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výpiSy Z uSneSení Rady  
a ZaStupitelStva měSta Klecany  
Za pROSinec 2018 a leden 2019
Rada 17. prosince 2018
 – Schválila plán inventur na rok 2019
 – Schválila znění a podpis smlouvy se spolkem Pravý Hradec z. s. o výpůjčce na 

pozemky a budovy v areálu Dolních kasáren.

Rada 31. prosince 2018
 – Schválila rozpočtové opatření č. 9 v předloženém znění.

Zasedání zastupitelstva 17. ledna 2019
Přítomní členové zastupitelstva schválili mimo jiné
 – doplnění zprávy o uplatňování územního plánu Klecan schválené usnesením za-

stupitelstva 19. 4. 2018 takto:
 – prověřit změnu využití smíšené výrobní plochy na pozemcích nad hřbitovem (stá-

vající sběrný dvůr) na plochu občanská vybavenost – hřbitov, pro rozšíření hřbitova
 – prověřit možnost stanovení podmínky vydání regulačního plánu v plochách za-

řazených do první etapy v případech, kdy to bude účelné pro zajištění územního 
plánu, při rozhodování o změnách v území.

Vzali na vědomí
 – informace o problematice pronájmu části pozemku p. č. 626/38 v k. ú. Klecany 

a nutnosti dořešení majetkových vztahů k pozemkům v bezprostředním okolí re-
staurace Farm Table

 – informaci o nákupu radaru pro potřeby městské policie k měření rychlosti vozidel
 – informaci o zřízení aktivizačního programu pro seniory v Domě s pečovatelskou 

službou.
Uložili starostovi zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění zprá-
vy o uplatňování územního plánu Klecan v souladu s § 165, odst. 3 stavebního zá-
kona.

Plné znění usnesení najdete na webových stránkách města Klecany:

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

Zdena Lomová
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tiSKOvá ZpRáva
Letiště Praha znovuotevřelo vyhlídkový val u obce Kněževes
Praha, 9. ledna 2019

Letiště Praha otevřelo nový val určený pro pozorování letadel, který se nachází 
u obce Kněževes. Původní val musel být v květnu loňského roku zrušen, jelikož brá-
nil stavbě produktovodu leteckých pohonných hmot a plánovanému rozšíření peri-
metru letiště. Nový val je vyšší o téměř dva metry a oproti původnímu byl posunut 
o 51 metrů dále od přistávací dráhy.

Val v Kněževsi byl oblíbeným místem pro pozorování letadel a scházeli se na něm 
fotografové, letečtí fandové, ale i turisté a rodiny s dětmi. Z důvodu rostoucího le-
teckého provozu je však Letiště Praha nuceno zvyšovat svoje kapacity, což vyžaduje 
i stavební úpravy. Strategickou stavbou z pohledu budoucího rozvoje letiště je i nový 
produktovod leteckých pohonných hmot a depo autocisteren. Právě nově vznikající-
mu produktovodu musel původní kněževeský val ustoupit.

Po téměř devíti měsících vznikl v blízkosti původní plošiny val nový. Je vysoký 
4,5 metru a tvoří ho zemina o objemu 735 m3 (objem zeminy v původním valu byl 
465 m3). Návštěvníci se k němu dostanou po nezpevněné štěrkové cestě, která vede 
od přilehlé komunikace.

„Opětovné otevření valu je bezpochyby pozitivní zprávou pro milovníky letadel 
i rodiny s dětmi, které jsou jeho častými návštěvníky. Do budoucna plánujeme vylep-
šení o dětské hrací prvky, aby malí návštěvníci měli vedle pozorování letadel možnost 
další zábavy. Tento krok je v souladu s dlouhodobou koncepcí letiště neustále hledat 
další možná zlepšení poskytovaných služeb. Letectví je atraktivní obor a pozorování 
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letadel při vzletu či přistání budí stále u mnohých obdiv,“ říká Jiří Kraus, místopřed-
seda představenstva Letiště Praha, který je odpovědný mimo jiné za vztahy s blízkým 
okolím letiště.

Letiště Praha se dlouhodobě snaží vycházet vstříc fanouškům letectví a nabízet 
řadu možností, jak pozorovat z bezprostřední blízkosti vzlety a přistání zajímavých 
letadel. Kromě kněževeského valu se nedaleko letiště nachází i druhý val, který je 
situovaný u obce Hostivice. Spotteři, tedy fotografové letadel, mohou využít také spe-
ciálních otvorů v oplocení. Pro všechny návštěvníky letiště jsou pak z obou terminálů 
přístupné vyhlídkové terasy. Pokud chce zájemce vidět letadla a letištní techniku sku-
tečně zblízka, může využít oblíbených exkurzí pořádaných Letištěm Praha, které za-
hrnují prohlídku nejzajímavějších míst letiště, jež nejsou veřejnosti běžně přístupná.

Další aktuální informace naleznete na Twitteru Letiště Praha @PragueAirport.

Kontakty pro média:
Roman Pacvoň
Tiskový mluvčí Letiště Praha
tel.: +420 220 116 179
mobil: +420 724 392 455
e-mail: roman.pacvon@prg.aero 
www.prg.aero

václav beneš třebíZSKý a Klecany
V letošním roce vzpomínáme v Klecanech na 
spisovatele Václava Beneše Třebízského, který na 
naší faře strávil posledních osm let svého živo-
ta jako kněz – kaplan. Od jeho narození uplyne 
27. února právě 170 let, od jeho úmrtí v Marián-
ských Lázních to bude 20. června letošního roku 
135 let. U nás napsal většinu svého díla, stovku 
historických povídek a románů.

Jak to vypadalo v době jeho příchodu do Kle-
can, kde nastoupil 6. dubna 1876 do druhého 
kaplanského místa?

I. Příchod do Klecan

Když Václav Beneš vystoupal strmou úvozovou 
cestou, která vedla od břehů Vltavy v Klecán-
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kách až ke kostelu v Klecanech, byl upřímně rád. Šel cestou od přívozu 
z Roztok. Opíral se o hůl a stěží popadal dech. Ve dvaceti sedmi letech 
nesl i v pohublé tváři stopy vážné nemoci. Také vlasy mu úplně zbělely. Stál 
v aleji ořešáků vedoucí od kostela k faře. Na začátku dubna roku 1876 byly 
stromy ještě holé a farní budovu na konci cesty bylo dobře vidět. Přízemní 
barokní dům tu stál právě sto deset let.

Jak Václav zvolna přicházel, otevřely se dveře a v nich stál farář Josef 
Rottenborn, jeho budoucí nadřízený. Zdaleka ho vyhlížel! Usmíval se na něj 
a velmi vlídně ho přijal.

Jaká to byla změna proti přijetí v předchozím kaplanském místě v Litni! 
Tam bylo všechno jakoby zakřiknuté, temné, vážné. Tady jako by na něj za-
svítilo slunce. Václav si při té příležitosti vzpomněl na Františka Josefa Ře-
záče, liteňského faráře, zasloužilého českého vlastence, spisovatele, na jeho 
těžké postavení vůči jeho patronu – statkáři rytíři Doubkovi, které se odrazilo 
i ve vztahu k mladému kaplanovi, tehdy začínajícímu spisovateli. Přesto, že 
si oba kněží neporozuměli, vzájemně uznávali své kvality a ani později na 
sebe neútočili. Pobyt v Litni skončil Benešovým těžkým onemocněním a od-
jezdem s matkou domů do Třebíze, kde se doléčil.

Tady v Klecanech pro Václava začínal nový život. Vždycky toužil dostat se 
blíž ku Praze! Už když šel alejí, všiml si krásného výhledu, jaký se tu otvíral: 
nejblíž mu bylo údolí s Vltavou, která tekla od pražského předměstí Podbaby 
k Roztokům a odtud shora vypadal její tok opravdu mohutně. Později, už 
kukátkem, mu ukázali, tehdy jedinou, věž svatovítské katedrály. A tam vpra-
vo na obzoru – ta pyramida – to je přece střecha letohrádku Hvězda na Bílé 
Hoře!

Klecanský zámek, škola, kostel i fara, to všechno stálo v jakémsi čtverci 
na výšině nad vsí. Majitelem zámku s velkostatkem byl v té době továrník 
Antonín Balle ze Cvikova (Zwickau) a nájemcem byl sudetský Němec. Hos-
podářským správcem velkostatku však byl Čech Josef Janáček, rodák z Posá-
zaví. Školu spravoval pan řídící Jiří Vlk, člen rozsáhlé učitelské rodiny. A Josef 
Rottenborn, ustanovený teprve nedávno zdejším farářem, tu býval dlouhá 
léta kaplanem.

Nového kaplana Václava Beneše, tehdy už známého pod literárním jmé-
nem Beneš Třebízský, uvedli do sluncem zalité místnosti s klenutým stropem 
v jihozápadní části fary. Říkali tomu pokoji, sídlu pánů kaplanů, kaplanka. 
Hned v jednom z prvních dopisů příteli, napsal Václav: „Bydlím v kufru!“ 
Klenutý strop v místnosti mu připomínal tvarem víko, jaké bylo tehdy u dře-
věných kufrů obvyklé.

(konec 1. části, pokračování příště)

zl
Zdroj obrázku: www.cs.wikipedia.org
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pSal Se ROK 1989… (ii.)
Další část zápisu v kronice Klecan je v tomto roce 
věnována 40. výročí založení pionýrské organizace. 
Na straně 289 – 290 je zapsán tento text:

„Oslavy 40. výročí založení PO SSM probíhaly 
i v naší obci. Vedoucí PO, pionýři i pracovníci zá-
kladní školy věnovali přípravě i provedení všech 
akcí tohoto roku zvláštní pozornost. Vedle besed, 
zábavných programů byly provedeny i takové akce 
jako „procházka pohádkovým lesem“ a „Festival 
přátelství a míru“ v závěru všech oslav.

Těžiště pionýrské činnosti spočívá v zájmových oddílech a kroužcích, v práci Sta-
nice mladých techniků a Stanice mladých přírodovědců. Je i několik oddílů se vše- 
obecně zaměřenou činností. V řadě soutěží – v měřítku okresu i kraje – dosáhli naši 
pionýři předních míst. Vyvrcholením činnosti skupiny je letní pionýrský tábor v Luto-
vé u Chlumu (Třeboň). 50 % dětí jezdí na tábor po celou dobu školní docházky.

U příležitosti 40. výročí založení PO SSM se dostalo ocenění A. Vackové, M. Tin-
těrové, L. Svobodové, které byly vyznamenány bronzovou medailí „Za socialistickou 
výchovu“. V současné době je skupinovou vedoucí Miroslava Nováková, která pře-
vzala vedení po Janě Tauberové-Vlasákové.“
(PO SSM = pionýrská organizace socialistického svazu mládeže)

A na závěr zase jeden totalitní:
Když Michail Gorbačov zahájil v Sovětském svazu své tažení proti alkoholu, ptal se 
jeden soudruh ředitel soudružky sekretářky, jestli by si s ním nechtěla zašpásovat.
Mladá komsomolka souhlasila, ale měla jednu podmínku: „Ale musíme nechat ote-
vřené dveře“.
„Proč, v tak choulostivé situaci?“ ptá se soudruh ředitel.
„Aby si někdo nemyslel, že tady chlastáme“.

JH

pRO SeniORy
Tříkrálové setkání v domě 
s pečovatelskou službou
Původně adventní setkávání se nedávno změnilo v setkávání tříkrálové. Již pošesté náš 
Dům s pečovatelskou službou navštívily přítelkyně ze spolku aktivních seniorů AkSen 
z Prahy. Přinesly dárky, občerstvení a přivedly skvělého muzikanta pana Opavu. S ním 
jsme si zazpívali koledy za doprovodu kláves, ale i krásných starých nástrojů.

6 / 7
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Další setkání plánujeme na květen, kdy se u nás aktivní senioři tradičně zastavují 
na oběd při cyklistickém výletu po pražských parcích.

Nedělní hodina zpěvu
Každou sudou neděli v 16.30 si můžete přijít zazpívat s Josefem Bartošem do Domu 
s pečovatelskou službou.

Pro jistotu si však schůzku prověřte na tel. 723 734 994 (Z. Tomášová).

Virtuální univerzita třetího věku
Již několik let studujeme na Virtuální univerzitě třetího věku v rámci zájmového vyso-
koškolského vzdělávání pro seniory v regionech. Studium zajišťuje Provozně ekono-
mická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

K 10. výročí Virtuální univerzity třetího věku byl vydaný almanach. V celé ČR je 
evidováno 252 konzultačních středisek a v nich studuje 5 782 seniorů.

Z almanachu uvádím příspěvek o našem konzultačním středisku:
Spolek Pravý Hradec v Klecanech vytvořil Konzultační středisko Virtuální univer-

zity třetího věku v únoru 2016 v rámci aktivizačního programu seniorů. Po ztrátě 
prostor nám místo pro studium poskytla městská knihovna za podpory vedení města.

Studium jsme zahájili kurzem Barokní architektura v Čechách, protože bydlíme 
blízko Prahy, kde si můžeme nové znalosti ověřit. Naopak podobné téma, Život a dílo 
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Michelangela Buonarrotiho, nás seznámilo s díly tohoto velikána v daleké Itálii. Čín-
ská medicína v naší zahrádce nás inspirovala k pěstování nových léčivých rostlin 
a v kurzu Etika jako východisko z krize společnosti jsme se snažili najít cestu ke 
zlepšení vztahů mezi lidmi. V roce 100. výročí Československa jsme studovali České 
dějiny a jejich souvislosti. Shodli jsme se na tom, že po humanitních tématech zvolí-
me trochu techniky. Již nyní se těšíme na kurz Kouzelná geometrie.

Studia se zúčastňuje 4 – 6 studentek. Muže se nám zatím nepodařilo získat. Někte-
rý kurz se nám zdá obtížnější, jiný snazší. Většině z nás se daří nastudovat dané téma 
a včas vypracovat testy. Ceníme si však také příležitosti k setkávání a společné práci.

Díky Virtuální univerzitě třetího věku máme možnost nahlédnout do oborů, které 
nás zajímají, ale nikdy jsme na ně neměli tolik času, jako nyní.

Kurz Kouzelná geometrie jsme již absolvovali a v únoru budeme vybírat další téma 
ke studiu. Pokud jste starší 55 let nebo pobíráte invalidní důchod, můžete se k nám 
přidat. Veškeré informace najdete adrese: https://e-senior.czu.cz/.

Nebo můžete zavolat na tel. 723 734 994, Z. Tomášová.
Do letního semestru se můžete přihlásit do konce února.

Zdeňka Tomášová, Pravý Hradec, z.s.

StěHOvání KlášteRa bOSýcH KaRmeliteK – 
KaRmelu Sv. JOSefa dO dRaSt
První klášter bosých karmelitek, Karmel sv. Josefa, byl založen v Praze r. 1656. Nej-
prve sestry byly u kostela sv. Josefa na Malé Straně. Císař Josef II. jejich klášter zru-
šil, proto sestry odešly v r. 1782 do vyhnanství do cisterciáckého kláštera v Pohledu 
u Německého Brodu.

Do Prahy se směly vrátit až v r. 1792, jejich mateřský klášter však již byl obsazený, 
proto dostaly jako náhradu opuštěný klášter po barnabitech s kostelem sv. Benedikta 
na Hradčanském náměstí.

V r. 1950, podobně jako ostatní řeholní společenství, musely sestry opět do exilu. 
V 70. letech se komunitu podařilo shromáždit a sestry společně žily v Jiřetíně pod 
Jedlovou. V r. 1991 jim byl v restituci vrácen jejich klášter na Hradčanském náměstí 
a sestry mohly 28. listopadu 1992 uzavřít klauzuru. Pro velké množství povolání bylo 
rozhodnuto o novém zakládání, sestry dostaly darem klášter od bratří františkánů 
v Dačicích (Jindřichův Hradec). První skupina sester tam odešla v r. 1996. Uzavření 
klauzury proběhlo v r. 1998. Vznikl tam druhý bosý Karmel v České republice, Kar-
mel Matky Boží v Dačicích.

Současný klášter na Hradčanském náměstí v Praze dostala komunita sester Karme-
lu sv. Josefa jako náhradu za již obsazený klášter na Malé Straně. Kvůli malé zahradě 
a vzrůstajícímu hluku se sestry po dlouhém rozlišování rozhodly v roce 2005 hledat 
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nový, vhodnější pozemek pro svůj život. Začátkem roku 2018 proto koupily zeměděl-
ský statek spolu s přilehlými pozemky v obci Drasty.

Tato zemědělská usedlost splňuje svým umístěním, rozlohou i tichem poža-
davky, které jsou nutné pro kontemplativní život řádových sester. Zároveň je to 
místo v těsné blízkosti Prahy, jejíž součástí si přály zůstat. Spolu s Vyšehradskou 
kapitulou chtějí tuto malou obec obnovit tak, aby se stala příjemným místem 
pro bydlení i duchovní odpočinek. Součástí areálu kláštera bude bytový dům 
a poměrně velký dům pro hosty. Součástí kláštera bude nově zbudovaná kaple, 
zasvěcená sv. Terezii z Avily.

Celá stavba kláštera, kostela a přilehlých budov je plánována v několika eta-
pách. V první etapě (2018–2019) se bude opravovat bytový dům a budoucí dům 
pro hosty, který bude po dobu stavby kláštera sloužit k provizornímu bydlení 
sester. Na konci roku 2019 by se komunita sester měla přestěhovat do Drast 
a klášter s kostelem na Hradčanském náměstí by do správy převzali bosí karme-
litáni. V r. 2019 začne samotná stavba nového kláštera a kostela. Je snahou, aby 
podstatná část stavby byla dokončena v r. 2021.

Bližší informace, více fotografií a možnost, jak řádovým sestrám pomoci na-
jdete na adrese https://bosekarmelitky.cz/stehovani/

JH
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Návštěvníci horního zámku v Panenských Břežanech budou mít od 8. února do 
7. dubna 2019 možnost zhlédnout výstavu obrazů Alby Bedřichové (1889 – 1966). 
Převážně venkovská zátiší proložená květinovými motivy představí dílo této vzdělané 
dámy s těžkým osudem. V době první republiky se v Řevnicích stala správkyní ma-
jetku židovské rodiny Löwensteinů. Během nacistické okupace nejednou prokázala 
značné hrdinství při pomoci domácímu odboji i ukrývání Pavlíny Löwensteinové – 
Blochové ve svém domě. Po zatčení se ocitla až do konce války v koncentračním 
táboře Ravensbrück. Přežila. Stala se starostkou Řevnic. Po únoru 1948 odešla do 
ústraní a naplno se začala věnovat své velké lásce – malování. Více o této osobnosti 
se dozvíte na vernisáži výstavy, která se koná 7. února 2019 od 17:00.
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Zimní minitvOR – HuňatKa Sněžní 
Fauna Klecan 29.
V naší fauně se nacházejí nejen zví-
řata velká a populární, jako třeba 
kuna skalní, liška obecná nebo vo-
lavka popelavá, ale i zvířátka docela 
malá, ale často i mnohem zajíma-
vější. Mezi takové patří nenápadný 
bezobratlý živočich huňatka sněžní 
(Entomobrya nivalis). 

Huňatka sněžní připomíná malý 
hmyz, a ještě donedávna byla i za 
hmyz považována. Moderní věda ji 
ale řadí do samostatné třídy chvos-
toskoků (Collembola). Spolu s mnoha dalšími obdobnými tvory patří k živočichům, 
hodně se podobajícím těm obyvatelům planety, kteří zde žili již v prvohorách před 
400 až 250 miliony let. Měří okolo 2 mm, základní zbarvení je žluté nebo bílé, s tma-
vým pigmentem tvořícím příčné pruhy podél třetí části hrudníku a druhým až šestým 
segmentem na břišní straně. Čtvrtý článek má skvrnu ve tvaru U, kterým se odlišuje 
od jiných druhů chvostoskoků.

Huňatka je značně rozšířena, a to v mírném a polárním pásmu Evropy a Severní 
Ameriky. Vývojová stadia obvykle žijí v listovém opadu lesů a migrují nahoru poté, 
co se stanou dospělci, a žijí pak v lišejnících, rostoucích na stromech. Během zimy se 
obvykle ukrývají pod odloupanou kůrou. Stoupají-li zimní teploty k nule, znenadání 
se objeví huňatky na sněhu, kde se mají čile k světu. Zima a mráz jim nijak nevadí, 
protože jejich tělní tekutiny (hemolymfa) obsahují složité organické látky, enzymy, 
hormony, kovy, oxid uhličitý a také oleje, které mrazu odolávají, tak trochu jako 
nemrznoucí směs automobilů. Proč se ale tito tvorečkové vůbec na sníh vydávají? Je 
to zřejmě proto, že tam hledají potravu. Díky zimním bouřím napadá na sníh množ-
ství rostlinného odpadu, hlavně pylu a částí lišejníků, a také se tam objevují některé 
odolné řasy. Na sníh se však vydávají pouze dospělci huňatek, zatímco jejich menší 
vývojová stadia přežívají zimu hlouběji v lesní listové opadance.

U nás v Klecanech není huňatka příliš běžná, pravděpodobně proto, že většina zdej-
ších lesů není původních. To, čím byly kdysi Klecany významné, byly ovocné sady, 
místy i pastviny. V důsledku změn v hospodaření však sady téměř vymizely, a na větši-
ně míst jsou dnes křoviny nebo vysazené, druhotné lesy. Přesto byly huňatky v počtu 
několika desítek jedinců pozorovány ve svahovém lese v „Šulkovně“ nad Klecánkami, 
a několik exemplářů bylo viděno v Klecanském háji. Podle poznatků z jiných částí 
republiky se během některých zim huňatky objevují na sněhu i masově v desítkách 
tisíc jedinců, takže si jich všimnou i náhodní pozorovatelé. A není třeba tyto malé tvory 
litovat, že by jim snad mohla být zima. Jim se na sněhu opravdu líbí!

Jaromír Bratka

Huňatka sněžní, foto D. Janovský, 10. února 2018
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mySlivOSt – KlecanSKý mOKřad
V prosincovém čísle Klecanského zpravodaje uveřejnil pan starosta Bc. Daniel 
Dvořák informaci o situaci kolem mokřadu u bývalé vodárny a plány na jeho 
revitalizaci. Lze souhlasit s tím, že zanedbané vodárenské objekty, poničené 
oplocení s betonovými sloupky a popadané stromy nejsou zrovna pěkným kout-
kem města. Na druhou stranu každý kousek zeleně a vodní plochy si zaslouží 
ochranu, a proto je jen dobře, že původní projekt revitalizace doznal změn, 
které tento záměr podporují.

Kromě výše uvedeného článku jsme se mohli seznámit s písemnými připo-
mínkami k této akci, které předložil klecanský občan pan Jaromír Bratka. Vyja-
dřuje se v nich k dopadům plánované revitalizace na dotčené území v oblasti 
ekologie, biologie flory a fauny, vodohospodářství, myslivosti a dalších, přičemž 
nabízí i řešení. Názory pana Bratky si jistě zaslouží pozornost při finálním roz-
hodování o způsobu a rozsahu revitalizace.

Pokud jde o oblast myslivosti, domníváme se, že mokřad ztratil význam pro 
myslivecké hospodaření výstavbou sídliště v k.ú. Přemyšlení a rozhodnutím o vý-
stavbě dalších rodinných domů na poli pod garážemi a školkou. Tím bude mokřad 
ze tří stran obklopen zástavbou, jejíž rozsah jsme nemohli nikterak ovlivnit. Těs-
ná blízkost lidských obydlí, s tím 
spojený hluk, volně pobíhající psi, 
stavební ruch apod. způsobí, že 
pro zvěř nebude vhodný k hníz-
dění, vyvádění mláďat, jako úkryt 
ani jako koridor sloužící k migra-
ci z jedné části honitby do druhé. 
Snad jen jako zdroj vody, který by 
mohla zvěř využívat v klidnější 
části dne či v noci. V souvislosti 
s přiblížením zástavby rodinných 
domků k této části honitby je třeba 
upozornit na možnost negativního 
působení černé zvěře a s tím spo-
jené stížnosti obyvatel.

Máme za to, že revitalizace by 
měla v maximální míře zachovat 
porost ve všech jeho patrech, též 
vodní plochy a tím i životní pro-
středí pro malé savce, ptáky, hmyz 
a další drobné živočichy. Jako 
myslivci jsme připraveni pomoci 
např. při výsadbě stromků.

Ing. Jindřich Trpák
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šKůdci v ZaHRadě – ii
Sviluška ovocná
Lidově se jí někdy také říká 
„červený pavouček“. V po-
slední době je vzhledem 
k suchým obdobím, a tedy 
i vzniku suchých stanovišť 
jedním z nejobávanějších 
škůdců slivoní i jiných ovoc-
ných stromů. Listy slivoní 
a jabloní ztrácejí při napa-
dení sviluškou typicky zele-
nou barvu a dostávají šedavý 
vzhled. Svilušky z listů vy-
sávají vodu čímž se listy zkrucují a předčasně opadávají. Brzy opadají i nedozrálé 
plody. Při silném napadení se může stát, že je strom už v srpnu bez listí. To sice 
začne většinou znovu rašit, ale dřevo stromu na zimu už nestačí vyzrát a dochází 
k promrzání.

Sviluška ovocná je roztoč, dospělá samička měří 0,38 – 0,47 mm, má červenou 
barvu s tmavě prosvítajícími vnitřnostmi. I přezimující vajíčka mají karmínově nafi-
alovělou barvu. Sviluška klade vajíčka mezi řídké pavučinky, které si sama vytváří, 
a to buď jednotlivě na rub listů nebo ve skupinkách na kůru kmene i větví. Takto 
napadené stromy vypadají jako poseté červeným práškem. Celý vývoj svilušky od va-
jíčka do dospělosti trvá 22 dnů, za teplého a suchého počasí se doba vývoje zkracuje 
na 14 dnů. Chemický boj se sviluškami je poměrně složitý, neboť většinou dochází 
k vyhubení i jiných druhů hmyzu, které udržují stav svilušek v normě. Bylo zjištěno, 
že opakované postřiky studenou vodou výrazně zdržují rozvoj svilušek a současně 
podporují růst cizopasných plísní, které svilušky hubí. Je-li ochrana proti svilušce 
skutečně nevyhnutelná, pak je postřik bifenthrinem a je třeba aplikovat tři postřiky 
v týdenních intervalech.

JH
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Hálkovo pírko v Odolena Vodě
„Hálkovo pírko“ je název, jímž se pyšní recitační soutěž, pořádaná každý rok Zá-
kladní školou Vítězslava Hálka v Odolena Vodě, na počest jejich rodáka, básníka 
a dramatika Vítězslava Hálka. Soutěž je příjemným zpestřením v předvánočním čase. 
Děti si zde při poslechu recitátorů z prvních až devátých ročníků připomenou, kolik 
krásných básní a říkanek naši básníci vytvořili. Své recitační umění předvedli, jako re-
prezentanti ZŠ Klecany, Jára Žemlička a Lysa Elizaveta z 5. ročníku a Nela Ožďánová 
a Tereza Nováková z 6. ročníku.

šKOlní KuRýR

Lyžařský kurz pro 1. stupeň
V okolí našich domovů si děti sněhové nadílky příliš neužijí. Naštěstí je naše 
krásná země bohatá na horské oblasti, kde je sněhu dostatek. Jednou z nich je 
Benecko v Krkonoších, kam se v poslední den vánočních prázdnin vypravilo 
téměř 40 žáků prvního stupně, aby zde natrénovali své lyžařské umění. Byli zde 
zkušení lyžaři, kteří pilně trénovali carvingové obloučky, ale i ti, pro které byly 
lyže premiérou. Ti se postupně seznamovali s krásou tohoto zimního sportu. Při 
večerních programech absolvovaly děti přednášku o pravidlech správného a bez-
pečného chování na sjezdovkách, zahrály si společenské hry, svedly sněhovou 
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bitvu a ochutnaly tu nejlep-
ší horkou čokoládu. Na 
konci pobytu byla ze všech 
výborná parta kamarádů, 
kteří se už těší na další „ly-
žák“.

Po dobu lyžařského 
kurzu se o děti starali in-
struktoři Adam a Honza, 
zdravotník Tomáš, paní ře-
ditelka Jaroslava Barešová 
a paní učitelka Alena Vulte-
rinová.

Lyžařský kurz pro 2. stupeň
O týden později vyrazil za zimními radovánkami na Benecko i druhý stupeň. Starší 
děti jsou už zdatnými lyžaři, a tak kromě sjezdového lyžování, trénovaly také snow-
boarding. Ve volných chvílích hrály hry a řádily na sněhu, kterého bylo v letošním 
roce požehnaně. Jeden večer si všichni poslechli přednášku člena Horské služby, 
který hovořil o počátcích této dobrovolnické organizace v Krkonoších a promítal 
obrázky zajímavých i nebezpečných míst českých hor. Někteří využili možnosti 
a vyzkoušeli si jízdu na snowtubingu, což je zábavná sportovní disciplína, založená 
na zdolávání sněžných svahů v gumové nafouknuté pneumatice. Na závěr kurzu si 
všichni nasadili svá čísla a zkoušeli štěstí při závodech ve slalomu. Po celou dobu 
se o děti starali instruktoři Anička, Vašek, Teo, Vláďa a Jirka a také naše skvělá paní 
učitelka Eva Staňková.
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Školní Klecky
Od konce minulého roku, se z naší školy stala malá redakce a z některých žáků re-
daktoři školního časopisu Klecky, který bude pravidelně vycházet jednou za čtvrtletí. 
První číslo je již na světě. Za svůj zrod vděčí žákům pátých, šestých a devátých tříd, 
kteří na něm intenzivně pracovali. Vedli rozhovory, sháněli materiály, obrázky, recep-
ty. Na závěr vše vytiskli, svázali a distribuovali do jednotlivých tříd. V elektronické 
podobě je časopis k dispozici na stránkách školy – www.zsmsklecany.cz.

Z dRužiny
I v měsíci lednu pokračovaly naše družinové kroužky. Na “Tvořivých ručičkách” 
a v “Družinovém ateliéru” jsme si něco pěkného vyrobili. Se “Cvičením pro zdraví” 
a se “Sporťáčkem” jsme si protáhli po svátcích zlenivělá těla. A na kroužku vaření si 
zase děti uvařily něco dobrého na zub.

Koncem měsíce ledna nás v družině navštívila paní lektorka projektu “Zdravá pět-
ka” z nadačního fondu Albert. V průběhu čtyř dnů se děti zábavnou formou naučily, 
jak se správně a chutně stravovat, ale i jaké to je pracovat v týmu.

Cvičení pro zdraví Vaření

Družinový ateliér Sporťáček
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Šikovné ručičky Zdravá pětka

ZpRávičKy Z mateřSKé šKOličKy
Měsíc leden patří v mateřské škole k těm méně akčním, přesto jsme však nezaháleli. 
Ve všech třídách se po vánočních prázdninách děti s paní učitelkami věnovaly mnoha 
výtvarným činnostem se zimní tématikou a většina dětí se v rámci třídních programů 
přenesla virtuálně do míst věčného ledu a sněhu. Bohužel jsme se nedočkali dosta-
tečné sněhové pokrývky a nemohli jsme si užívat zimní radovánky, zejména oblíbe-
ného bobování. Třeba se ještě dočkáme.

Novoroční divadelní 
představení
První dny nového kalendář-
ního roku jsme si zpestřili 
divadelním představením 
„O princi z knížky“. Před-
stavení bylo skvělé a děti se 
dobře bavily.

Lions Eye
16. 1. v rámci projektu Lions Eye proběhl screening zraku – smyslem preventivního 
screeningového vyšetření přístrojem ADAPTICA 2 WIN je včasné odhalení význam-
ných, především refrakčních (dioptrických) vad u dětí, a tím včasné zahájení léčby.
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Děkujeme panu Miroslavu Filingerovi za zprostředkování vyšetření, které probíhalo 
v rámci výše uvedeného projektu.

Návštěva Triloparku
Třída Ryba zahájila výletovou sezonu v roce 2019 jako první, a to návštěvou Trilopar-
ku. Děti odkrývaly třímetrovou dinosauří kostru, zhotovovaly si odlitky vyhynulých 
živočichů, které poté i vybarvily a viděly mnoho zajímavého např. z doby, kdy na 
Zemi žili mamuti a jiní pravěcí tvorové.

Kolektiv MŠ

lOutKOvé divadlO KlecáneK

Pohádku o ptáku Zlatohlávkovi, kterou napsal pro děti Václav Beneš Třebízský, 
podle pohádky O třech králových synech, hraje loutkové divadlo Klecánek 

v Městské knihovně Klecany. Jenom jednomu ze synů nemocného krále se podaří 
ptáka Zlatohlávka najít a otci přinést, ale co přitom zažije!

To se dozvíme v sobotu 23. února.

Začátek představení je jako obvykle v 15 hodin
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Z fOtbalOvéHO Klubu  
tJ SOKOl Klecany

Zimní příprava A mužstva
A mužstvo se účastní, v rámci zimní přípravy, turnaje na Aritmě. Rozpis zápasů jsme 
přinesli v lednovém zpravodaji. Kromě zápasů zimní ligy sehraje náš A tým ještě dvě 
přátelská utkání:

Union Vršovice – TJ Sokol Klecany  5. 2. od 19:00 hod. UMT Horní Počernice

Sokol Bílá Hora – TJ Sokol Klecany 12. 2. od 18:30 hod. UMT Bílá Hora

Mládežnické týmy
Stále probíhá poctivá zimní příprava i v mládežnických týmech. Ve všední dny pro-
bíhají tréninky v tělocvičně ZŠ a zejména v multifunkční nafukovací hale. Všechna 
mužstva se zúčastňují zimních jednodenních halových turnajů a mužstvo dorostu má 
domluvená přátelská utkání na UMT.

Věříme, že až začne jarní kolo mistrovských zápasů a turnajů, budou naši borci 
dobře připraveni.

Turnaje přípravek
6. 1. Turnaj Neratovice
Radost nám dělají i nejmenší fotbalisté Tygříci Klecany ročníku 2012. Pod vedením 
trenérů Vaška a Jirky si tým odváží krásné 6 místo.  
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13. 1. Rado Cup – turnaj ročníků 2011
Pod vedením trenéra Daniela se umístil tým Tygři Klecany 2011 na pátém místě.

13. 1. Rado Cup – turnaj ročníků 2010
Pod vedením trenéra Roberta se tým Tygři Klecany umístil na 7. místě.
Zimní příprava pokračuje a tým bojuje dál.

Fotbalisté nejmladších kategorií děkují za podporu a bojují dál o lepší a lepší výsledky.

Ohlédnutí za Vánocemi
Vedení Tělovýchovné jednoty Sokol Klecany, z.s. děkuje všem, kteří 
se zúčastnili a podpořili charitativní akci „Klubové brýle“. Z výtěžku 
z prodeje brýlí a za přispění několika dalších dárců jsme zakoupili 
vánoční dárky pro dva chlapce v tíživé životní situaci. Chlapci byli 
vybráni ze studentského projektu „Milý Ježíšku“. Jednomu z chlapců 
byl zakoupen tablet pro školní účely a druhému jsme zakoupili dle jeho přání spor-
tovní vybavení na fotbal.
Děkujeme!!!

Za klub Dáša Horová
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