada 2. května

 – Vzala na vědomí žádost Pravého Hradce o povolení instalovat markýzu 
na čp. 48 Klecany a pověřuje místostarostu I. Kurhajce místním šetře-
ním záměru.

 – Schválila úhradu 7 000 korun na koncert Vinohradského symfonického 
orchestru, který se koná k oslavám konce 2. světové války.

 – Schválila žádost Pravého Hradce o finanční příspěvek 40 000 korun na 
oslavu výročí konce 2. světové války.

 – Schválila žádost MSK Klecany 1921 o finanční příspěvek v maximální 
výši 40 000 korun na pořádání Dětského dne.

 – Schválila účast SDH Klecany na oslavách Dětského dne 4. června na 
fotbalovém hřišti v Klecanech.

 – Schválila úpravu ceny Senior Taxi na 24,90 Kč/km a navýšení příspěvku 
města na 150 korun na jednu jízdu do Prahy a 50 korun na jednu jízdu 
po Klecanech.

Rada 9. května

 – Schválila kalkulaci školného Mateřské školy Klecany na období 2022 
– 2023.

 – Schválila návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti linek PID 
a novou metodiku výpočtu podílu obcí na dopravní obslužnosti od 
1. 1. 2022.

 – Vzala na vědomí podnět ve věci provozu přívozu a protipovodňových 
opatření. Rada předá zastupitelům města 23. května.

Rada 16. května

 – Rada schválila financování interaktivní tabule do Základní školy Klecany 
za cenu 115 543 korun včetně DPH od dodavatele Z + M Partner s.r.o. 
Ostrava.

 – Schválila, v souladu se zákonem o obcích, místostarostovi města Ivo 
Kurhajcovi odměnu ve výši 10 000 korun při příležitosti jeho význam-
ného životního jubilea.
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Podrobný text usnesení ze zasedání rady najdete na

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

Zdena Lomová

pOděKOvání
Paní Zdeňka Tomášová před nedávnem po-
žádala o uvolnění z funkce v sociální komisi 
města. Za obětavou práci, kterou paní Tomá-
šová věnovala této činnosti, děkujeme a pře-
jeme hodně zdraví a úspěchů v další činnosti 
a aktivitách.

Za vedení města Daniel Dvořák, starosta

pOděKOvání
Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům, 
sousedům a známým za projevy upřímné soustrasti 
a kondolence k úmrtí p. Karla Mouchy. 

Velmi děkujeme lékařům MUDr. Vosečkové, MUDr. 
Mahdíkové, MUDr. Bednářovi, sestřičkám p. Dvořákové, 
p. Olbertové i paním magistrám z klecanské lékárny. Všich-
ni zdravotničtí pracovníci z klecanského zdravotního středis-
ka nám poskytli jak lékařskou pomoc, tak psychickou podporu 
v těžkých chvílích spojených s vážným onemocněním našeho 
nejbližšího. 

Marie Mouchová s rodinou
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vítání OBčánKů
Ve středu 11. 5. a v neděli 15. 5. 2022 se po del-
ší době uskutečnilo vítání občánků. Pro naše nej-
menší klecanské občánky a jejich rodiče to byl vý-
znamný den. Slavnostní vítání proběhla v novém 
Kulturním centru Rychta Klecany. Při obřadech, za 
účasti vedení města a paní matrikářek, se rodiče 
podepsali do pamětní knihy města, obdrželi květi-
nu a pro děti dárek na památku. Slavnostní atmo-
sféru zpříjemnilo vystoupení dětí ze Základní ško-
ly Klecany. Děkujeme rodičům, že přijali pozvání 
na vítání občánků a dětem přejeme, aby vyrůstaly 
v lásce a bezpečí.

Foto: Pavel Novotný



14 / 15



Klecanský zpravodaj • červen 2022



16 / 17

KlUB vOlnéHO čASU KlecAny
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(místo konání ZUŠ)
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KUltUrní centrUm rycHtA KlecAny
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OSlAvy KOnce  
ii. SvětOvé válKy
77. výročí konce II. světové války jsme oslavili tradičně – promenádním koncertem 
Big bandu a Bendíku z Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy. Opět přijela sku-
pina historických válečných vozidel z Klubu Old Car Rangers a jejich majitelé ochot-
ně povozili všechny obdivovatele svých jeepů. Na programu byla módní přehlídka 
modelů z poválečné doby, ukázka a výuka swingu a nabídka pečiva z válečné přídě-
lové kuchařky. Ochutnali jsme i vareniky a pelmeně od našich ukrajinských přátel.

Po několika letech jsme opět alespoň na pár hodin zpřístupnili výstavu Klecany 
v období let 1930 – 1945 sestavenou z historických faktů a vzpomínek klecanských 
občanů, kteří tuto dobu zažili.

Akci jsme pořádali společně s městem a 21 nadšených dobrovolníků věnovalo její 
realizaci 153 hodin práce.

Městu děkujeme za finanční zajištění a pomoc technických služeb.

Vernisáž a výstava Pavla Kuneše
V úterý 14. června v 18 hodin bude  

v Kulturním centru Klecany zahájena výstava.

VÝTVARNÉ PRÁCE PAVLA KUNEŠE k jeho 85. narozeninám

Za účasti pěveckého sboru Klenota výstavu uvede akad. malíř Dušan Šoltys.
Výstava potrvá do 15. září.

Je přístupná při akcích Kulturního centra Rychta a Klubu volného času.
Vstup možný také po předchozí domluvě na tel.: 284 890 064 – J. Laurych.
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Slavnostní koncert v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie
Vinohradský symfonický orchestr společně s městem, klecanskou farou a Pravým 
Hradcem uspořádal koncert z děl Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Zazněla 
symfonická báseň z cyklu Má vlast a 8. symfonie „Anglická“ G dur, opus 88 pod tak-
tovkou dirigentů Matěje Vody a Viktora Hrušky.

Přídavkem byla píseň J. Ježka, J. Voskovce a J. Wericha Na shledanou v lepších 
časech.

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová

Americko-japonské setkání v Klecanech
Obsluhovala jsem stánek s koláči napečenými podle úsporné dobové kuchařky 
z roku 1942 a kávou z melty. Přišla starší zákaznice ve sportovním a lámanou něm-
činou si objednávala. Nabídla jsem jí přechod do angličtiny a pak se rozpovídala.  
Přijeli tři senioři – zdravotníci Diana s Billem z Kalifornie a lékař Darell z Okina-
vy. Doslova omylem. Měli na kolech namířeno z Prahy do Magdeburgu mj. přes 
Nelahozeves. Aby se vyhnuli nebezpečnému místu pod Větrušicemi, plánovali 
jet přes Klecany a Vodochody do Dolu. Předtím si Darell 7. 5. „jen tak“ zaběhl 
maraton v Praze. V Nelahozevsi se těšili na Muzeum A. Dvořáka, protože všichni 
3 jsou aktivními fanoušky české klasické hudby. Při projíždění Klecan potkali 
staré americké džípy, slyšeli živou swingovou hudbu a viděli hromadu lidí. Za-
stavili, vyzvěděli o co jde a program je zlákal tak, že zůstali celé odpoledne. Pů-
vodní úmysl pokračovat odložili a přijali pozvání k přenocování u nás, protože 
se jim nepodařilo zajistit ubytování v blízkém okolí. Organizačně to bylo trochu 
náročnější, ale strávili jsme nádherný večer v družném hovoru plném zajíma-
vých informací a dobré nálady. V Československu, resp. České republice byli už 
po několikáté, poprvé v roce 1966, znali Karlovy Vary i Teplice (kvůli Ludwigu 
van Beethovenovi). Velmi se o naši zemi zajímali a měli už i vlastní historické 
srovnání. Povídalo se dlouho do noci, potěšilo je, když jsem jim vyprávěla zá-
žitky z dovolené v Japonsku a výstupu na Fudži. Dozvěděli jsme se mj., co je to 
„japonská pizza“ anebo jak Darell s japonskou ženou, která pečuje o stoletou 
matku, adoptovali 3 děti z různých koutů světa a pak si pořídili ještě vlastní. 
Odjezd na ráno plánovali na půl desátou, nakonec odjížděli těsně před obědem. 
Stále bylo o čem mluvit. Následovala nezbytná výměna kontaktů a pak start. 
Ten byl velmi symbolický, protože z jejich tabletu zněla slavná Dvořákova píseň 
Když mne stará matka zpívat učívala, motto jejich letošního putování v Čechách.

A tak jsem si vzpomněla na oslavu konce války konanou v roce 2018. Tehdy do 
Klecan na náměstí obdobným způsobem „zabloudil“ starší německý pár na kolech. 
Oslavou a její atmosférou byli nadšeni, náladu jim nezkazila ani dešťová přeháňka 
ani to, že pocházejí ze země, která válku vyvolala a prohrála.

Věřím, že letošní oslava nebyla poslední a už se těším, kdo do Klecan „zabloudí“ 
příště.

DA
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Život v domě s pečovatelskou službou v Dolních kasárnách
Návštěva z Prahy
Jako každý rok se 8. května stala zahrada u DPS zastávkou aktivních seniorů z pražské-
ho spolku AkSen na jejich cyklistickém putování po pražských parcích. Vyrazili z le-
tenské pláně, projeli Stromovkou a podél Vltavy se dostali do Klecánek. U DPS jsme je 
čekali u ohně, kde si opekli špekáčky a pochutnali si na koláčích paní Nejedlé.

Příjemným překvapením byla návštěva přátel ze Zlína, kteří cyklistům zahráli na 
kytaru a na banjo.

Po obědě cyklisté pokračovali přes Klecánky, Roztoky a Šárku zpět do Prahy.

Senioři seniorům
Máme vlastní senior taxi! 
Získali jsme dobrovolníka se-
niora, který ochotně odveze 
ostatní seniory za zábavou 
v Klecanech a blízkém okolí. 
Zatím je to jen jedno osobní 
auto, ale jsme za to vděčni.

První cesta vedla na kon-
cert lidových písní skupiny 
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VojoDeyl do Zahrady pod zvonicí v Chabrech. Díky pozvání Mezigenerační aka-
demie jsme s obyvateli DPS prožili hezký večer pod širým nebem v přátelské 
atmosféře.

Zdeňka Tomášová

V kalendáři jsme otočili další stránky a konec školního roku je téměř na dosah. 
Děti se již vidí na prázdninách a zaujmout je výukou, je čím dál tím náročnější. 
V předposledním květnovém měsíci si stihly užít mnoho zajímavých aktivit. 
Prvňáčci a druháčci se zúčastnili besedy se spisovatelem Janem Opatřilem, která pro-
běhla v KC Rychta. Pan Opatřil dětem povyprávěl o svém životě, o psaní dětských 
knih a přečetl úryvek ze své knihy Pstroužek Vikoušek. Nakonec zodpověděl řadu 
zvídavých dotazů. Beseda se dětem moc líbila a těší se na další podobné zážitky. 

Třeťáčci si zpestřili hodiny prvouky návštěvou Planetária, exkurzí do Včelařského 
dolu, toulkami přírodou, kurzem první pomoci a pokusy s látkami z neživé přírody. 
Při tom všem ještě stihli nacvičit Doktorskou pohádku pro své spolužáky.

Páťáci vyrazili za Anežkou Českou do Anežského kláštera. Dozvěděli se zde mno-
ho nového. Například proč se svatá Anežka vzdala postavení princezny a stala se 

ŠKOlní KUrýr
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řeholnicí, jak se žilo za zdmi kláštera, kdo je to abatyše, nebo jaké jsou typické prvky 
gotické architektury. Součástí programu byla pátrací hra, která ověřila, nakolik byly 
děti během programu pozorné a jaké znalosti si odnesly. 

Žáci sedmých a osmých ročníků vyrazili procvičit své jazykové znalosti do Španěl-
ska, kde navštívili řadu památek a svá těla nasolili ve Středozemním moři.

Děti z druhého stupně si na jeden školní den odběhly ze školních lavic na sportov-
ní hřiště, kde poměřily své síly ve sportovních aktivitách. 

Deváťáci za sebou mají napínavé období plné nervů a očekávání při přijímacím 
řízení na střední školy. Většině z nich se splnil jejich sen a následující čtyři roky stráví 
na vysněných školách. 

Už za měsíc nám naposledy zazvoní a své spolužáky tradičně vyzdobí nejrůzněj-
šími malůvkami. My, pedagogové, jim už můžeme pouze popřát hodně štěstí a věřit, 
že se nám podařilo kvalitně je připravit do dalších studijních let.

StřípKy Ze ŠKOlKy
Konec měsíce dubna a celý květen byl velmi bohatý na různé akce. Některé akce pro-
běhly celoškolkově a některé si užily děti se svými paní učitelkami v rámci třídních 
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programů. Konal se čarodějnický slet, šou s bublinami, proběhla návštěva keramické 
dílny, návštěva zubní ordinace a další aktivity.
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Tradiční čarodějnický slet
Každoroční tradiční slet 
čarodějů a čarodějnic 
překazil na dva roky 
covid, a tak se už ni-
kdo nemohl dočkat, až 
se po dlouhé době ob-
jeví na zahradě mateř-
ské školy čarodějnice, 
čarodějové, chaloup-
ka Baby Jagy, pavouci 
a jiná havěť. 28. dubna 
to konečně vyšlo. Pro 
malé čarodějnice a ča-
roděje byly připraveny 
čarodějné disciplíny. 
Děti plnily svoji hrací 
kartu razítky a za všech-
ny splněné úkoly si mohly nakoupit v krámku Baby Jagy. Každý si odnesl krásně 
malovaný perník, čarodějnický prst a hračku dle vlastního výběru. V podvečer 
byl zapálen oheň, kde si mohli čarodějové a čarodějnice, po „náročných“ disci-
plínách, upéct na posilněnou něco dobrého k snědku.



Bublinová šou
11. května navštívila školku umělkyně se čtyřnohým 
pomocníkem. Předvedli dětem i paním učitelkám pa-
rádní bublinovou šou. Některé bubliny byly tak vel-
ké, že se do nich vešly i děti.

Třídní fotky
12. května probíhalo focení tříd. Všichni tak budou 
mít krásnou vzpomínku na společný čas strávený 
v mateřské škole.

Výstava motýlů
V Botanické zahradě 
v Tróji probíhá kaž-
dým rokem výstava 
motýlů. 18. května 
navštívily výstavu 

děti ze třídy Ježek a hned další den 19. května, 
neodolala motýlí kráse ani třída Ryba.

Školka v přírodě
V týdnu 16. 5. – 20. 5. se vypravily děti ze tříd Beruš-
ka a Myška do Krkonoš, kde si prožily pár krásných 
jarních dnů na školce v přírodě. V Harachově plnily 
různé Krakonošovy úkoly, navštívily lanové centrum, 
vláčkem dojely na vodopády a užívaly si spoustu dal-
ší zábavy, kterou pro ně připravily obětavé a nadšené 
paní učitelky.
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Mimořádný zápis do mateřské školy pro děti uprchlíků z Ukrajiny
23. 6. Proběhne v budově základní školy mimořádný zápis do mateřské školy pro děti 
uprchlíků z Ukrajiny.

Přejeme Vám krásné dny Kolektiv MŠ
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pAcHOvý OHrAdníK
Není třeba připomínat, že poslání myslivců v průběhu 
času stále více spočívá v krajinném hospodaření a roz-
víjení biodiverzity. Obraz českého myslivce tak již dáv-
no nevystihuje podobizna vousatého panáčka v zelené 
kamizolce s dvojkou přes rameno a věrným fouskem 
u nohy. Skutečnost, že dnes myslivce potkáte v terénu spí-
še v montérkách a s pracovním náčiním, není prohřeškem 
proti etiketě či ústrojní kázni, spíše důsledkem urbanizace 
a způsobu hospodaření ostatních krajinných hospodářů.

O „lov“ některých druhů 
zvěře se dnes spolehlivě po-
starají dopravní prostředky či 
těžká zemědělská technika, 
jiné druhy (zejména drobné 
zvěře) přicházejí o svá útočiš-
tě díky mizející pestrosti kraji-

ny. A tak myslivci mění zbraně za motyky, rýče či kladiva 
a zakládají zvěřní políčka, obnovují remízky nebo insta-
lují zábrany proti srážkám zvěře s dopravními prostředky, 
aby v krajině nějaká zvěř zbyla. Podobně tomu bylo první 
květnovou sobotu, kdy se členové mysliveckého spolku 
Zdiby-Klecany sešli „Na samotném“, aby obnovili pa-
chové ohradníky kolem silnice mezi Zdiby a chaberskou 
skládkou. V místech, kde se mezi prostory s výskytem srn-
čí zvěře nachází frekventované komunikace, instalovali 
kůly s nosným médiem. Do tohoto média, v praxi se zpra-
vidla jedná o pěnu na bázi polyuretanů nebo ekologičtější 
smotky dřevní či rostlinné hmoty, se aplikuje samotná pachová látka. Ta má za úkol 

odpuzovat zvěř a bránit jí tak ve vstupu do komuni-
kace. Pachovou látku je třeba pravidelně obnovovat. 
Také samotné pachové ohradníky často dojdou újmy 
při údržbě krajnic či zemědělských pracích a proto je 
třeba pravidelné kontroly a údržby.

Tímto způsobem se nám podaří každoročně pře-
dejít mnoha srážkám zvěře, především srnčí, s auty 
a zachránit tak několik životů. V nejbližších dnech nás 
čeká také procházení luk před senosečí. I tyto procház-
ky pomohou zachránit životy srnčat ukrytých ve vyso-
ké trávě. Zajímá vás, jak můžete pomoci i vy? Přijďte 
mezi nás.

Mgr. David Hájíček
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ZprávA Z činnOSti KlecAnSKýcH SKAUtů
Počátky skautingu v Klecanech se vztahují k roku 1936, kdy první Židovský spojovací 
oddíl skautů z pražského Karlína tábořil v nedaleké Šulkovně a klecanské mládeži se 
myšlenka skautingu zalíbila. Od té doby, kromě období, kdy byli skauti totalitními 
režimy zakázáni, skauti fungují v Klecanech. V loňském roce to tedy bylo již 85 let.

Loni jsme se k žádným velkým oslavám přes pandemii koronaviru nedostali, vynahra-
dili jsme si to tedy letos, kdy jsme opět po osmi letech uspořádali okresní kolo Závodu 
Vlčat a Světlušek. 23. dubna se tak na skautském srubu sešlo přes 200 dětí a přibližně 
80 dospělých. Pro závod jsme zvolili téma sv. Jiří – patrona skautů a skautek, což se hodi-
lo, protože Jiří má svátek hned 24. 4. Organizace závodu se ujal Pavel Hurt – Mamut, jako 
hlavní rozhodčí a Viktor Harnach – Viki jako vedoucí závodu. Přípravy začaly již několik 
měsíců předem, v den závodu tak bylo vše připraveno pro jeho hladký průběh.

Letošní závod ovládly šestky (družiny) z Líbeznic. Líbezničtí nakonec vyhráli tak 
dokonale, že obsadili všech 5 postupových míst do krajského závodu. Mimo Líbeznic 
se zúčastnily děti i z Jiren, Čelákovic, Úval, Říčan, Mnichovic, Záp, Zelenče a samo-
zřejmě i naše – klecanské.

Závodilo se v dovednostech jako první pomoc, vyhledávání informací, fyzická 
zdatnost, šifrování, poznávání přírody, táboření apod. Mimo samotného závodění si 
děti mohly i zastřílet z luku, užít na trampolíně, vyzkoušet překážkový běh, a i jinak 
si užít slunného dne.

Závod byl námi i ostatními zúčastněnými středisky hodnocen velice pozitivně, za 
což kromě organizačního týmu a ostatních skautských vedoucích vděčíme i městu 
Klecany a jeho zaměstnancům, kteří nám pomohli připravit naše zázemí a také školní 
jídelně, která nám zajistila stravování všech lidí na závodě. Děkujeme.
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KUltUrní pAmátKy KlecAn (6)
Pokud nepatříte ke klecanským pamětníkům, možná vás ani nenapadne, že 
dnešní, na první pohled moderní a v poslední době i velmi pěkně opravená 
budova zdravotního střediska, je také významnou klecanskou památkou. Ne 
vždy zde bývalo zdravotní středisko. Dokonce v této budově ani v dřívějších 
dobách neměl svou soukromou ordinaci lékař. Sídlila zde klecanská škola, 
a to již od roku 1864. Patro bylo na původní budově vystavěno v r. 1880 
a od r. 1887 zde byly rozděleny třídy na dívčí a chlapecké. Na vyučování se 
podílela za dlouhá léta existence školy řada učitelů, učitelek, řídících učitelů 
a později ředitelů i ředitelek. Z dob začátků školy v Klecanech připomeňme 
alespoň řídicího učitele Jiřího Vlka, kterému byl za jeho 45leté působení při 
výchově dětí a mládeže udělen titul Čestného občana Klecan. Další význam-
nou osobností klecanské školy je nepochybně i Josef Kožíšek, který v Kleca-
nech působil od r. 1885. Pokud je vám toto jméno povědomé, pak vás paměť 
neklame. Snad všichni známe básničku o polámaném mravenečkovi, jejímž 
autorem je právě Josef Kožíšek. K jeho nejvýznamnějším dílům patří slabikář 
pro děti, nazvaný Poupata, kterým se J. Kožíšek vepsal do paměti mnoha 
generací.

V budově č.p. 17, byla škola až do r. 1967, kdy byla přestěhována do nově 
zbudované pavilonové školy na sídlišti.

Takto vypadal výkaz o počtu dětí
ve školním roce 1950/1951

Pohled na historickou budovu školy –  
vlevo od kostela
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cO Se pSAlO v KrOnice KlecAn – r. 1974 (2)
Jednotka PS VB (Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti) dále rozvíjí svoji aktivní 
činnost. Vyznačuje se vysokou aktivitou a iniciativou členů. Je řízena s. Bo-
humilem Pocem (důstojník ČSLA), který je této činnosti cele oddán a věnuje 
jí všechen volný čas. Spolu s ním se stejným zápalem pracují: ss. Antonín 
Černý, Karel Beran, Eva Dočekalová, František Hokeš, Jiří Homoláč, Václav 
Křehnáč, Jiří Medek, Zdenek Novotný, Milan Nykl, Stanislav Sejka, Jaroslav 
Vorel a Alois Dubský. Za jejich obětavou práci je jim uděleno OS SNB Pra-
ha-východ „Uznání za obětavou práci při plnění úkolů v zajišťování soc. 
pořádku“.

Sbor pro občanské záležitosti
V obci úspěšně pracuje sbor pro občanské záležitosti – řídí Ing. Jan No-
votný, členové ss. J. Koktanová, J. Haragová, J. Zadáková, E. Dočekalová, 
G. Kőnigsmark. Jsou zaváděny nové formy občanských slavností a životních 
výročí. Postupně se vžívá do vědomí občanů „vítání novorozeňat“. V tomto 
roce bylo tak přivítáno 41 dětí. V průběhu roku byla přebudována svatební 
síň v budově MNV s nákladem 75 000 Kčs.

Národní fronta
Ve vedení MV NF dochází ke změnám: do čela je zvolen za předsedu s. 
Božan Fuxa, jednatelem je zvolena s. Jiřina Bartoňková. Zaměření činnosti 
více na zájmovou činnost organizací a na pomoc plnění volebního programu 
obce. Celá činnost je lépe organizovaná.

JH

SpOrtOvní den mládeže S tAJv v KlecAnecH
2. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV v Kleca-
nech byl zrealizován v úterý 10. 5. 2022 v odpoledních hodinách na ven-
kovním multifunkčním sportovišti ZŠ Klecany. Jednalo se o semifinálové kolo 
z celkového počtu 250 turnajů v České republice. Žáci ze základní školy 
vytvořili celkem 2 týmy, které se na hřišti utkaly ve fotbale, florbale, házené, 
frisbee a tenise.
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Nejlepší tým postoupil do závěrečného finále, kde na jeho členy čekal roz-
střel o tři postupová místa. Z vítězství se nakonec zaslouženě radovali Daniel 
Novotný, Matyáš Škapa a Adam Vyskočil. Finalisté semifinálového turnaje 
v Klecanech získali upomínkové diplomy, věcné odměny a mnoho dalších 
sponzorských cen. Společně s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závě-
rečný celorepublikový turnaj, Národní finále v Poděbradech, který se bude 
konat v předvánočním termínu 3. 12. – 4. 12. 2022. Na tomto turnaji bu-
dou postupující hráči reprezentovat zejména základní školu, město Klecany 
a Středočeský kraj. Vítěz Národního finále v Poděbradech převezme putovní 
pohár TAJV od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Petra Gazdíka.

Sportovní den mládeže s TAJV v Klecanech byl zrealizován za podpory 
města Klecany, Krajského úřadu Středočeského kraje a partnerů projektu.

Mgr. Jan Váňa
Organizátor soutěže TAJV

www.tajv.cz
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Z fOtBAlOvéHO KlUBU  
mSK KlecAny 1921

Pozvánka na poslední fotbalová utkání klecanského „áčka“  
v této sezóně

04. 06. 2022 10.30 MSK Klecany 1921 TJ Sokol Nové Strašecí
11. 06. 2022 17.00 SK Votice MSK Klecany 1921
18. 06. 2022 10.30 MSK Klecany 1921 FK Olympie Zdice

Srdečně Vás zveme i na utkání ostatních týmů. Přijďte podpořit naše mladé fotba-
listky a fotbalisty!
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