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VýpiSy Z USneSení RAdy A ZAStUpitelStVA 
měStA KlecAny ZA liStOpAd A pROSinec 2022
Rada 9. listopadu

 – Vzala na vědomí nabídku připojení ke sdružení obcí a spolků Koridor D 8. 
Nabídku předává zastupitelstvu města.

 – Schválila nákup 56 kusů židlí a tří stolů do kulturního centra Rychta: 
24 židlí na pořádání svateb za cenu 2 250 Kč/ks bez DPH a transportní 
vozík za 8 550 Kč od společnosti Rafni s.r.o. Brno, 32 židlí ke stávajícím 
stolům za 3 479 Kč/ks bez DPH od Dřevozpracujícího výrobního družstva 
Jaroměřice nad Rokytnou.

 – Schválila tyto komise města:
• stavební a životního prostředí – předseda Ing. arch. Vít Čermák,
• přestupkovou – předseda Mgr. Robin Mlynář,
• kulturní – předsedkyně Jana Langová,
• sociální – předsedkyně Mgr. Iveta Žemličková,
• likvidační – předseda Ing. Jiří Koktan,
• povodňovou – předseda Mgr. Daniel Dvořák.

 – Schválila zvýšit hodnotu jistoty ve veřejné zakázce Revitalizace zvýšení 
kapacity ZŠ Klecany na 4 mil. korun vzhledem ke zvýšení předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky na stavební práce.

 – Schválila nabídku D. Pírka Habrovany na revitalizaci parčíku Do Kaštan, 
podle cenové nabídky za 498 960 korun.

 – Schválila cenovou nabídku T. Zahradníka z Klecan na podlahářské práce – 
položení PVC podlahy v budově čp. 52 za 132 884 korun.

Rada 16. listopadu

 – Vzala na vědomí žádost spolku Pravý Hradec o prodloužení smlouvy o vý-
půjčce objektů a prostor v majetku města na rok 2023 a provede místní 
šetření ve vypůjčených objektech.

 – Vzala na vědomí poděkování za bezplatné poskytnutí sálu KC Rychta Pra-
vému Hradci a pozvání na společné akce, jako koncert a besedu.

 – Vzala na vědomí návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Klecany.
 – Vzala na vědomí návrh vyrovnávacího rozpočtu města na rok 2023, který 
předává finančnímu výboru města.

 – Schválila objednání výměny podlahy terasy v MŠ Klecany u společnosti 
Profi-terasy Praha 20 za cenu 446 520 korun bez DPH.

 – Schválila dodatky nájemních smluv, kterými se zvyšuje nájemné u nebyto-
vých prostor a bytů ve vlastnictví města.
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 – Schválila smlouvy o reklamě a propagaci akce Rozsvěcení vánočního stro-
mu 2022 s ČEZ a. s. Praha. Dále smlouvu o zprostředkování burzovních 
komoditních obchodů s FIN servis Kladno a smlouvu o poskytování služby 
platebního portálu s Regionální dotační kanceláří příspěvkovou organiza-
cí.

Rada 23. listopadu

 – Schválila, rozšíření městského kamerového systému společností NHK  
Solutions s.r.o. o monitoring hřiště ZŠ a o monitoring dílny technických 
služeb. Schválila také výměnu dvou kamer ve sběrném dvoře.

 – Vzala na vědomí zprávu paní ředitelky Mgr. Barešové o činnosti ZŠ Kleca-
ny za 1. čtvrtletí školního roku 2022/2023 a schválila žádost o odměnu, 
která bude vyplacena z finančních prostředků školy.

 – Schválila žádost o navýšení dotace o 8 375 korun spolku Samuraj Praha 
z důvodu navýšení částky za pronájem tělocvičny.

 – Schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v Dolních kasárnách 
s Lukostřelbou Klecany z. s.

 – Vzala na vědomí řešení reklamace v pavilonu E Základní školy Klecany.

Rada 30. listopadu

 – Schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu uzavřené 24. 4. 2009 s Lékár-
nou Klecany. Jedná se o zvýšení nájemného.

 – Schválila převod finančních prostředků města: 1 milión Kč z hlavní činnos-
ti na fond kultury a sportu (část výtěžku z hazardních her), 51 176,93 Kč 
z transparentního účtu na účet hospodářské činnosti (refundace části ná-
kladů za bydlení ukrajinských občanů v městské ubytovně), 30 miliónů Kč 
na zhodnocení depozit a uložení na termínovaný vklad u Raiffeisenbank.

 – Vzala na vědomí žádost paní Michaely Pavlíkové (organizátorky charitativ-
ního koncertu) o finanční dar pro rodinu a schválila poskytnutí daru v hod-
notě 5 000 korun, který bude použit na pořádání charitativního koncertu.

Rada 7. prosince

 – Schválila smlouvu se společností Unikont Group s.r.o. Praha na dodávku 
malého nákladního vozidla s výměnnými nástavbami, za cenu 3 556 854 
korun bez DPH a 354 000 korun bez DPH za servis v délce 36 měsíců.

 – Schválila dodatek ke smlouvě o dílo na zbudování chodníku u fotbalového 
hřiště se Stav MaP s.r.o. Jedná se o dobudování 42 m2 chodníku za 75 889 
korun bez DPH.
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 – Schválila žádost ředitelky ZUŠ Klecany o odměnu. Bude vyplacena z pro-
středků ZUŠ.

 – Schválila, dle soutěže na České komoditní burze, dodávku zemního plynu 
v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023, v režimu 
maloodběr, s vybraným dodavatelem Pražskou plynárenskou a. s. Praha. 
Celková cena zakázky je 2 792 433 korun bez DPH.

 – Schválila dle soutěže na České komoditní burze, dodávku elektřiny v rám-
ci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023, s vybraným doda-
vatelem EP Energy Trading Praha. Celková cena zakázky činí 10 328 734 
korun.

Zasedání zastupitelstva města 8. prosince

Zasedání se zúčastnilo dvanáct zastupitelů, kteří schválili mimo jiné:
 – Záměr prodeje 7 000 m2 pozemku společnosti Avaps a uložilo vedení měs-
ta pokračovat v dalším jednání.

 – Starostu Mgr. Daniela Dvořáka jako delegáta města k jednání na řádných 
i mimořádných valných hromadách konaných v r. 2023: VKM a. s., ČS a. s., 
Sdružení občanů postižených provozem letiště Ruzyně, Zájmového sdru-
žení právnických osob postižených provozem letiště Ruzyně, DS Dolní 
Povltaví, DS Údolí Vltavy, MAS Nad Prahou. Jako náhradník byl schválen 
místostarosta Ivo Kurhajec.

 – Rozpočet města na rok 2023 s úpravou.
 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2026.
 – Obecně závaznou vyhlášku, kterou se určuje koeficient pro stanovení 
daně z nemovitosti.

 – Výši ceny stočného pro rok 2023, a to 45,91 Kč bez DPH za m3.

Vzali na vědomí mimo jiné:
 – Složení slibu zastupitele Romana Bindera.
 – Petici paní Varmužové za výměnu tlakové kanalizace za spádovou.
 – Informaci o pronájmu střech městských budov na FVE a informaci o studii 
proveditelnosti FVE na budovách města. Informaci o studii proveditelnosti 
tepelných čerpadel pro vytápění městských budov.

 – Informaci o uložení volných finančních prostředků města na termínované 
vklady u Raiffeisenbank.

Uložili vedení města:
 – Zajistit technickou kontrolu městského kanalizačního řadu v ulici Spojař-
ská.
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 – Zajistit ukončení hudební produkce na Slavnostech pravého a levého 
břehu ve 24 hodin.

 – Zajistit omezení reprodukované hudby na pálení čarodějnic 30. 4. a pří-
pravu návrhu vyhlášky zakazující používání pyrotechniky na území měs-
ta.

Rada 14. prosince

 – Schválila příkazní smlouvu s RPA Dotace s.r.o. Brno pro zpracování žá-
dosti o dotaci k projektu s pracovním názvem Regenerace prostranství 
v městě Klecany.

 – Schválila finanční příspěvek 7 000 Kč na koncert Vinohradského symfo-
nického orchestru za tradiční vystoupení k státnímu svátku 17. listopadu.

 – Schválila kupní smlouvu s V. Brzybohatým Klecany na koupi dvou kusů 
motoru pro převoznické lodě.

 – Schválila aktualizaci údajů strategického rámce MAP pro dotační ob-
dobí v programu IROP 2021 – 2027 u projektu Revitalizace a navýšení 
kapacity ZUŠ Klecany, kde došlo ke změně termínu realizace. A schvá-
lila cenovou nabídku Europrojekt s.r.o. ve výši 260 000 Kč bez DPH na 
úpravy projektové dokumentace – změnu stavby před dokončením – pro 
potřeby podání žádosti o dotaci projektu Revitalizace a zvýšení kapacity 
ZUŠ Klecany.

Podrobný text usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva města Klecany 
najdete na

www.mu–klecany.cz

nebo si vyžádejte informaci na městském úřadu.

Zdena Lomová
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     Město Klecany 
 
                                               U školky 74, 250 67 Klecany 
 
 
 
 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 
 

České republiky 
 

Starosta města Klecany podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších 
předpisů 

 
oznamuje: 

 
Volba prezidenta České republiky se koná: 

 

. v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 

. v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00. hodin 
 
Místem konání voleb je volební místnost v sále Kulturního centra Rychta Klecany 
pro oba volební okrsky. 

 
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. 

 
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky. 

 
V Klecanech dne 27. 12. 2022 

 
 
 
 

Daniel Dvořák 

starosta města 
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Vážení občané,

v novém roce Vás čekají kromě radosti také povinnosti, mezi které se 
řadí i úhrada poplatků městu Klecany.

Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu se v roce 2023 nehradí!

Popelnice Vám budou vyváženy zdarma, jen je nutné si vyzvednout známku.

Známku na rok 2023 si můžete vyzvednout osobně od 02. 01. 2023 až do konce 
března!

Na matrice MěÚ Klecany
v pondělí a ve středu 8.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 18.00 hod.,
 v úterý  8.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 14.00 hod.,

v podatelně MěÚ Klecany
 ve čtvrtek  8.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 13.00 hod.,
 v pátek 8.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 13.00 hod.

Poplatek za psa
Poplatek za psa se základě vyhlášky č. 3/2019 vybírá ve výši:

200 Kč důchodce
300 Kč pes v rodinném domě
500 Kč pes v bytě

Upřednostňujeme platbu na účet č. 22 28 201/0100

Aby byla platba správně přiřazena k poplatníkovi, je důležité použít správný varia-
bilní symbol!

Variabilní symbol poplatku za psa je 1341 a číslo popisné rodinného domu (např. 
1341275) nebo 1341 a číslo popisné bytového domu a číslo bytu (např. 134169021)
Do poznámky je vhodné napsat, například: Poplatek za psa – Nováková Arabela, 
čp. 275.

Stočné
Vyúčtování za stočné plaťte, prosíme, převodem či inkasem na účet dle údajů na 
faktuře!
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Fondy Středočeského kraje jsou tu i pro Vás!

Milí Středočeši,

ráda bych Vás touto cestou pozdravila a popřála Vám 
v novém roce 2023 především zdraví, klid a vnitřní po-
hodu. Chci věřit, že nás snad čeká méně náročný rok, 
než byly ty dva uplynulé provázené různými krizemi. 
Snadný ale nebude, to víme všichni…

Chtěla bych Vás ujistit, že Středočeský kraj schvá-
lil velmi zodpovědný rozpočet, který počítá s krizo-
vými rezervami. Zároveň je ale stále výrazně proin-
vestiční. Jen na investiční výdaje z vlastních zdrojů 
dáváme 600 milionů korun, což je o 100 milionů 
více než v roce 2022. Vyšší jsou například plánova-

né výdaje na opravy škod po zimě na silnicích II. a III. třídy, na něž jsme vyčlenili 
255 milionů.

A rozpočet také opět přináší dotační programy, které jsou tu hlavně pro Vaše obce, 
aby jim usnadnily rozvoj, a místo, kde žijete, mohlo mít třeba odpovídající infrastruk-
turu, vodovod, kanalizaci, školu… Ale část fondů můžete využít i Vy sami. A na ty 
bych Vás chtěla upozornit především.

Fondy, z nichž můžete čerpat na své aktivity přímo Vy občané nebo třeba Vaše 
spolky či sportovní kluby, jsou například Fond sportu a volného času, kde je 40 milio-
nů korun, z nichž je možné čerpat na investice na sportovištích, na pořádaní turnajů, 
na podporu sportu. Ten je otevřen teď v lednu. Stejně tak v lednu je otevřen například 
Fond kultury a obnovy památek, který pomáhá s obnovou kulturních památek. Mno-
ho z nich je v soukromém vlastnictví nebo se o ně starají neziskové organizace nebo 
dobrovolníci. Letos jsme také poprvé otevřeli fond Obchůdek 2021+, který má po-
moci udržet malé prodejny v obcích do 1000 obyvatel. Pokud takovou provozujete, 
můžete požádat o příspěvek.

A v neposlední řadě je tu Fond Hejtmanky. Má sice nejméně financí, co kdy měl, 
ale velmi rádi z něj podpoříme větší akce, které mají regionální význam.

Určitě zkuste využít našich fondů. Potřebné informace najdete na stránkách kraje – 
www.kr-stredocesky.cz, záložka Granty a dotace. A mimochodem slibuji, že ten web 
kraje brzy bude uživatelsky přívětivější, zanedlouho spustíme nový.

Tak krásný rok 2023 všem.

Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
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tŘíKRÁlOVÁ SBíRKA 2023
Tak, jako každým rokem, i letos 
navštíví naše domovy Tři králové, 
aby rozdávali radost a požehnání. 
Největší dobrovolnická akce, vy-
hlášená Charitou Česká republika, 
proběhne v první polovině led-
na také v Neratovicích a dalších 
spřátelených obcích. Konkrétně 
ve dnech od 4. do 10. ledna bu-
dou skupinky koledníků obcházet 
místní obydlí a vybírat finanční 
prostředky na pomoc potřebným.

Letošním záměrem Tříkrálové 
sbírky pořádané Charitou Nerato-

vice je získat finance na vybudování bezbariérových chodníků kolem Domu s pe-
čovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši, abychom našim klientům lépe zpřístupni-
li velkou část zdejší zahrady. Dále bychom rádi poskytli rozsáhlejší podporu námi 
adoptovanému devítiletému chlapci, Kirillovi Navitskému, z  Běloruska. A pokud 
bychom vybrali dostatek finančních prostředků, chtěli bychom také podpořit nerato-
vickou Farnost při její práci s místní mládeží.

Budeme velmi rádi, pokud i vy zahájíte nový rok dobrým skutkem, přivítáte naše 
koledníky s otevřenou náručí a do sbírky se dle svých možností zapojíte. Pomáhá-
te tím, nejen nám, šířit dobro a lásku, které není nikdy dost. Zapojit se můžete též 
prostřednictvím online platby přes uvedený QR kód. Bezhotovostním převodem lze 
přispívat od 1. 1. do 31. 1. 2023.

Jak postupovat při platbě s QR kódem:
V mobilu, kterým chcete platbu provést, je nutné mít 
nainstalovanou aplikaci své banky.
Nejprve je třeba se do své aplikace přihlásit.
Dále najdeme pokyn k platbě přes QR kód.
QR kód se naskenuje – objeví se formulář s již vypl-
něným číslem tříkrálového účtu a variabilním sym-
bolem dané Charity.
Stačí zadat darovanou částku a platbu potvrdit
Za jakoukoliv účast vám předem moc děkujeme 
a vážíme se jí.

Požehnané svátky vánoční a mnoho zdraví do nového roku

přeje Charita Neratovice
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VÁnOČní pOSeZení 
V KlecAnecH
V domě s pečovatelskou službou v Klecanech si klienti s našimi pečovatelkami užili 
povedené vánoční posezení. Všichni se náramně bavili, nechyběl smích, radost a po-
vídání, prostě vše, co na správném vánočním večírku nesmí chybět.

Přejeme všem hodně zdraví do dalšího roku!
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Lidové zvyky a tradice 
1. leden - Na Nový rok o slepičí krok 
6. leden - Na Tři krále o krok dále 
16. leden - Na svatého Marcela leze zima  
do těla 

AdVentní ČAS V dRUžině
Měsíc prosinec se nesl v duchu Vánoc.

Celý advent jsme věnovali přípravám na Vánoce. Děti tvořily s pomocí vychovate-
lek různé zimní a vánoční motivy, kterými si družinu průběžně zdobily.

V krásném předvánočním čase děti vyráběly andělíčky, vánoční zdoby, vánoční 
svícny a přáníčka pro své nejbližší.

Začátek adventu jsme si zpestřili divadelním představením „Jak andělíček Koled-
níček Vánoce prožil“.

Na děti také čekala oblíbená «vánoční» kreativní dílnička, ve které si děti dle své 
fantazie vyrobily vánoční stromeček z dřevěného korpusu a skleněných korálků. Dě-
tem se výtvory velmi povedly a jistě potěšily maminky či babičky.

Adventní období jsme zakončili  poslechem a zpěvem známých vánočních koled 
a vyprávěním o vánočních tradicích.

Do nového roku 2023 přejeme všem pevné zdraví, radosti a pohody!

kolektiv ŠD
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StŘípKy Z mAteŘSKé šKOly
Měsíc prosinec se každoročně nese v duchu vánočních besídek. Letošní třídní besíd-
ky se k radosti všech opět po třech letech konaly za přítomnosti rodičů, rodinných 
příslušníků a přátel. Každá třída nazkoušela představení, které bylo doprovázeno ta-
nečky, recitací a zpěvem. Děti také obdarovaly své rodiče vlastnoručně vyrobeným 
dárečkem. Po představení si všichni užili společné posezení ve sváteční atmosféře 
provoněné punčem a cukrovím J.

1. 12. měla besídku třída Beruška, jejíž téma bylo Advent. Diváci se při představení 
seznámili s českými vánočními tradicemi. Děti například postupně poskládaly ad-
ventní věnec a představily jednotlivé názvy adventních svíček. Diváci se dozvěděli 
i o staročeských tradicích spojených se svátky sv. Ondřeje, sv. Barborky, sv. Lucie 
a nechyběl ani Mikuláš se svojí družinou.

7. 12. proběhla vánoční besídka v oddělení nejmenších dětí Myška, a to na téma 
„Z pohádky do pohádky“. Celý příběh děti odehrály až do konce, ale bez slziček se 
to neobešlo. Maminky plakaly štěstím a hrdostí a děti trémou ze svého prvního veřej-
ného vystoupení v životě.

Ve stejný den společně s rodiči oslavily vánoční čas i děti z oddělení Žabka besídkou 
na téma „Zvířátka v zimním lese.“

8. 12. třída Ryba nazvala svou besídku „Cestování po Evropě“, a jak už název napo-
vídá, děti nás provedly několika zeměmi. Jako námořníci navštívili Hamburk, Francii, 
Anglii, Grónsko a Dánsko. Nakonec zjistili, že všude dobře, ale doma nejlépe a za-
zpívali českou vánoční koledu.

8. 12. připravila pro své publikum pohádkový příběh vánoční krajinou třída Liška.

15. 12. třída Ježek předvedla vystoupení „Kouzelné Vánoce“ na motivy „Louskáček“. 
Dívky si užily baletní kostýmy a ztvárnily sněhové vločky. Chlapci si zařádili v rolích 
čertů. Na závěr proběhl souboj mezi nebem a peklem, příběh o adventních svíčkách 
a o naději.

Třída Kobylka musela své vystoupení z důvodu velké nemocnosti přesunout na le-
den, ale ve třídě si i tak užili vánoční atmosféru rozdáváním dárků a zpíváním koled 
u stromečku.

Spolupráce s žáky pátých tříd
2. 12. zahájila třída Ježek spolupráci se žáky páté třídy pod vedením paní učitelky 
Vulterinové. Žáci se přišli podívat do mateřské školy, a naopak děti ze školky navštívi-
ly základní školu. Činnosti, kterým se děti věnovaly, byly zaměřené na matematickou 
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pregramotnost (Hejného metoda). Pro děti z MŠ byly připravené hry s vánoční téma-
tikou, např. bingo o perníčky. Ježci se zapojili do bodování soutěže žáků z 5. třídy 
o nejkrásnější vánoční stromeček.

Mikulášská návštěva
5. 12. navštívil všechny naše třídy Mikuláš spolu s anděly a čerty. Ač bylo čertů mno-
ho, děti byly statečné, a ten, kdo se malinko bál, našel útěchu u anděla či paní uči-
telky. Mikuláš se s dětmi přivítal, zhodnotil, jak se děti chovaly po celý rok. Děti Mi-
kulášovi zazpívaly několik písniček, za které je andělé obdarovali chutnými balíčky. 
Čerti rozdávali černé šmouhy na tvář a andělé bílé vločky na čelo. Ti nejvíce odvážní 
si mohli pohladit čerta nebo anděla. Společné focení všechny ujistilo, že čerti jsou 
hodní a budou odcházet s prázdnými pytli.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat žákům deváté třídy naší základní školy za 
hezky připravenou akci.

Přejeme všem čtenářům Klecanského zpravodaje dobrý rok 2023!
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Perníková chaloupka
Loutkové divadlo Klecánek hraje

v sobotu 28. ledna 2023 v Městské knihovně Klecany
známou a osvědčenou pohádku Perníková chaloupka

Uvidíte ježibabu, ježidědka a taky ovšem Jeníčka a Mařenku, 
kterým zachutnaly perníčky.

Začátek představení je v 15 hodin. Vstupné dobrovolné.
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KUltURní centRUm RycHtA KlecAny
Za uplynulý rok bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na 
provozu KC Rychta Klecany.

Děkuji vedení města a zaměstnancům města. Jmenovitě bych 
rád poděkoval paní Fafkové za úklid a panu Břicháčkovi, který byl 
neustále k dispozici a pomáhal řešit méně i více zapeklité situace. 
Dále děkuji cateringové společnosti, která zajišťovala občerstvení v KC.

Přeji Vám všem úspěšný vstup do nového roku a těším se na osobní setkání v našem 
kulturním centru.

Jakub Šíma, kulturní referent

Sledujte naše stránky a užijte si kulturní a společenskou pohodu.

www.facebook.com/kcrychta,  
www.mu-klecany.cz/web/cs/kultura-volny-cas/kulturni-centrum-rychta

Už se klubou i první akce roku 2023!
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Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme, jak správně ovládat tablet
nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon

Kdy: úterý 10. 1. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.

Kde: Klub volného času Klecany, Do Klecánek 52

Nezisková organizace Moudrá Sovička z.s. ve spolupráci
s Klubem volného času Klecany pořádá:

čtyřhodinový seminář pro 12–15 účastníků

Svůj zájem hlaste na
tel.: +420 732 177 447 
email: kvcklecany@mu-klecany.cz
Kontaktní osoba: Klára Davídková

Semináře pro 
seniory zdarma

Přineste si s sebou svůj (dostatečně nabitý) tablet nebo chytrý telefon. 
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek. 
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pROSincOVé KUltURní ZÁžitKy
Adventní koncert
Náš pěvecký soubor Klecanská nota – Klenota uspořádal v kostele Panny Marie v Kle-
canech koncert složený z českých, moravských a dalších evropských koled a spi-
rituálů. Závěrečný spirituál V jeslích dítě spinká mohli pod vedením Klenoty zpí-
vat všichni posluchači. Kromě dvacítky zpěvaček účinkovali Martin Kučera (kytara), 
Radka Kyptová (flétna), na rytmické nástroje hrála Marta Hlavová a slovem prováze-
la Lucie Wagnerová. Vzpomínali jsme na paní Marcelu Sládkovou, které jsme přáli 
brzké uzdravení a návrat k záslužné práci, vedení sboru, jíž se s velkým nasazením 
věnovala.

Umění cesta do duše
Rádi bychom jménem mnoha posluchačů klasické hudby poděkovali panu prof. 
Cyrilu Höschlovi za uvedení v život projektu Umění cesta do duše. V klecan-
ském Národním ústavu duševního zdraví začal v roce 2018 probíhat cyklus pra-
videlných koncertů pod tímto názvem. Od té doby až do 20. prosince 2022 se 
jich konalo dvacet šest. O posluchače se výborně starala paní Hana Jarošová 
a další pracovnice ústavu. Všechny koncerty měly vynikající úroveň a byly požit-
kem pro posluchače.

Přátelské setkání
Už tradičně se ve dvě hodiny odpoledne na Štědrý den sešli na náměstí Václava Be-
neše Třebízského klecanští sousedé, přátelé a známí, kteří s chutí zpívají nejznámější 
české koledy. A jako pravidelně v posledních letech je krásně doprovázela Vánoční 
kapela. Děkujeme panu Jiřímu Vackovi za organizaci a panu dirigentu a všem hudeb-
níkům, kteří přišli z blízka nebo přijeli z dáli. Všichni, kdo se ve slunečném odpoled-
ni setkali, si mohli také od klecanských skautů odnést do svých domovů betlémské 
světlo.

-zl-

cO Se pSAlO V KROnice KlecAn – r. 1923 (1)
V loňském roce jsme měli možnost společně nahlédnout do zápisů z kroniky Klecan 
ze 70. let 20. století. Styl těchto zápisů je obdobný až do r. 1989. Pojďme se tedy nyní 
podívat, jak vypadaly zápisy v kronice před 100 lety, tedy v r. 1923 a letech dalších. 
Jedná se o zápisy z tzv. Pamětní knihy 1912 – 1954.
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R. 1923
Silnice k Větrušicům
Okres projevil ochotu přijmouti obecní cestu od silnice klecánecko-klecanské na silnici 
k Větrušicům, bude-li přiměřeně upravena. Na úpravu povolena částka Kč 10 000,–

Účty r. 1922
Schváleny účty chudinského fondu:
 Příjem Kč 10 305,04
 Vydání Kč 6 368,51
 Přebytek Kč 3 936,53
Jmění fondu Kč 9 493,72.

Schváleny osadní účty
 Příjem Kč 106 006,93
 Vydání Kč 47 390,03
 Přebytek Kč 58 616,19
Výpisy IV. státní půjčky Kč 19 250,–
Státní invalidní půjčky Kč 5 000,–
Jmění kmenové Kč 3 982,–
Passiva Kč 15 948,–

Elektrická energie
Jmenováno o zavedení elektrické energie do obce.

Silnice do Roztok
Na stavbu okresní silnice do Roztok přispěje obec Kč 10 000,- a žádá za urychlení stavby.

Rozpočet na r. 1923:
 Potřeba řádná Kč 57 404,21
 Úhrada řádná Kč  88 204,03
 Potřeba mimořádná Kč 12 000,–
 Přebytek Kč 18 799,82
Rozpočet chudinského fondu
 Příjem Kč 7 273,73
 Vydání Kč 4 180,–
 Přebytek Kč 3 093,73

Úprava obecního domku
Zadána stavba uhelníku, chlévků, záchodu a ohradní zdi za Kč 11 814,59 staviteli K. 
Žaludovi, dvéře a vrátka za Kč 650,–

Cesty
Upraveny silnice a cesty na Skalkách.

JH
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POZVÁNKA 

 
 

Srdečně Vás zveme na VALNOU HROMADU 
 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KLECANY 
 
 

která se koná v sobotu 21. ledna 2023 
 

v pohostinství Srdíčko v Klecanech 
 

zahájení ve:  14.00 hod. 
 
 

Program VH : 
 

- Zahájení 
- Volba návrhové komise 
- Zpráva o činnosti SDH Klecany za rok 2022 
- Zpráva o hospodaření SDH Klecany za rok 2022 
- Přijetí nových členů - SDH Klecany 
 - kroužku Mladých hasičů SDH Klecany 
- Slavnostní předání ocenění SDH a OSH členům SDH Klecany z rukou starosty SDH 
- Informace - činnost kroužku Mladých hasičů při SDH Klecany 
 - dotace pro SDH Klecany 2023/2024 
- Plány, vize a úkoly SDH Klecany na rok 2023 
- Slovo zástupce města Klecany 
- Diskuze 
- Usnesení 
- Platba členských příspěvků na rok 2023 
- Závěr 

 
 
 

Těšíme se na účast všech členů, hostů i příznivců sboru. 
 
 
 
 
 
Výbor SDH Klecany 
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ScUK 
Víte, že v této skupině (5) V Klecanech nakupujeme od lokálních farmářů na Scuk.cz | 
Facebook najdete veškeré aktuality a dění týkající se nakupování na klecanském Scuku 
www.scuk.cz/klecany.

Princip nakupování je opravdu jednoduchý – každý týden nakoupíte a zaplatíte on 
line kdykoliv od úterý do pondělí a svůj nákup si vyzvednete ve středu u mě doma na 
výdejním místě Do Klecánek 35.

Trochu zdlouhavý způsob nákupu řeknete si, ale díky němu máme k dispozici 
kvalitní a poctivé lokální potraviny a suroviny, které by se k nám jinou cestou prostě 
nedostaly!

Ale pozor, je to návykové. Jak jednou ochutnáte mléko a máslo od volně se pasou-
cích krav nebo kuře, které je chováno welfare způsobem v přirozených podmínkách 
střídání dne a noci dle zákonů přírody, už není cesty zpět.

Těším se na vás u výdeje. Vaše organizátorka Radka

BenefiČní KOnceRt pRO RAdOSt
Eva Stanislavová jej uvedla těmito slovy:

„Milí přátelé,
sešli jsme se kvůli benefičnímu koncertu.

PRO RADOST jej nazvala Zdena Tomášová. Pod tímto pojmem hledejte Radost jako 
opak strachu, radost jako radost dávat a pomáhat, když toho jsme schopni.
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Porozumět tomu druhému, když je v nouzi, tím myslíme člověka, který se ocitl 
v nouzi z jakýchkoliv důvodů a je jakékoliv národnosti či názoru. Prostě podat po-
mocnou ruku, když je čas. Můžeme si vážit toho, že jsme třeba právě teď na straně 
těch, kteří mohou pomáhat. Nikdy nevíme, jak se tahle „hra“, která se od věků hraje 
na naší planetě, může otočit a my budeme tam, kde jsou naši bližní teď. Z téhle hry 
není nikdo z nás vyloučen. Všichni žijeme na téhle planetě a nevíme, co nás čeká za 
rohem. Ta naše planeta je ve skutečnosti pěkná KÁČA, říkal jeden můj známý vědec 
a sledovatel pohybů zemských, když pohybem ruky naznačil roztáčení dětské káči 
a její následující pohyby a tím naznačil, jak se ve skutečnosti zemská osa oprav-
du otáčí. Chtěl poukázat na to, že otáčení okolo osy neprobíhá přísně geometricky 
a tedy nic není ideální a ani my nežijeme v ideálním světě a nikdy žít nebudeme. Jen 
je skvělé se o to vždy ze všech sil snažit. To je vždy smysluplné a přináší to Radost. 
A tak je moc pěkné a lidské, když v období svých radostí, můžeme pomoci těm, kteří 
se v tomto šťastném období právě nenacházejí.

Dovolte, abych citovala jednu větu, která vede k velkému porozumění a lásce mezi 
lidmi a na které se shodují snad všechna náboženství světa: „Moje svoboda končí 
tam, kde začíná svoboda toho druhého“

Poslouchala jsem nedávno na stanici Vltava krásný rozhovor s proděkankou pro 
vědu a výzkum z pražské DAMU (Divadelní akademie múzických umění). Byl o tom, 
jak pomáhají různými divadelními projekty posilovat odolnost člověka. Přitom rozli-
šovala odolnost osobní a odolnost společenskou, což je další fenomén, který pomáhá 
při překonání strachu a nouze. Společenská odolnost jako jedna z možností překonat 
strach. Nikdy mě nenapadlo, že v krizové situaci se prověří nejen čest, statečnost, 
pozitivní myšlení, laskavost, umění pomoci, ale také společenská odolnost a připra-
venost k novým formám mezilidského jednání a toto posilovat nejen osobním příkla-
dem, ale také uměním, které může hladce zpodobňovat ty laskavé, sladké a veskrze 
pozitivní tóny, ten vyšší princip, který je všude okolo nás i v nás. Hudba a zpěv, říká 
se, je po dechu ta nejrychlejší pomoc v posílení nejen odolnosti.

Přeji Vám hodně štěstí, lásky, porozumění pro své okolí, ať je jakékoliv.
Hluboký umělecký zážitek a vysoký příjem.“

Moc děkujeme všem, kteří přišli a přispěli a především všem, kteří na koncertu 
vystoupili bez nároku na odměnu. Městu děkujeme za bezplatné poskytnutí sálu na 
Rychtě. Alexej Byček zazpíval své vlastní písně, s panem farářem Pavlem Kunešem 
jsme si zazpívali národní písně a koledy za doprovodu dud a pěvecký sbor Cantina 
zazpíval adventní a vánoční písně ze světa. Vybralo se 5 820 Kč a pan starosta přidal 
šek od města na 5 000 Kč. Výtěžek koncertu jsme věnovali Potravinové bance pro 
Prahu a Středočeský kraj, která pomáhá lidem v nouzi.

Zápisy do kroužků a kurzů v novém pololetí
Na našich webových stránkách www.pravyhradec.cz je možné přihlašovat se do kur-
zů a kroužků, které jsou otevřené pro nové pololetí tohoto školního roku.

Pokračují všechny kurzy a činnosti jak pro děti, tak i pro dospělé.
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VOdA (1.)
Žijeme v blízkosti řeky. Dokonce jedné z nejvýznamnějších řek 
v České republice. Žijeme blízko Vltavy. Toto sdělení asi nikoho 
v Klecanech nepřekvapí. Ale pravý význam a dosah tohoto kon-
statování si nepochybně uvědomují ti, kteří mají své domy na 
pravém břehu Vltavy a občas s napětím sledují, jak její hladina 

stoupá a s úlevou si vydechnou, když hladina začne opět klesat. Vltava, stejně jako 
všechny další řeky u nás i jinde ve světě nepřináší jenom povodně, přináší i značné 
bonusy pro žití v její blízkosti, ať již v podobě vytvoření zvláštního mikroklimatu spo-
jeného s vodou nebo s výskytem rozmanitých druhů fauny a flory na jejích březích 
i v jejím toku.

Pojďme se tedy společně podívat z blízka na vodu, bez níž není života a jejíž 
spotřebu a stálou dostupnost považujeme v našich zeměpisných šířkách za samo-
zřejmost.

Voda je jednou z nejjednodušších chemických sloučenin. Obsahuje dva atomy 
vodíku a jeden atom kyslíku (H2O). V teplotním intervalu od -10 °C do +45 °C se s ní 
setkáváme ve třech různých skupenstvích – led, kapalina, pára.

Funkce vody v krajině je velmi podobná funkci krve v lidském těle. Vodní roztoky 
zabezpečují přenos látek a energie. Z rozboru vody pak lze, podobně jako z krevního 
obrazu, stanovit zdravotní stav naší krajiny.

Tekutost vody je dána tím, 
že mají jednotlivé moleku-
ly vody schopnost snadného 
řetězení jedna k druhé. Díky 
vodíkovým vazbám tzv. můst-
kům se voda v celku projeví 
jako kapalina, a ne jako mo-
lekulový prach. Pro vytvoření 
určité představy o existenci 
vody v živých organismech 
uveďme, že např. dřevo stro-
mů obsahuje 50 % vody, lid-
ské tělo více než 60 % vody a těla ryb a žab téměř 80 % vody. Tímto zjištěním by se 
mohlo zdát, že trochu pokulhává odvěké tvrzení o životě a smrti „prach jsi a v prach 
se obrátíš“. Ale ve skutečnosti toto tvrzení je 100% pravdivé, připustíme-li, že Bůh 
stvořil člověka z hlíny a voda, že představuje život. Pak skutečně prach, v nějž se ka-
ždý z nás, dříve nebo později obrátí, je to, co je již bez života, tj, bez vody.

Voda se v organickém i anorganickém prostředí účastní většiny reakcí. Většina se-
dimentů půdy i fosilní paliva vznikla pod vlivem vody nebo přímo ve vodním prostře-
dí. Vápencová tělesa, ložiska kaolínů i další surovinové bohatství u nás jsou výsled-
nou reakcí mezi vodou, horninami a biotou, tj. florou a faunou v daném prostředí.

Zajímavá je i ochranná anomálie vody, ale o té zase až příště.
JH
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mySliVOSt – nAHÁňKy nA ČeRnOU ZVěŘ
S nástupem podzimu nastal čas společných lovů. V našem případě jsou společnými 
lovy naháňky na černou zvěř, protože z důvodu nízkých stavů zajíců a bažantů již 
několik let nepořádáme v naší honitbě hony na drobnou zvěř. Naháňky probíhají za 
účasti většího počtu střelců, honců a lovecky upotřebitelných psů mnohdy v obtížně 
přístupných lokalitách.

První naháňka se uskutečnila 19. listopadu a začínala v Šulkovně, kde byla ulove-
na tři divoká prasata i když jich bylo spatřeno mnohem víc. V druhé leči ve stráni nad 
Vltavou u přívozu jsme již úspěšní nebyli.

Při druhé naháňce 26. listopadu v lokalitě Bohnice jsme prošli velkou část revíru, 
ale ani při leči v Rybníčkách za bohnickou léčebnou, v Dynamitce či Draháňském 
údolí jsme na divočáky nenarazili. Při této příležitosti chceme poděkovat příslušní-
kům Policie ČR, kteří z důvodu zajištění bezpečnosti uzavřeli hlavní přístupové cesty 
vedoucí lečí, protože tato oblast je velice turisticky frekventovaná.

Třetí naháňka proběhla 10. prosince 
ve Větrušické stráni nad Vltavou a v Mo-
čidlech v Řeži a byla při ní ulovena jedna 
liška a jedno divoké prase.

I když jsme při uvedených naháňkách 
očekávali více úlovků, budeme v nich 
pokračovat i v lednu a věřit v lovecké 
štěstí. Stejně tak budeme provádět indivi-
duální lov šoulačkou či na čekané.

Ing. Jindřich Trpák
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ZÁKlAdní KynOlOGicKÁ ORGAniZAce KlecAny
Dne 4. prosince 2022 proběhl na cvičišti ZKO Klecany Mikulášský charitativní bazá-
rek s potřebami pro psí útulek Řepnice, který se stará mimo jiné i o nalezence odchy-
cené v Klecanech a okolí. Bazárek se těšil velkému zájmu, což nás mile překvapilo 
a zároveň potěšilo. Byla vybrána krásná částka 3 420 Kč. Tímto chceme poděkovat 
všem návštěvníkům za jejich dary.

Poděkování
„Děkujeme všem, kteří podpořili náš 
soukromý útulek finančním darem ve 
výši 3 420,– Kč – úžasné! Tyto peníze 
budou použity na léčbu psů a koček, 
která nás v útulku nejvíce zatěžuje.
Všem hodným lidičkám z cvičiště 
ZKO Klecany patří VELIKÉ PODĚKO-
VÁNÍ!
S pozdravem a úctou Miluše Mas-
kulanisová a Jana Kymrová – útulek 
Řepnice.“
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Z fOtBAlOVéHO KlUBU  
mSK KlecAny 1921

Vánoční svátky a silvestrovské oslavy jsou za námi. Kromě sváteční atmosféry a bujarých 
oslav jsme si užívali téměř po celý prosinec zápasy fotbalového mistrovství světa. Nejednou 
jsme zažívali u televizí infarktové stavy a mnoho výsledků nás všechny opravdu překvapilo.

Proběhlo i několik vánočních a silvestrovských utkání v rámci našeho klubu, která ne-
měla za úkol prověřit fyzickou zdatnost našich fotbalistek a fotbalistů, ale byla uspořádána 
pro zábavu.

Nyní už je zapotřebí začít opět trénovat a připravovat se na jarní kola mistrovských zá-
pasů.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na chodu našeho sportovního klubu – hráčkám, hrá-
čům, trenérům, rodičům, členům výboru a panu správci s partnerkou. Děkujeme všem 
fanouškům, kteří naše sportovce podporují při zápasech. Velké poděkování patří vedení 
města Klecany za finanční podporu na činnost a provoz sportovního areálu. Děkujeme 
všem sponzorům a dárcům za jejich podporu.

Dáša Horová a Jiří Kruťa

Tréninkové hřiště po bobování
I přesto, že jsme několikrát prosili veřej-
nost o respektování pravidel ve sportov-
ním areálu, takto jste nám zničili nově, 
za nemalý finanční obnos, rekultivova-
né tréninkové hřiště na fotbal. Svévol-
ně rozložené zábradlí, vytrhaná tráva 
i s kořeny a poškozené zavlažovací zařízení. Mnohokrát jsme vás upozorňovali na to, že 
bobování je možné, ale pouze v případě dostatečné vrstvy sněhu. Toto je opravdový zmar!

Dáša Horová

                                                                           Možná nemáme všichni rádi stejné kluby nebo hráče, 

                                                                                            ale všichni milujeme FOTBAL!

                                 PF 2023
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