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SlOvO StArOSty
Vážení občané,

nejprve bych Vám chtěl popřát krásné letní dny a prázdniny. 
Po zvláštním období, které bylo ovlivněno nejdříve covidový-
mi opatřeními a poté válkou na Ukrajině, čeká většinu z nás 
alespoň pár dní dovolené, odpočinku a času stráveného s ro-
dinami.

Práce ve městě však budou pokračovat i přes prázdniny 
– aktuálně například pokračuje budování parčíku mezi ná-
městím a Vinicí, město rekonstruuje bývalý městský úřad na 

Klub volného času, chystáme vybudování přechodu pro chodce přes Topolovou uli-
ci u hřbitova a další projekty. V následujícím období bychom rádi zrekonstruovali 
dětská hřiště ve městě. Tímto děkuji všem maminkách a tatínkům, kteří se zúčastnili 
schůzek přímo na dětských hřištích nebo veřejného projednání v zasedací místnosti 
městského úřadu, protože znají nejlépe potřeby svých dětí. Jsme rádi, když s Vámi 
můžeme připravované projekty projednat, a s kým jiným bychom měli nová dět-
ská hřiště konzultovat, než s jejich budoucími uživateli. S krajinářskou architektkou 
Ing. Markétou Pešičkovou a projektovou manažerkou města Ing. Kristýnou Holubo-
vou jsme všechny podněty pečlivě zaznamenali a budeme s nimi při návrzích obnovy 
dětských hřišť pracovat.

Moc všem děkuji – cenu Svazu měst a obcí jsme přivezli do Klecan!
Chtěl bych moc poděkovat místostarostům Ivovi Kurhajcovi a Pavlu Kotrbovi, radním 
Jiřímu Bendlovi a Romanovi Binderovi, zastupitelům, členům komisí a výborů, za-
městnancům městského úřadu, občanům a všem, kteří se podílejí na práci pro naše 
město. Ve čtvrtek 16. 6. 2022 jsem měl tu čest, převzít v paláci na Žofíně cenu „Nej-
lepší starosta Středočeského kraje 2018 – 2022“ vyhlášenou Svazem měst a obcí ČR 
pod záštitou prezidenta republiky. Komunální politika je týmová práce a myslím, že 
v Klecanech máme dobrý tým. Tuto cenu tedy vůbec neberu jako svojí osobní, ale pa-
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tří všem kolegům a celým Klecanům. Jsem opravdu rád za to, co se nám za poslední 
roky podařilo, ale připravte se, že nás mnoho práce ještě čeká . Děkuji!

Přeji Vám, abyste si užili letní dovolené, děti krásné prázdniny a do Klecan se vždy 
rádi vraceli.

Mgr. Daniel Dvořák, starosta

výpiSy Z USneSení rAdy A ZAStUpitelStvA 
měStA KlecAny ZA Květen A červen 2022
Rada 23. května
 – Schválila dotaci pro spolek Pravý Hradec ve výši 40 tis. korun na uspořádání oslavy 

konce druhé světové války.
 – Schválila žádost Pravého Hradce o povolení uspořádat 25. 6. tr. společenské 

a sportovní odpoledne na náměstí Třebízského k oslavě 15. výročí své činnosti. 
Jedná se také o zapůjčení stanu a dalších potřeb.

Zasedání zastupitelstva 23. května
Přítomní zastupitelé schválili mimo jiné
 – přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje na tyto akce:

Veřejný prostor a parkoviště pod Rychtou Klecany – 200 tis. Kč
Pořízení nové hasičské cisternové automobilové stříkačky – 1 mil. Kč.

 – Plánovací smlouvu upravující spolupráci mezi městem Klecany a společností Sport 
Klecany při realizaci záměru Novostavba sportovního areálu v Klecanech

 – Stanovení počtu zastupitelů města pro volební období 2022 – 2026 na patnáct členů.

Vzali na vědomí
 – Informaci o přípravě plánu financování a obnovy kanalizační infrastruktury.
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Rada 30. května
 – Schválila knihovní a výpůjční řád městské knihovny a smlouvu o absenční výpůjč-

ce čtečky elektronických knih.
 – Dotaci 10 tisíc korun spolku Sport4active Praha 1 pro 5. ročník závodu Kros Zdiby 

– Klecany.
 – Vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ/MŠ Klecany paní Barešové o zvýšené pra-

covní činnosti při zajišťování stravování dětí ukrajinských uprchlíků. Rada ukládá 
starostovi navrhnout, ve spolupráci s ředitelkou školy, řešení.

Rada 6. června
 – Vzala na vědomí účetní uzávěrku ZŠ/MŠ Klecany za rok 2021 a také ZUŠ Klecany 

a předá je finančnímu výboru ke kontrole.
 – Schválila cenovou nabídku ASLB s.r.o. Praha na zpracování projektové dokumen-

tace a položkový rozpočet za cenu 43 500 korun bez DPH pro akci Nohejbalové 
a volejbalové hřiště – sportovní areál Klecany.

 – Ve stejné věci schválila nabídku MA Projekt s.r.o. ve výši 15 tis. korun bez DPH na 
zpracování poptávkového řízení na tři společnosti.

 – Schválila cenovou nabídku a podpis příkazní smlouvy s MA Projekt na zpracování 
otevřeného zadávacího řízení akce Pořízení nové cisternové automobilové stříkač-
ky – město Klecany za 35 tis. korun bez DPH.

 – Schválila znění domovního řádu Domu s pečovatelskou službou v Klecanech.
 – Schválila pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o nájem bytů v DPS – jde 

o nájem bytu zvláštního určení v Klecanech.
 – Schválila finanční odměnu pracovnicím jídelny ZŠ Klecany, které jsou víc zatíženy 

tím, že zajišťují také stravování dětí z Ukrajiny. Odměna bude vyplacena z trans-
parentního účtu.

 – Schválila objednání prací potřebných pro rekonstrukci vodovodní přípojky na vo-
dovodní řad v ulici Topolová, a to u pana D. Setunského, Praha 7 za cenu 414 291 
korun bez DPH.

Rada 13. června
 – Schválila nájemní smlouvu k bytu zvláštního určení č. 018/2022 v DPS Klecany.
 – Schválila datum zasedání zastupitelstva 23. 6. tr. v KC Rychta Klecany a program 

jednání.

Podrobný text usnesení za ze zasedání rady a zastupitelstva najdete na

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

Zdena Lomová
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vZpOmínKA nA pAnA OttU HerdicSe
Dne 19. června 2022 zavlál na Městském úřadě 
v Klecanech černý prapor. Po delší nemoci nás ve 
věku 85 let navždy opustil p. Otto Herdics.

Pan Otto Herdics se, po ukončení aktivní služby 
v Československé armádě, stal zaměstnancem měs-
ta Klecany. V době, kdy si mohl užívat zaslouže-
ného důchodu, se s velkým pracovním nasazením 
podílel na převzetí vojenského areálu Dolní Kasárna (dříve VÚ 5936) do majetku 
města Klecany a následně se mnoho let staral o správu, údržbu a provoz tohoto are-
álu. Oslavou kulatých 80. narozenin se rozloučil se zaměstnanci města a rozhodl se 
věnovat rodině, odpočinku a svým zájmům.

Děkujeme za dlouholetou obětavou práci pro město Klecany. Čest jeho památce!

pOděKOvání
Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým za projevy 
upřímné soustrasti a kondolence k úmrtí pana Josefa Frencla.

Velmi děkujeme paní MUDr. Vosečkové a sestřičce p. Olbertové. 
Velké poděkování patří i paním magistrám z klecanské lékárny. Děkuje-
me panu místostarostovi Ivovi Kurhajcovi za krásná slova, která pronesl na 
pohřbu našeho drahého.

Miroslava Frenclová s rodinou

dOmácí pÉče nemOcnice mělníK
Domácí péče nemocnice Mělník pomáhá pacientům 
z regionu Mělnicka od roku 2016. V prvních měsících 
zajišťovaly péči pouze tři zdravotní sestry. Postupně se 
služby domácí péče stávaly vyhledávanými a tým se rozšířil o nové kolegyně.  V sou-
časné době provoz zajišťuje 26 zdravotních sester domácí péče, které se starají nejen 
o mělnickou oblast, ale od letošního roku i o pacienty na území Praha východ. Cílem 
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domácí péče je umožnit léčbu pa-
cienta doma, kdy může zůstat ve 
známém prostředí v kruhu svých 
blízkých.

Komplexní zdravotní péče je na-
šim klientům k dispozici 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu v domácnosti 
pacienta, tedy v důvěrně známém 
prostředí, kde se cítí klient dobře 
a kde je zvyklý. Rodině nemoc-
ného nabízíme jistotu, že se o něj 
postaráme v době, kdy s ním být 
nemůže. Péče je určena pro všech-
ny věkové kategorie klientů, kteří 

mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče 
např. aplikace injekcí, 
aplikace infuzní terapie, 
převazy ran, pooperační 
stavy, ošetř. rehabilita-
ce, odběry biologického 
materiálu.

Domácí zdravotní 
péče je plně hrazena 
ze zdravotního pojištění 
a smluvní vztah máme 
se všemi pojišťovnami. 
Domácí zdravotní péči 
předepisuje registrující 
praktický lékař pacien-
ta, lékař při propuště-
ní z nemocnice, nebo 
může být indikována i z odborných ambulancí. Lékař zároveň rozhoduje také o roz-
sahu poskytování zdravotní péče. V rámci naší domácí péče zároveň nabízíme zapůj-
čení kompenzačních pomůcek.

Máte pocit, že Vy nebo někdo z Vašich blízkých potřebuje zdravotní péči?
Chcete vědět více o domácí péči?
Měli byste zájem posílit tým zdravotních sester domácí péče? Kontaktujte nás!

Mgr. Jitka Velichová, vedoucí sestra Domácí péče Nemocnice Mělník
Tel.:+420 730 180 43, Email: jitka.velichova@mediterra.cz
https://www.nemocnice-melnik.cz/domaci-pece

Kolektiv Domácí péče Nemocnice Mělník
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tři vZácní mUži
Vstupujeme do prázdnin, které nám oteví-
rají dva státní svátky slovanských věrozvěstů 
a Mistra Jana Husa. Oba svátky připomínají 
muže, kteří významně vstoupili do našich 
dějin, také literárně. Svatí Cyril a Metoděj 
byli povoláni z byzantské říše – Metoděj 
žil v klášteře u Cařihradu. Cyril byl profe-
sorem filosofie v hlavním městě. Oba mlu-
vili staroslověnsky, jejich matka byla zřejmě 
Makedonka. Na žádost knížete Rastislava 
byli posláni císařem Michalem III. na Vel-
kou Moravu, aby seznamovali obyvatele 
s Ježíšem Kristem. Měli sdělovat křesťanské 
postoje jazykem, který by byl srozumitel-
ný všem společenským vrstvám. Oba vzali 
pozvání velmi vážně. A přišli roku 863 už 
s několika přeloženými spisy, např. mno-
hých částí Bible, sbírkou zákonů, ale nej-
hlavnějšími byla evangelia, ke kterým na-
psali i předmluvu, Proglas, první slovanskou báseň. Protože Slované dosud nepsali, 
a neměli ani písmo, museli sestavit nejprve nový soubor písmen, schopných vyjádřit 
měkkost i zvláštnosti staroslověnštiny.

Zvládli ohromný úkol. Celá soustava 38 znaků se nazývá hlaholice od slova gla-
golať (mluvit). Všechny dějepisy opakují jeden po druhém, že si vzali za vzor řeckou 
alfabetu. Tento omyl pochází nejspíše z neznalosti rozdílu mezi hlaholicí a kyrilicí. 
V kyrilici opravdu mnohé shody s alfabetou jsou, ale tu vytvořili po letech až cyri-
lometodějští žáci. Z řeckého písma totiž do hlaholice svatí bratři nevzali zhola nic. 
Dnes už nemusíte do sbírky listin vatikánských muzeí jako kdysi já, stačí k tomu vy-
hledávač. Kouknete na starou etiopštinu, a užasnete. Nejen že převzali systém kres-
lených písmen, ale celou řadu etiopských písmen ponechali beze změny. Jenom je 
přeznačili. Protože si vážili Ježíše Krista nejvíce, na začátek dali křížek jako první 
písmeno A.

Mistr Jan Hus o více než pět set let později nepřekládal jako oni, ale napsal sám 
několik knížek, teologických traktátů i morálních naučení. Je pravděpodobně i au-
torem nejstarší učebnice českého pravopisu. A jsou zachovány i jeho krásné dopisy. 
Dokonce větu z jednoho jeho dopisu (z roku 1413) máme na prezidentské standartě: 
„Nade vším vítězí pravda“. Koncem roku 1414, když byl osočován z různých stran, 
napsal krásnou a dlouhou Řeč o míru. Jak Hus říká na začátku, „jejím základem jsou 
tři stránky míru. Mír člověka s Bohem, mír člověka se sebou samým a mír člověka 
s bližním. A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.“ Dnes, po 
šesti stoletích je spíše jisté než nejisté, že v této věci se Jan Hus nemýlil.
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Pozoruhodná shoda našich státních svátků je i v tom, že jeho dvě hlavní postavy, 
svatý Metoděj i Mistr Jan Hus, se dožili neobyčejného trápení od světské, a hlavně 
církevní moci. Svatopluk „kvůli svému prospěchu“ vydal Němcům do zajetí a před 
soud Rostislava a také sv. Metoděje. Ten byl držen dva a půl roku ve vězení pod širým 
nebem, až se o tom dozvěděl papež a musel být propuštěn. Propuštění se, žel, nedo-
čkal Mistr Jan, ale to už všichni dobře známe. Užijte si prázdnin.

Pavel Kuneš

verniSáž OBrAZů pAvlA KUneše
Dne 14. 6. zahájilo vernisáží 
obrazů a drobných plastik Pav-
la Kuneše výstavní činnost nové 
Kulturní centrum Rychta Kleca-
ny.

Večer proběhla vernisáž, kte-
rou k 85. narozeninám Pavla Ku-
neše uspořádala kulturní komise 
města. Výstavu uvedl zasvěceně 
akad. malíř Dušan Šoltys, kte-
rý je jejím kurátorem. Za hojné 
účasti návštěvníků na vernisáži 
vystoupil, pod vedením Marcely 
Sládkové, pěvecký sbor Klenota. 
Výstava je přístupná při akcích KC a Klubu volného času. Také na požádání u MěÚ 
284 890 064 nebo KC Rychta 736 296 491. Výstava potrvá do 15. září 2022.

-zl-

cO Se pSAlO v KrOnice KlecAn – r. 1975 (1)

Rok 1975 je poznamenán oslavami 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou 
armádou. Je to i rok, ve kterém se uzavírá hospodaření a činnost jedné pětiletky, 
příprava nových voleb a volebního programu NF. Se všemi těmito úkoly se funk-
cionáři obce, vedeni VO KSČ dobře vyrovnali, připravili občany i obec k nové 
éře jejich života.

foto Martin Lemon
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V čele MNV je s. Jaroslav HANČL, předsedou MV NF je s. Božan FUKSA. Vedoucí 
úlohu v obci plně zabezpečuje VO KSČ v jejímž čele je s. Ing. Josef KOLÁŘ.

V obci je v rámci NF 16 společenských a zájmových organizací: VO SSM, SČSP, PO 
SSM, SPB, ČsČK, Čs. svaz žen, Osvětová beseda, TJ Sokol, Svaz požárníků, dozorčí 
výbor JEDNOTY, Čs. svaz invalidů, SVAZARM, Kynologové, Obec baráčníků, Čs. svaz 
zahrádkářů, Čs. svaz rybářů, Myslivecké sdružení. Dobře se daří práce VO SSM, mezi 
nejlepší patří odbočka SČSP, TJ SOKOL, MYSLIVCI, ČS. SVAZ ŽEN. Velká podpora se 
dostává všem organizacím a celé naší obci ze strany posádky ČSLA, JZD i vedení ZDŠ.

Plenární zasedání obce
27. 2. je provedeno veřejné plenární zasedání MNV spolu s VO KSČ a NF. Zaměřeno 
k přijetí soc. závazku, který zahrnuje především akce k plnění volebního programu, 
zvelebení obce a životního prostředí. Je řešen prodej budovy čp. 107 – býv. SOKO-
LOVNY, která již svému účelu neslouží. Je odsouhlasen dočasný prodej JZD 3. pěti-
letka, které budovu využije pro své účely (do úpravy náměstí).

Slavnostní zasedání obce
28. 5. se koná slavnostní zasedání VO KSČ, MNV a NF k hodnocení práce státních 
orgánů, organizací i občanů u příležitosti 30. výročí osvobození ČSSR. Delegaci 
OV KSČ a ONV Praha-východ vede s. KAŠPAR.

Za úspěšnou práci je uděleno
 – čestné uznání ONV Praha-východ spolu s fin. odměnou 15 000 Kčs našemu MNV. 

Je tak zhodnocena práce roku 1974
 – medaile k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou:

s. Boženě Zavadilové – tajemnici MNV
s. Pavlu Novákovi – dlouholetému členu KSČ
s. Václavu Kalašovi – dlouholetému členu KSČ

 – medaile za budování Středočeského kraje
s. Jaroslavu Hančlovi – předsedovi MNV

MNV vyhodnotil podíl organizací NF a udělil ČESTNÉ UZNÁNÍ organizacím: ČsČK, 
SČSP, JZD 3. pětiletka, TJ SOKOL, Mysliveckému sdružení, Čs. svazu žen a v.ú. 5936.

Požární zbrojnice
MNV jednal s představiteli JZD o adaptaci místností požární zbrojnice, která je ve velmi 
špatném stavu. JZD se zavazuje provést adaptaci a klade si požadavek přednostního 
umístění ve školkách MNV 15 dětí svých zaměstnanců. V září však MNV konstatuje ne-
splnění závazku ze strany JZD, přesto že ve školkách je umístěno již 23 dětí. Spolupráce 
je velmi kolísavá. V některých případech pochopení a vychází MNV vstříc, ale jinak 
žije svým životem. Málo dbá na to, že jeho zaměstnanci v obci žijí, že stav životního 
prostředí a úroveň občanského soužití se plně nedaří i v jejich práci pro JZD. Škoda.

JH
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pOSeZení prO SeniOry
Zatímco děti slavily svůj svátek na fotbalovém hřišti, sešli se v sobotu 4. 6. klecanští 
senioři v Kulturním domě Rychta Klecany na odpoledním posezení, které pro ně při-
pravil Klub volného času. K tanci a poslechu hrála kapela Regius Band Jitky Dolejšové 
a svým vystoupením zpestřil program ekvilibrista Rudy Harden. Všichni přítomní se 
dobře bavili a těší se na další podobné setkání.
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KUltUrní pAmátKy KlecAn (7)
Pomyslnou duší každé obce a města je ve většině případů náměstí. Ani v Klecanech 
tomu není jinak. Tedy alespoň co do konání některých kulturních akcí. S obchody, 
které jsou rovněž ve většině měst neodmyslitelnou součástí náměstí a tepem života 
obce, je to podstatně horší, ale toto téma není předmětem našeho článku. Hlavním 
tématem tohoto článku jsou historické památky Klecan a mezi ně nepochybně patří 
i pomník padlým I. a II. Světové války. Je to taková naše malá klecanská socha svo-
body, a to doslova, protože ti, jejichž životy a činy má připomínat, za naši svobodu 
bojovali, i když v různých a hodně rozdílných státních uskupeních a společenských 
poměrech.

Pomník, který byl původně umístěn v dolní části náměstí, je dílem akademického 
sochaře Jana Drobníka. Své původní stanoviště musel opustit při výstavbě nákupního 
střediska v r. 1977. V průběhu let byl několikrát opravován. U pomníku padlým se ka-
ždoročně konají slavnostní shromáždění u příležitosti historicky významných výročí 
republiky i různé kulturní akce.

V roce 1921 píše paní Antonie Reichlová tuto výzvu:
„P.T. Pozůstalým po padlých zemřelých vojínech v Klecanech.
Já níže podepsaná dávám tímto všem pozůstalým na uváženou, zda by nebylo 
lépe na místě zamýšleného zřízení obecního albumu, žádati sl. obecní radu místní 
o postavení pomníku našim padlým manželům a otcům k uctění jejich památky.
Kdo z pozůstalých jste pro postavení pomníku račte laskavě potvrditi na tomto 
oběžníku, který bude předložen na žádost naší sl. obec. zastupitelstvu.
V Klecanech dne 22. prosince 1921.“

Dne 22. dubna 1922 byl přijat obecní správní komisí tento závěr:
První částka věnovaná tehdejší obcí na výstavbu pomníku činila 4 000,– Kč a byla 
hrazena z daňových přebytků, s nimiž při zdělávání obecního rozpočtu pro příjem 
počítáno býti nemohlo, ježto v té době nebyly nám ještě známy.“

Tehdejším panem starostou byly dále v této věci osloveny všechny místní spolky, 
které rovněž souhlasily s postavením pomníku i s případným poskytnutím příspěvku. 
Mohlo tedy dojít k uzavření smlouvy, na jejímž základě akademický sochař Jan Drob-
ník z Kolína započal své dílo. Jednou z podmínek smlouvy byl i použitý materiál, tj. 
dobrý hořický pískovec a další podmínkou byl termín dokončení díla tak, aby mohl 
být na sv. Václava r. 1922 odhalen s tím, že jména padlých a věnování budou vytesá-
na přímo v kameni.

Slavnostně byl pomník odhalen 28. října 1922. Pomník tedy letos v říjnu oslaví sté 
výročí své existence.

Pomník padlým byl původně umístěn v parčíku na náměstí Třebízského, u tehdejší 
sokolovny. Přečkal i válečné běsnění 40. let minulého století, v důsledku, kterého 
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přibyla na pomníku další jména. Tentokrát jména těch, kteří padli na bojištích II. sv. 
války nebo zahynuli v koncentračních táborech. V letech 1982 – 83 byly restaurovány 
všechny pomníky v obci. Také pomník padlým byl očištěn, více upevněn na podstavci 
a zároveň byly zhotoveny 3 desky se jmény a daty padlých. V r. 1997 došlo k poško-
zení tohoto pomníku neznámým vandalem, který soše urazil obě dlaně. Kamenický 
mistr p. Kuře pomník opravil do původního stavu a byla zde uložena i schránka s prstí 
z bojišť. Poslední rekonstrukce byla provedena v r. 2001. V roce 2008 bylo na pomník 
doplněno dalších 10 jmen občanů Klecan, kterým se, jako mnoha jiným, II. světová 
válka stala osudnou. Doplnění jmen provedl také p. František Kuře.

JH

SdH KlecAny
Sportovní úspěchy Mladých hasičů

Mladí hasiči z Klecan se v průběhu června 2022 
zúčastnili dvou závodů Železný hasič.

V sobotu 4. 6. 2022 vyrazili na svůj první zá-
vod v této disciplíně do Senohrab. Do soutěže 
se přihlásilo 11 závodníků a v kategorii mladší 
i starší žáci odvedli při své premiéře parádní vý-
kony.

V kategorii Mladší žáci v konkurenci 
56 závodníků obsadil Jakub Šimek krásné 
5. místo, Lubomír Martiník 7. místo, Eliška 
Filingerová 14. místo, Tomáš Vach 23. místo, 
Eliška Chroustová 24. místo, Sebastian Perout 
26. místo, Antonín Toman 33. místo a Franti-
šek Toman 50. místo.
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V kategorii Starší žáci se umístil Jakub Dušek na 7. místě, Marek Špaček na 16. mís-
tě a Jan Relich vybojoval svým skvělým výkonem stříbrnou medaili a patří mu velká 
gratulace!

Další závod absolvovali mladí hasiči v sobotu 18. 6. 2022 v Satalicích, kde se 
běžela Dětská liga TFA Praha 2022. V tropických vedrech běžely děti náročný závod 
se zátěží na zádech. V jednotlivých kategoriích obsadili: 7. místo Eliška Chroustová, 
8. místo Tomáš Vach, 9. místo Elen Martiníková, 12. místo Eliška Filingerová a Lubo-
mír Martiník a 14. místo Tereza Filingerová.

 
Všem sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci a blahopřejeme k dosaže-

ným výsledkům!
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BeZpečnÉ lÉtO v přírOdě
Každoročně hasiči v období léta a prázd-
nin řeší zvýšený počet požárů způsobených 
převážně lidskou neopatrností. Oheň v pří-
rodě se může velmi snadno vymknout kont-
role, ohrozit životy či zdraví a napáchat ne-
vyčíslitelné majetkové či ekologické škody. 

Požárům v létě nahrává samotné počasí. 
Vysoké teploty, suché louky, pole i vyprah-
lé lesy… stačí jedna malá jiskra nebo ciga-
retový nedopalek a může vzniknout požár, 
který budou hasiči likvidovat několik dní.

Prosíme, respektujte, že v České republice je v přírodě zakázáno kouřit a roz-
dělávat oheň. Tábořit se smí pouze v místech, která jsou k tomu určena.

Pravidla, která je nutné dodržovat:
• V lesích i v parcích je zakázáno kouřit!
• V přírodě se nesmí rozdělávat oheň a tábořit mimo místa, která jsou k tomu ur-

čená, nesmí se odhazovat hořící nebo doutnající předměty, včetně nedopalků 
cigaret, používat zábavní pyrotechniku, vypouštět lampiony štěstí…

• Táborák lze rozdělat ve vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, 100 metrů od 
stohu a suchého pole, v bezpečné vzdálenosti od budov, aby odletující jiskry 
nemohly nic zapálit.

• K podpálení nepoužíváme hořlavé látky jako líh, benzín, naftu apod., musíme 
mít předem připraveno něco, čím oheň uhasíme – buď vodu, nebo písek či 
hlínu.

• U táborového ohně nikdy nesmíme nechat děti bez dozoru dospělého. A také 
bychom děti i sebe měli k táborovému ohni vhodně obléknout. Absolutně ne-
vhodné je oblečení ze syntetických materiálů, které se snadno vznítí.

• Podobné je to i u grilování. Gril je potřeba umístit na rovnou podložku, aby se 
nepřevrátil, a dodržovat ta samá pravidla, jako u táboráku.

• Neodhazujte v přírodě skleněné nádoby, vlivem slunečního záření se z nich 
může stát lupa a zapálit suchou trávu.

• Než ohniště opustíte, přesvědčte se, že je opravdu důkladně uhašeno.

kpt. Mgr. Pavla Jakoubková, DiS.
tisková mluvčí generálního ředitelství HZS ČR

Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/bezpecne-leto-v-prirode.aspx
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čeKání nA lÉtO v nAší drUžině
Milí rodiče a přátelé školní družiny, chceme Vám alespoň několika málo fotogra-
fiemi přiblížit naše činnosti v hezčím a teplejším období školního roku. Jsou to 
činnosti rozmanité a všechny si je patřičně užíváme, ať jsme uvnitř nebo venku. 
Jarní dny byly ve školní družině zaplněny rozmanitými aktivitami, které jsme si 
všichni patřičně užili. Barevné a hravé – takové bylo naše jarní tvoření. Vyráběli 
jsme různé jarní dekorace.

Na konci dubna jsme se nadšením účastnili pálení čarodějnic. Celé odpoledne 
se neslo v duchu soutěží a zakončili jsme ho opékáním výborných buřtíků.

V květnu byly maminky jistě potěšeny přáníčky zhotovenými ke Svátku matek. 
Nadále jsme pravidelně sportovali, ale hlavně jsme s nadšením pobývali venku 
na procházkách v přírodě, a především na školním hřišti. Díky krásnému počasí 
jsme mohli podniknout i pěší výlet do Klecánek završený lahodným piknikem.

Poslední měsíce v družině jsme prožívali jako indiáni, neboť jsme Den dětí poj-
muli jako Indiánský den. Každý kmen si vyrobil svůj vlastní totem, svoje indián- 
ské čelenky a každý kmen měl i svoji vlastní indiánskou přezdívku. Uspořádali 
jsme spoustu soutěží, za které děti dostávaly části k náhrdelníku, který si násled-
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ně vlastnoručně poskládali. Sladkou odměnou a překvapením na konci dne byl 
velký sladký indián. Den dětí se nám náramně povedl, a to včetně počasí, všichni 
jsme si to moc užili.

Protože v červnu skončil školní rok, chtěli bychom Vám všem poděkovat za 
přízeň a spolupráci s naší družinou. Přejeme krásné léto, plné radostných zážitků 
s Vašimi ratolestmi a budeme se těšit na setkání v září.

Kolektiv ŠD
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StřípKy Ze šKOlKy
Další školní rok je za námi a přichází čas prázdnin. Školka bude v prázdninovém pro-
vozu ještě v červenci. Všechny paní učitelky, asistentky i provozní zaměstnankyně si 
užijí zasloužené volno a děti se těší na prázdninové zážitky. Měsíc červen byl tradič-
ně plný výletů, zábavy, sportovních aktivit a předškoláci, kteří po letních prázdninách 
zasednou do školních lavic, se loučili s mateřskou školou.

Barevný týden
Na oslavu Dne dětí pořádá školka „Barevný týden“. Letos probíhal od 30. 5. do 3. 6. 
Paní učitelky připravily pro děti zajímavý program. V každé třídě provázela celým 
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týdnem děti pohádková bytost, která je požádala o pomoc s plněním úkolů. Děti 
úkoly plní s nadšením a vždy je čeká odměna. Středeční program zpestřilo divadelní 
představení „Trampoty štěňátka Gordona“. Děti mají v tomto týdnu ještě jeden úkol, 
a to přijít každý den v určené barvě oblečení. Pondělí bylo modré, úterý zelené, stře-
da žlutooranžová, ve čtvrtek červená a v pátek duhová.

Pohádkový les
V rámci barevného týdne, který naše školka vyhlašuje každoročně ke dni dětí, se po 
dvou letech podařilo, opět uspořádat Pohádkový les. Počasí nám přálo, a tak nebrá-
nilo nic jeho uskutečnění.

Ve čtvrtek 2. června se klecanský háj zaplnil nejrůznějšími pohádkovými postava-
mi. Než děti prošly pohádkovou bránou, musely se zaregistrovat. U vstupu, kde na 
ně čekala trhovkyně a trpaslík, se prokázaly papírovou medailí se symbolem své třídy, 
za kterou obdržely keramickou plaketu na krk a mohly vejít do pohádkového lesa.

Cesta zasypaná růžovými kvítky je dovedla nejprve k perníkové chaloupce, kde je 
čekala Ježibaba s Mařenkou a učila je nasedat na lopatu. Odměnou jim byl upečený 
perníček od Mařenky. Hned vedle chaloupky narazily na vodníka, který se zabydlel 
u místní studánky. Vybíral si vhodné dušičky do svých hrníčků a s každým se rád 
vyfotografoval.

Na dalším zastavení je čekalo přebírání hrášku a čočky, které si pro ně připravil Budu-
línek s liškou. Za odměnu dostaly opravdové lusky a mohly se povozit lišce na ocásku.

Odtud je cesta dovedla k medvědovi a mlsné lišce, kde si mohly vysloužit sladkou 
koblihu tím, že koulely do kopce veliký 
míč coby koblížek.

Hned vzápětí na ně čekali dva trpas-
líci, kteří chtěli vysvobodit Sněhurku, 
a děti jim pomáhaly tím, že skládaly roz-
bité zrcadlo. Odměnou jim byl zlatý ká-
men z trpasličího pokladu.

Cesta dále pokračovala k loupežní-
kům. Zde přiřazovaly obrázky podle po-
hádek a vysloužily si zlatý čokoládový 
dukát.
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O kousek dál na ně čekaly jezinky se svým jelenem Zlatoparoháčem. Zde se 
měly strefovat kaštany do krmítka a odměnou jim byla čokoládová kulička.

Pak pokračovaly lesem dál a potkávaly další pohádkové postavy. U cesty seděl 
flašinetář a vyhrával jim do kroku, poletoval zde motýl Emanuel doprovázený 
makovou panenkou. Cestu jim také zkřížil zelený dráček s hejkalem, proběhly 
kolem nich lesní víly a z ruky jim mohly věštit dvě malé cikánky.

Na všechny tyto bytosti dohlížel na stromě visící kostlivec, pařezový drak 
a kouzelné stromové oko.

A to již pomalu docházely děti na návštěvu k Červené Karkulce a k vlkovi, kde 
měly za úkol samy projít lesem podle vyznačené cesty a přitom se neztratit. Na 
konci cesty na ně čekal přecpaný vlk s plným bříškem bonbonů. Kdo se odvážil 
sáhnout vlkovi do břicha, byl odměněn. Další vlk ležel v posteli zmožen, jak se 
přejedl. Kdo se nebál, mohl se s ním vyfotografovat.

Pak už si všichni mohli zazvonit na kouzelný zvonec, který ohlásil pohádky 
konec.

Celou akci nám pomohl zdokumentovat Martin Rabiňák, co by cestovatel Emil 
Holub.

Děkujeme všem, kteří nám ve svém volném čase pomohli celou akci zorgani-
zovat. Budeme se těšit na příští rok.

Alena Němečková

Výstava včel
8. 6. se třída Ryba vydala na dru-
hý břeh Vltavy do Roztok u Pra-
hy, kde navštívila interaktivní vý-
stavu včel.

Rozloučení s předškoláky
14. 6. se loučili předškoláci ve 
třídě Žabka se školkou. Před-
školáci s paní učitelkami při-
pravili pro rodiče a přátele krátké představení a poté byli pasování na školáky. 
Kdo měl zájem, mohl si ještě užít oblíbené přespání ve školce s večerní bojovkou 
– tajnou cestou za pokladem.

16. 6. se loučili se školkou ve třídě Myška. Došlo i na slzičky rodičů.

23. 6. proběhlo rozloučení i v poslední předškolácké třídě, v Beruškách. Kromě 
vystoupení pro rodiče, čekalo na Berušky večerní překvapení a přespání ve škol-
ce.
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Další zajímavé akce
15. 6. výlet Berušek a Kobylek do zábavného centra FunPark Žirafa.
15. 6. návštěva mistra světa ve footbagu Jana Webera, který Myškám, Žabkám a Ry-
bám předvedl freestyle vystoupení.
20. 6. skončil předškolákům plavecký výcvik, a tak si z poslední lekce přivezli pla-
vecké vysvědčení.
22. 6. Berušky a Myšky si zazpívali a zahráli na hudební nástroje s panem Ivem Vr-
bou.

Přejeme Vám krásné letní prázdniny!
Kolektiv MŠ Klecany
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dětSKý den
Po dvouleté pauze jsme se sešli na fotbalovém hřišti, abychom společně oslavili Den 
dětí. Sobota 4. 6. začala utkáním fotbalového A týmu, a tak už se dopoledne za-
čal areál plnit zejména tatínky s dětmi. Ihned po posledním hvizdu rozhodčího se 
pořadatelé Dětského dne vrhli na přípravu soutěžních disciplín a výzdoby hřiště. 
V půl třetí byly odstartovány soutěže a sportovní areál se zaplnil dětmi i dospělými. 
Celý dětský den byl tematicky koncipován jako malá havajská párty. Soutěžící děti 
si ve startovním a cílovém stanu vyzvedly soutěžní kartičku a zároveň dostaly první 
pozornost, a to havajský věnec. Po splnění každé z disciplín dostaly děti razítko. Po 
získání všech razítek si mohly vyzvednout sladkou odměnu a malý sponzorský dárek 
dle vlastního výběru. Soutěžilo se v házení kroužků na cíl, krmení opice, shazování 
ananasů míčkem, věšení prádla, navlékání mořského náramku, lovení rybiček, pře-
kážkové dráze, tanci hula hula, foukání do robotniček (míčků) a skládání puzzle. Pro 
naše nejmenší jsme připravili malou pláž s bazénkem a ostrovem s palmami. Po celý 
den byla dětem k dispozici velká nafukovací skluzavka, stánky s dobrotami, svoje 
umění předváděl kejklíř a v obležení byla policejní a hasičská technika. Na závěr 
dětského dne připravili naši hasiči velkou vodní skluzavku.

Po propršené předchozí noci, kdy jsme se báli, že budeme muset oslavu zrušit, 
se počasí umoudřilo. Bylo krásně, všichni se moc dobře bavili. Soutěží se zúčastnilo 
295 dětí, takže to byla pořádná párty.

Nezbývá než poděkovat všem soutěžícím dětem i jejich dospělému doprovodu, že 
společně vytvořili skvělou atmosféru. Dětský den by se však nemohl uskutečnit bez 
pořadatelů a organizátorů.

Za všechny, kteří se dobře bavili, si dovolím poděkovat:
trenérům fotbalového klubu MSK Klecany, fotbalistkám z žákovského dívčího muž-
stva MSK Klecany, klukům s fotbalového B týmu, hasičkám a hasičům z SDH Klecany, 
policistkám a policistům Městské policie Klecany a dále Martině Tiepnerové, Katce 
Horové, Adéle Parkánové, Adree Kubešové, Danielu Košťálovi, Michalu Vachutkovi, 
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pánům z Technických služeb města Klecany, personálu restaurace Sportklub a obslu-
ze ze zmrzlinového stánku.

V neposlední řadě děkuji vedení města Klecany za finanční prostředky na uspořá-
dání Dětského dne, panu Miroslavu Křížovi a manželům Veselým za dárky pro děti.

Dáša Horová

XXiv. rOčníK KlecAnSKÉ veterAn rAllye  
11. 6. 2022
Tak konečně po dvouleté odmlce jsme se dočkali nejen my, ale i kamarádi „ve-
teránisti“ a všichni příznivci stařičkých vozidel. Po této dlouhé době se jsme 
plni strachu pustili do příprav naší již zaběhlé akce. Obavy jsme měli hlavně 
z toho, zda se k nám opět sjedou takové historické skvosty a v tak hojné účasti 
jako v předešlých letech. Přeci jen ta dvouletá odmlka přinesla každému z nás 
nejedno trápení. Počínaje zdravotními problémy spojenými s covidem nebo eko-
nomické, související se všemi událostmi, které se v této době seběhly.
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Je pravdou, že jsme o pár kamarádů za poslední rok přišli. Už k nám nikdy 
nezavítá se svými nádhernými auty Laurin&Klement z roku 1927 nebo Cadillac 
z roku 1917 pan Václav Macháček. Ani nás již nepotěší se svým vozem Aero30 
Sport pan Miroslav Ferkl. Již nebudeme moci obdivovat historické kostýmy paní 
Kašparové, která k nám se svým manželem přijížděla vždy s „novým“ veteránem 
ať už to byl vůz Willys Overland z roku 1916, Chevrolet Superior-K z roku 1925 
nebo DKW z roku 1939. Ale zároveň nám dorůstá nová generace, která na naší 
akci začínala jízdou v historickém kočárku nebo jako spolujezdci a nyní již sou-
těží a poráží své rodiče.

Díky tomu se naše obavy nenaplnily a od brzkého rána se druhou červnovou 
sobotu roku 2022 začalo klecanské náměstí pomalu zaplňovat nejrůznějšími 
značkami aut a motorek, opět jsme se mohli pokochat pohledem na stará kola, 
kočárky a dobově oblečené posádky.

Jako každoročně se k nám sjeli kamarádi ze všech koutů naší republiky. Radek 
Slavík přijel po ose se svou modrou Pragovkou z Chebu. A i přesto, že měl vozi-
dlo dva roky nepojízdné, cestu k nám absolvuje zhruba pět hodin jízdy v hustém 
silničním provozu, a navíc se mu změnila i ekonomická situace v rodině, „Kle-
cany si prostě nemohl nechat ujít“. Další posádky, které k nám pravidelně jezdí 
po ose, jsou „Plzeňáci“ Wohlmuthovi se svými motocykly M 72. A i když měl 
Míla Wohlmuth pře rokem a půl vážnou nehodu s touto motorkou a špatně se 
mu chodí. „Do Klecan musel“. Další účastník, Honza Týle, k nám přijel s vozem 
DKW až od Miličína a kolem půlnoci vyrazil opět po ose domů.

Většina posádek k nám jezdí pravidelně, ale objevili se mezi nimi i naprostí 
nováčci. I když slovo „nováčci“ v jejich případě zní poněkud zvláštně, protože 
se jedná o ostřílenou závodnici Libušku Šulcovou, která se stala patronem letošní 
rallye. Obrázek s motocyklem BSA a posádkou, který zdobil všechny reklamní 
předměty, byl namalován podle fotografie paní Libušky na závodech veteránů 
v Soběslavi. Shodou okolností nám již od jedenáctého ročníku všechny obráz-
ky na trička kreslí kamarád Petr Šulc. A ač jsou stejného příjmení, jedná se jen 
o shodu jmen. Ale jméno bratří Augustina a Karla Šulců ve veteránském světě je 
velmi známé. Jejich firma se stala za první republiky generálním dovozcem mo-
tocyklů BSA, a později prodejcem českých motocyklů značky ČZ. Paní Libuška je 
snachou Augustina Šulce a neúnavnou propagátorkou značky BSA.

Její dobový kostým a stále usměvavá tvář přesvědčila i diváky. Vyhrála ka-
tegorii divácky nejhezčí motocykl i anketu nejlépe dobově oblečená posádka. 
Dalším „nováčkem“, který se zúčastnil naší soutěže poprvé, byl pan Hájek. Ten 
nám přivezl ukázat svůj nablýskaný cabrio Mercedes 170, vyrobený v roce 1951 
nebo krásně dobově oblečení manželé Brouskovi, kteří nám představili svou Pra-
gu Alfu z roku 1931. I Martin Čejka byl u nás poprvé a předvedl nám obrovský 
americký vůz značky Buick Riviera z roku 1950. Mezi nováčky se dá řadit i pan 
Štulík, který u nás sice byl před více jak 20 ti lety, ale pak přišla do Veltrus velká 
voda a spláchla jeho dům i s jeho veteránským miláčkem. Trvalo pěkných pár let, 
než se mu podařilo vše opravit, a tak nám mohl letos představit opět svůj starono-
vý vůz značky Opel Cäpitán z roku 1939 a my jsme ho ohodnotili cenou za nej-
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hezčí vozidlo určené pořadateli. V kategorii motocyklů se u nás poprvé svezl pan 
Aleš Horský se svým strojem Sarolea vyrobeným v roce 1936 a pan Werthaim 
s Arielem RH 500 z roku 1939. Premiéru měl u nás i stroj Premiér 500 OHV pana 
Ivo Šarlingera vyrobený v roce 1931, který dostal také cenu od pořadatelů.

Divácky nejhezčím vozidlem byl stejně jako v roce 2019 zvolen Ford T z roku 
1913 rodiny Havránkových, který samozřejmě dostal i cenu za nejstarší automo-
bil letošního ročníku. Nejstarší motocykl nám přivezl pravidelný účastník Luboš 
Bubeníček, byl jím stroj BSA z roku 1927.

V letošním roce jsme neměli na trati mnoho řidiček. Na motocyklu značky 
BSA jela jediná žena, a to již zmíněná paní Libuška Šulcová se svou kamarádkou.

V automobilech jsme měli jen 2 řidičky. Byla to paní Rejmonová s vozem Hil-
man Minx vyrobeným v roce 1959 a samozřejmě nemohla chybět Cilka Sudová, 
která vyměnila svůj motocykl BSA za vozidlo značky Tatra 57 Sport.

Dopolední program byl nabitý. Před samotným startem si mohli diváci i sou-
těžící vyzkoušet jízdu na upravených jízdních kolech. Jedno kolo se ovláda-
lo pomocí volantu, druhé zatáčelo na druhou stranu, než se ovládala řídítka. 
U třetího kola zatáčelo přední, ale i zadní kolo, samozřejmě každé jinam. Poté 
následovala jízda na vysokých kolech, která byla letos ozvláštněna tím, že oba 
pánové, Láďa Němeček a Pavel Štěpán, nám ukázali co nejpomalejší jízdu na 
těchto kolech.

A to už se připravovala ukázková jízda starých kočárků řízených dámami v do-
bových kostýmech, která byla vystřídána promenádou soutěžících posádek tak-
též oděných v dobovém oblečení.

Před samotným startem, mohli diváci ještě spatřit ukázkovou jízdu elektromo-
bilu, kterou nám předvedl zástupce firmy Domanský, a pak se již na startovní 
čáru začaly rovnat motocykly podle startovních čísel. S číslem jedna opět od-
startoval Martin Lemon na svém kole značky Avon následovaný dalším cyklistou 
Honzou Fialou na historickém bicyklu značky Anker z roku 1931. Pak se již 
ozvalo burácení motorů a na startu se objevilo 23 motocyklů nejrůznějších zna-
ček. Po nich se začalo řadit podle startovních čísel na padesát automobilů, které 
vyrazily na trať dlouhou přibližně 60 km. Trasa vedla přes okolní obce s několika 
zastávkami, kde byly pro soutěžící připraveny nejrůznější disciplíny.

První disciplína na ně čekala již před startem, stavěli matky do komínku na 
čas. V areálu kasáren měly posádky odhadnout váhu vozidla s celou posádkou 
a následně najet na váhu pro ověření výsledku. V Dole pro ně byla připravena 
např. umělá kráva a posádky měly nadojit co nejvíce „mléka“ nebo házely koště-
tem na cíl. Další větší zastávka byla ve sportovním areálu v Odolené Vodě, kde si 
soutěžící např. zastříleli hokejkou na cíl a kde pro ně bylo připraveno malé ob-
čerstvení doprovázené živou hudbou. V cíli na ně opět čekal obvyklý vědomostní 
testík, jehož otázky se vztahovaly k samotné soutěži a k historii automobilismu.

A to jsme se již přiblížili k vyvrcholení večera a k zhodnocení celodenní akce. 
Čekání na vyhlášení výsledků nám opět pomohl zkrátit svými mistrnými kouzel-
nickými kousky Vítek Rabiňák. Jeho největším magickým číslem však byla jeho 
vlastní proměna, kdy na sobě zapracoval, zhubl mnoho kilogramů, ostříhal svou 
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kudrnatou kštici. Nikdo z pravidelných účastníků, nevěřil svým očím a nechtěl 
věřit, že je to opravdu ten stejný kouzelník z minulých let.

Poté již nadešel očekáváný okamžik, vyhlášení výsledků z celodenního zápo-
lení. Nejprve byli vyhodnoceni ti, kteří se umístili první v jednotlivých disciplí-
nách. Ocenění si také odnesli majitelé nejstarších vozidel, divácky i pořadatelsky 
ohodnocené vozy, které jsme vzpomněli již v úvodu tohoto článku.

Na prvním místě v kategorii automobilů se umístili manželé Havránkovi s For-
dem T z roku 1913. V kategorii motocyklů zvítězil Petr Pokorný s motocyklem 
Ariel 500 z roku 1930. Na vítěze prvních tří míst v každé kategorii čekaly kera-
mické ceny – auta a motocykly vyrobené paní Barborou Frídlovou a drobné ceny 
od našich sponzorů.

Absolutním vítězem, tedy tím, kdo se umístil nejvícekrát na prvním místě 
v jednotlivých disciplínách letošního ročníku se stal Aleš Horský se svým moto-
cyklem Sarolea z roku 1936.

Co říct na závěr? Počasí nám opět vyšlo. A náš dík patří všem, kdo nám pomá-
há již tolik let realizovat naše vymyšlené nápady. Tedy sponzorům, vedení měs-
ta a všem kamarádům, pořadatelům. Ale samozřejmě i všem soutěžícím, kteří 
k nám rádi jezdí a přivážejí k nám své nablýskané miláčky.

VŠEM MOC DĚKUJEME!!! Alena a Láďa Němečkovi

Naši partneři:
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AERO 30, Karel Petschke AERO, Petr Smetana

Pořadatelé

Praga Alfa, manželé Brouskovi Pragovka z roku 1933 Radka Slavíka z Chebu
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Buick Riviera, Martin Čejka Ford T 1928, Bohouš Suda ml.

MG TA, p. Tlustý Mercedes Benz 170, p. Hájek

Jindra Chaloupka Libuše Šulcová, BSA 770 1928
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Luboš Bubeníček, BSA 500 1927

Míša a Lukáš Gulakovi kočárek HAS 1920

Cilka Sudová Flašinetář p. Všetečka

Ivo Sarlinger, Premier SSL 1931

Katrin Leblová, kočárek Liberta 1942
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Wohlmuthovi na motocyklu M 72 Ariel 500 RH

Ondra Procházka

Pepa Šimon a Petr Šanda na speciálnich kolech

Pavel Štěpán a Láďa Němeček

Petr Novotný Zundapp 500
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Posádka paní Libuše Šulcové

3 nejlepší v kategorii Auto 3 nejlepší v kategorii Motocykl

Majitelé divácky nejhezčích vozidel převzali cenu
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Prázdninové akce
Garážový prodej v Divoké zahradě a cizokrajná kuchyně
Dáváme na vědomí, že Garážový prodej, který se snažíme otevřít vždy každou 
1. sobotu v měsíci, se bude o prázdninách konat jen jednou, a to dne 6. srpna od 
14 hodin. Také místo konání bude tentokrát tam, kam hodláme maringotku (po 
její výstavbě) usadit. Tedy v Divoké zahradě za domem s pečovatelskou službou 
v klecanských kasárnách.

Co jsme pro vás připravili:

Garážový prodej
Téma našeho letního garážového prodeje budou bylinkové sirupy a oleje a za-
vařeniny, prostě vše, co letošní úroda nabídla, a hospodyně dokázaly zpracovat. 
Nebudou chybět šátky, šperky, letní oblečení, hračky a knihy.

Cizokrajná jídla v naší zahradě
Pravý Hradec Vás zve na ochutnávku jídel z dalekých i blízkých zemí, která 
připraví (i s recepty) místní obyvatelé Klecan pocházející z krajin za hranicemi 
naší republiky. Pro milovníky českých specialit budou připraveny vuřty, které si 
mohou sami opéct. Ochutnávky i dobrá nálada zdarma.

Výlety
Park Mirakulum Milovice
4. 8. Pro děti s rodiči nebo prarodiči 
nebo pro samotné děti jako jedno-
denní příměstský tábor.

Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích
28. 8. pro dospělé a děti v doprovodu rodičů.

Podrobné informace získáte na našich stránkách www.pravyhradec.cz v sekci Tábory 
a výlety nebo na plakátech.
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Podpora pro rodiny s dětmi
Podpůrná skupina pro ženy nejen na 
mateřské dovolené
Skupinu povedou dvě mladé zkušené 
psycholožky a můžete zde sdílet své 
radosti i strasti, nebo jen poslouchat. 
Vyzkoušíte si relaxační techniky, arte-
terapeutické techniky, techniky práce 
s tělem, které nám pomohou lépe po-
chopit své pocity. Ctíme pravidlo ml-
čenlivosti a vzájemného respektu.

O možnosti přihlašování Vás bude-
me včas informovat.

Laktační poradenství
Od září pro Vás připravujeme Laktační porad-
nu. Naše poradkyně je proškolená v nejnověj-
ších trendech a dokáže poradit se vším, co se 
kojení a krmení dětí týče. Není to však nutriční 
poradkyně, ale upraví techniku kojení tak, aby 
to bylo příjemné matce i dítěti. Vyvrátí mýty 
jako je slabé mléko, málo mléka, pije nonstop 
a má pořád hlad atd... Podpoří a poradí Vám, 
hlavně nesoudí, ale chápe. Na vyžádání Vám 
předáme kontakt ihned.

Život seniorů v domě s pečovatelskou službou
Milý dárek
Čistý výtěžek jarního bazaru byl 1 200 Kč. 
Organizátorky za tuto částku pořídily pro 
seniory ochutnávku různých sýrů, které si 
běžně nekupují. Doplnily to několika lahve-
mi kvalitního vína. Obyvatelé DPS si dopřáli 
příjemné posezení s královským občerstve-
ním. Ocenili pozornost, které se jim dostalo, 
a moc děkují!

Návštěva pěveckého sboru Klecánek ze základní školy
Místo své poslední zkoušky děti uspořádaly koncert pro seniory pod pergolou 
DPS. S paní zástupkyní ředitelky Věrou Vejražkovou a paní učitelkou Katkou Ha-
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mouzovou přišly zazpívat písnič-
ky, které se letos naučily. Zpívaly 
s nadšením a s chutí se také pus-
tily do švýcarek, které jim upekla 
paní Nejedlá. Dostaly také lízátka 
a perníkové notičky. Zkontrolova-
ly i osazenstvo drůbežího dvoreč-
ku – slepice a rodinku kachen.

Děti slíbily, že přijdou brzy zno-
vu.

Včela kasárenská a nová královna
Někdy na včelky jen koukáme a někdy je to pěkný frmol. A zrovna na této schůzce 
včelařského kroužku byl ten frmol.

Prvním úkolem bylo v novém oddělku, který jsme připravili pro našeho nej-
mladšího sedmiletého včelaře, najít královnu. Mezi asi 5 000 včelami poznat tu, 
která má o jeden článek delší zadeček! Podařilo se to! Královnu jsme na chvíli 
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Sledujete nás na: https://www.facebook.com/vcelakasarenska

Za tým Pravého Hradce Zdeňka Tomášová

uvěznili ve zkumavce s mřížkou a přes tu mřížku ji označili barvou. Letos frčí 
žlutá.

Dále jsme z rámečků vyřezávali starý vosk a přetavili jsme jej v nový. A nakonec 
jsme do nových rámečků vkládali nové mezistěny.

Návštěvy dětí u včel
Naše zahrada s domácími zvířaty a včelami je cílem poznávacích vycházek dětí ze 
školy, a dokonce i ze školky.

Děti z 2.C se seznámily s životem včel v úlu, ochutnaly med a vše si pilně zapi-
sovaly.

A naše včelky od nich dostaly významné ocenění.
Je to velká čest pro celý včelařský spolek! Děkujeme!
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120 let OSOBní lOdní dOprAvy 
prAHA – KlecAny
V pondělí 16. června 1902 bylo krásné počasí. Svátek slavil sv. Benon a Zbyněk. 
V Karlínském přístavu nastupovali první pasažéři, kteří si zaplatili 50 haléřů jízdného, 
na parníky Blasewitz a Loschwitz, aby se zúčastnili slavnostní zahajovací plavby, 
dlouhé 14 kilometrů, novým plavebním kanálem a komorou v Podbabě, z Prahy, přes 
jedenáct zastávek, až do Klecánek. V 8.30, kdy první z parníků vyjel z Karlína, tak 
byla zahájena pravidelná lodní doprava na této lince.

Co tomuto slavnostnímu dni předcházelo, a co následovalo? Po vybudování vod-
ních děl na Vltavě v letech 1898 – 1899, které provedla osvědčená firma rytíře Lanny, 
a které byly zakončeny slavnostním zprovozněním dne 19. 2. 1899, bylo jen otáz-
kou času, kdy bude zahájena důležitá lodní doprava osob a zboží na Dolní Vltavě 
a navazující doprava na Labi, z Prahy až na zemskou hranici u Hřenska. Pražská 
paroplavební společnost proto ihned požádala o udělení potřebné koncese, která jí 
byla panovníkem udělena dne 24. 6. 1901 s doporučením, aby společnost zakoupila 
potřebné parníky v Rakousku – Uhersku. Ještě v roce 1901 byl proto v Rustonově 
loděnici v Praze objednán „vrtulový“ parník Šárka (asi se jednalo o pohon lodi lod-
ním šroubem). Vzhledem k technickým poruchám této lodi, které nemohly být do 
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plánovaného termínu zahájení dopravy 15. 6. 1902 odstraněny, musela Pražská pa-
roplavební společnost pronajmout v Drážďanech od Sasko–české paroplavební spo-
lečnosti dva moderní, a poměrně luxusní, parníky Blasewitz a Loschwitz (evidenční 
čísla 41 a 42) Oba sesterské parníky byly postaveny v roce 1888, a pro zajímavost, 
byly vybaveny parními stroji vyrobenými v Rustonově továrně v Praze. Vzhledem 
k tehdejšímu vlasteneckému cítění našich předků si je Češi okamžitě přejmenovali na 
„Blaženec“ a „Lužkec“.

Dnes si už jenom může představovat výletníky, jak vystupují v přístavišti v Klecán-
kách, osvěžují se pivem a limonádou ve stánku před domem jezného, a kupují si na 
doma proslavené klecanské třešně z obecních sadů.
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I přes krátké přerušení osobní lodní dopravy po 30. srpnu 1924, pokračovala lodní 
doprava nepřetržitě až do vypuknutí II. světové války. Ještě v roce 1939 byla pravidel-
ně pořádána třídenní plavba „salonním“ parníkem Hradčany (za války Peter Parler) 
až do Hřenska a zpět.

Během II. světové války byla z důvodu nedostatku uhlí osobní doprava postupně 
omezována, jednotlivé parníky byly zrekvírovány a sloužily pro válečné účely jako 
plovoucí ubytovny, lazarety apod. Po skončení války se naštěstí zrekvírované par-
níky vrátily zpátky do Československa, dále se zde objevilo 6 původně německých 
(saských) parníků jako válečná reparace. Z nich minimálně dva jezdily pod jmény 
Podmokly a Poděbrady na lince Praha – Mělník. V rámci reparací obdrželo Českoslo-
vensko i 114 přístavních můstků, je možné, že některý z nich byl instalován i u nás 
v Klecánkách.

Zajímavou otázkou, která není dosud zpracována, a pro kterou chybí i prameny, 
je existence osobní lodní dopravy i po roce 1945. Existují zprávy, že provoz na lince 
existoval až do roku 1950, kdy byl v Klecánkách ještě lodní můstek, který umožnil 
kotvení i větších osobních lodí.

Pokud někdo z čtenářů má nějakou dokumentaci (fotografie, jízdní řády apod.), 
nebo může poskytnout dokonce osobní vzpomínky na tuto zajímavou část historie 
Klecan, prosíme o jejich laskavé zapůjčení.

Ing. Petr Ort, Ph.D.
Klecany

prOcHáZKA S mySlivcem
V sobotu 23. 4. 2022 
se pro děti uskuteč-
nila populární pro-
cházka s myslivcem. 
Sraz účastníků byl ve 
14 hodin u klubovny 
Mysliveckého spol-
ku Zdiby – Klecany 
v Přemyšlení. Dora-
zilo 8 dětí s dopro-
vodem dospělých. 
Celou akci zajišťovalo 
7 členů myslivecké-
ho spolku, někteří se 
svými loveckými psy. Procházka s myslivcem začíná
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Všichni přítomní se pak přesunuli na louku v údolí Šulkovna, kde probíhal při-
pravený program.

Na úvod přivítal přítomné myslivecký hospodář pan Antonín Matějka. Následně 
pohovořil o zvěři vyskytující se v naší honitbě. Výklad doplnil obrázky jednotlivých 
druhů, shozy srnčích parůžků a lebkami srnce a divokého prasete. Pro zajímavost 
byla ukázána živá křepelka, kterou si děti mohly vzít do ruky. Další program byl 
věnován výcviku loveckých psů a ukázkám jejich práce při různých disciplínách, 
jako jsou vlečka, dohledávka, přinášení a podobně. Přinášení (aport) předvedli jak 
s mrtvou zvěří (bažantem), tak se cvičební pomůckou, tzv. kozlíkem. Z psích plemen 
se děti seznámily s německým krátkosrstým ohařem, kokršpanělem, borderteriérem 
a jagdteriérem.

V průběhu příjemně stráveného odpoledne byl prostor i na dotazy, tak se děti do-
zvěděly mnoho zajímavého.

Ing. Jindřich Trpák

Dosled křepelky

Nespustí psovoda z očí

Křepelka je v bezpečí

Úkol splněn
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Z fOtBAlOvÉHO KlUBU  
mSK KlecAny 1921

Fotbalová sezona 2021/2022 je za námi a my jsme moc rádi, že jsme mohli po dvou-
letém covidovém období odehrát všechny zápasy. Naše mužstva reprezentovala se ctí 
mateřský fotbalový klub i město Klecany. Sezonu můžeme shrnout jako velmi úspěš-
nou. A mužstvo dospělých ukončilo sezonu na 4. místě 1.A třídy Středočeského kraje. 
B mužstvo si po zásluze vybojovalo 1. místo 4. třídy okresu Prahy-východ a postupuje 
pro další fotbalový ročník do 3. třídy. V uplynulé sezoně za fotbalový klub MSK Kle-
cany 1921 soutěžili naše mladé fotbalistky a mladí fotbalisté v kategoriích – dorost 
1.A třída Středočeského kraje, starší žáci OP okresu Mělník, starší žákyně 2. liga st. 
žákyň Čechy, 2 mužstva mladší žáci OP Praha-východ, 2 mužstva starší přípravka OP 
Praha-východ, mladší přípravka OP Praha-východ, se skvělými výsledky. Naši fotba-
listé byli úspěšní i v soutěži Kába cup Vojkovice v kategorii mladší žáci.

V dospělých kategoriích se dostali naši hráči do TOP30 střelců sezony:

1.A třída Středočeského kraje
Ondřej Dvořák 17 branek  9. místo
Lukáš Smíšek 15 branek 12. místo
Antonín Hrdina 12 branek 20. místo
Ondřej Průcha  9 branek 24. místo

4. třída Praha-východ
Martin Hora 12 branek 10. místo
Lukáš Gerhát 12 branek 12. místo
Filip Tůma 10 branek 16. místo
Jakub Dvořák  9 branek 20. místo
Viktor Hordashko  8 branek 21. místo
Ondřej Krpálek  8 branek 27. místo
Viktor Lysý  7 branek 30. místo

Na všechny naše fotbalistky a fotbalisty jsme velmi hrdí a děkujeme všem za repre-
zentaci klubu i města Klecany. Děkujeme všem trenérům za výchovu mladých spor-
tovců a za čas, který svým svěřencům věnují, že si navzájem dokážou pomoct a vyjít 
vstříc a svoji práci dělají s velkým nasazením a v duchu fair play. Děkujeme všem, 
kteří nás podporují a pomáhají nám. Děkujeme městu Klecany za finanční podporu 
na činnost, provoz a údržbu sportovního areálu. Děkujeme našim sponzorům.

Co se děje ve sportovním areálu
Ve sportovním areálu právě probíhá další fáze modernizace. Na základě získané do-
tace z NSA a s podporou města Klecany budujeme nové oplocení fotbalového hřiště, 
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osvětlení hlavní hrací plochy, malou tribunu, nové střídací tabule a upravujeme tré-
ninkové hřiště. Věříme, že do nové sezony vše stihneme tak, abychom nijak neome-
zovali běžný provoz hřiště.

Přejeme Vám krásné léto, užijte si prázdniny, dovolené a nezapomeňte, začínáme už 
v srpnu!

Dáša Horová a Jirka Kruťa

Atentát nA HeydricHA ve virtUální reAlitě
S radostí Vám oznamujeme, že v PNÚO v Panenských Břežanech, byla právě spuštěna 
absolutní novinka!
Otevírací doba: středa – neděle, 9:00 – 12:00, 12:30–16:30
Vstupné na virtuální realitu 3D brýle 30 Kč
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
Všichni víme, že toto datum je velmi významné v dějinách našeho národa. Myslíme si, že 
virtuální zážitek bude zajímat každého.
Jde o zcela unikátní technologii, kdy se stanete svědky dějinné události, a to prostřednic-
tvím brýlí s virtuální realitou.
Stanete se svědky útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Díky 
virtuální realitě uvidíte očima všech hlavních aktérů, jak tato historická událost probíhala. 
Virtuální realita je vytvořena v šesti pohledech. Návštěvníkům tento unikátní zážitek za-
číná v okamžiku nasazení speciálních brýlí. V první řadě je vytvořen celý průběh útoku, 
ale také se jedná o pohledy jednotlivých aktérů útoku. Konkrétně Josefa Gabčíka a Jana 
Kubiše, Reinharda Heydricha a Johannese Kleina a náhodné svědkyně Marie Navarové. 
V rámci virtuální reality jsou uvedeny i krátké životopisy zmíněných aktérů, proč byla 
operace ANTHROPOID podniknuta i význam celé akce.
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