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Inzerce / Informace pro občany
Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
Kontakty:

Obecní úřad Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Úřední hodiny:
pondělí 13 – 18 hod., čtvrtek 8 – 13 hod.
Tel.: 257 730 306, 776 700 346
E - mail: urad@obecklinec.eu
Internetové stránky: www.obecklinec.eu
Bankovní účet:
Česká spořitelna
č. účtu: 0388079359/0800
Starostka: Bc. Markéta Polívková
marketa.polivkova@obecklinec.eu
úřední hodiny: pondělí 15 – 18 hod
Místostarosta: Ing. Jan Doubrava, MBA
jan.doubrava@obecklinec.eu
stavební agenda, úřední hodiny:
středa 17 – 20 hod

Městská policie

V obci Klínec působí od 1.1.2020 Městská policie
Mníšek pod Brdy
Non stop telefonní linka: 737 274 227
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OBECNÍ KNIHOVNA

Klínec 76 – nad prodejnou,
vchod ze strany od Velkého rybníka
Otevírací doba:
středa 18-20 hod
sobota 9-11 hod
V knihovně je možné zapůjčit za roční členský
poplatek 50 Kč klasickou i odbornou literaturu
pro děti i dospělé. Naše knihovna je zařazena do
výměnného programu regionálních knihoven
a knižní fond je tak pravidelně obměňován
a doplňován o nové publikace.

Otevírací doba Pošta Partner Jíloviště
Pondělí

13:00 - 18:00

Úterý		

07:00 - 12:00

Středa		

13:00 - 18:00

Čtvrtek		

13:00 - 18:00

Pátek		

07:00 - 12:00

Informace pro občany
Vážení občané,
podzimní číslo obecního zpravodaje opět vychází
v době nejistoty a obav, všichni přemítáme nad otázkami zdraví, bilancujeme nad ekonomickým vývojem
a děsíme se následků překotně rostoucího zadlužení
státu. Už si pomalu zvykáme na fakt, že v této době
nelze prakticky nic naplánovat, co bylo včera, dnes
už neplatí a málokdo si troufne tvrdit, že ví, co bude
zítra…. V úvodním článku se proto zaměřím na to,
co se během léta v obci skutečně podařilo vybudovat
a myslím, že je toho dost.
Teprve 9. června odpoledne jsme dostali zprávu
z Ministerstva financí, že naše žádost o dotaci na rekonstrukci Mateřské školy byla úspěšná. Tou dobou

jsme měli vysoutěženého dodavatele stavby, firmu
Renastav, s. r. o., příprava byla směřovaná k zahájení stavby 15. 6., ale vzhledem k časovému skluzu
Ministerstva (o přidělení dotace mělo být rozhodnuto nejpozději začátkem května), jsme v zahájení už
vůbec nedoufali. Po úvodním šoku, směsici radosti
a zděšení nad šibeničním termínem, začal kolotoč
prací, který do dnešního dne neskončil, i když už
dnes uklízíme před kolaudací a připravujeme znovu
otevření školky v plánovaném termínu 14. 9. 2020!
Situace byla a je pro rodiče dětí velmi komplikovaná
vzhledem k tomu, že školka fungovala jen krátce po
vynucené desetitýdenní koronavirové pauze a stavba přinesla další omezení. Po dohodě se zhotovitelem byly práce zahájeny v podzemním patře školky
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(ve sklepě) a výkopy dešťové jímky a zasakovacích
objektů, aby tak bylo možné prodloužit přítomnost
dětí ve školce ještě alespoň o jeden týden. Potom se
už nejpotřebnější děti přemístily na prázdninový provoz do MŠ v Čisovicích, o víkendu jsme celou školku
vystěhovali a stavba mohla naplno začít. Děkuji rodičům za trpělivost a věřím, že omezení jim i dětem
vynahradí radost ze skoro nové školky.
Ze staré budovy toho opravdu moc nezůstalo. Byla
odstraněna stará nezaizolovaná a protékající střešní
krytina, upravena stávající atika a štítová stěna pro
rozšíření střešní konstrukce, bylo provedeno zastřešení s novou krytinou a tepelnou izolací, včetně vybudovaného napojení na budovu tělocvičny. Nevyhovující vstupní objekty byly demolovány a byly postaveny
nové vstupní prostory, rampy a schodiště. Veškeré
vnější výplně otvorů (okna, dveře) byly vyměněny
za nové s izolačním trojsklem, okna herny na jižní
straně objektu jsou opatřená venkovními žaluziemi.
Celý objekt je zateplený tepelnou minerální izolací
s novou omítkou. Pro vytápění a ohřev vody je nyní
instalováno tepelné čerpadlo, výměnu vzduchu zajišťuje rekuperační jednotka, bylo provedeno odvětrávání sociálních zařízení, stavební a instalační práce
na dovybavení toalet a umývárny dle hygienických
předpisů a řada dalších stavebních úprav. Kompletně
jsou rekonstruované prostory podzemního podlaží,
kde kromě technické místnosti, ve které je umístěna vnitřní jednotka tepelného čerpadla, vznikly dvě
prostory pro případné další využití. Bylo vybudováno
dešťové hospodářství zakončené jímkou pro zálivku
zahrady o objemu 12 m3 a vsakovacími boxy. Komunikace, chodníky a zpevněné plochy jsou obnoveny
včetně struktur podložních vrstev. Ke dni kolaudace
a znovuotevření školky nebude dokončeno obložení
konstrukcí a zdí vstupních prostor z důvodu opožděné dodávky materiálu. Finální podoba školky se tak
v plné kráse ukáže až koncem září. V říjnu plánujeme
slavnostní ukončení akce, na kterém bude zájemcům
umožněná prohlídka všech prostor.
Část zahrady dotčená stavbou je upravená a čekáme na obnovu trávníku. Poslední tři stříbrné smrky,
které odolaly únorové vichřici, bohužel uschly, proto
musely být také skáceny. I v tomto případě děkuji za
nezištnou pomoc klíneckých hasičů. Koncem října
budeme provádět výsadbu nových stromů, na kterou jsme získali podporu z programu Státního fondu
životního prostředí a na příští rok plánujeme doplnit
zahradu o „vodní“ herní prvek a altánek pro venkovní
výuku a hry.
Mimo školku jsme v druhém červencovém týdnu
zahájili stavbu dalších úseků vodovodů, řady A, A3
a B, v celkové délce nových vodovodních řadů
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573 m a 21 přípojek. Stavba řadu bude dokončena do
30. 9., a poté bude následovat výstavba jednotlivých
přípojek. Podél úseku vodovodu A2 a kanalizační
stoky P, vystavěné v předešlé jarní etapě, bylo dokončeno veřejné osvětlení a byl položený asfaltový
povrch komunikace.

V průběhu léta jsme získali další dotace, 690 tis. Kč.
z Fondu obnovy města a obcí Středočeského kraje
na zmíněnou dostavbu vodovodu A2 a kanalizace
P a 1, 181 mil. Kč z Programu Podpory rozvoje regionů Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místní
komunikace „Pod lesem“, kterou budeme realizovat
na jaře 2021.
Na rekonstrukci komunikace III. třídy v majetku
Středočeského kraje, I. etapu (úsek od odbočky na
Všenory k líšnickému golfu), bylo konečně vydáno
stavební povolení, takže i zde se dlouho očekávané
zahájení stavby zase o velký krok přiblížilo.
Užívejte slunečné podzimní dny a ať se nám nákaza
obloukem vyhýbá!
Markéta Polívková, starostka obce

Informace pro občany

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO,
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU A ŽELEZA
proběhne v sobotu

24. 10. 2020 od 8 do 11 hod
Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec mohou v uvedeném termínu odevzdat nebezpečný odpad
(barvy, pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, lednice, mrazáky, zářivky, baterie…), velkoobjemový odpad
(nábytek, koberce, matrace…) k ekologické likvidaci
u hasičské zbrojnice
Odpad může být předán pouze pověřené osobě v uvedeném termínu!
Do kontejnerů není možné odkládat stavební odpad!
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!
Odvoz železa přímo od Vaší nemovitosti je v době od 8 do 11 hod možné objednat u SDH zasláním sms na
číslo 724 617 235

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
bude přistaven od soboty 24. 10. do neděle 25. 10. 2020
v areálu obecního úřadu Klínec 138
Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v Klínci mohou v uvedeném termínu odevzdat velkoobjemový odpad
(nábytek, koberce, matrace…)
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!
Do kontejnerů není možné odkládat stavební odpad!
Zákaz odkládání nebezpečného odpadu do kontejneru
v areálu obecního úřadu!

SVOZ BIOODPADU
velkoobjemový kontejner na bioodpad rostlinného původu
bude přistaven v areálu Obecního úřadu Klínec 138
17. – 18. 10. 2020
7. – 8. 11. 2020
Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec mohou
v uvedeném termínu odevzdat bioodpad rostlinného původu
(tráva, listí, větve rozřezané na menší kusy…) k ekologické
likvidaci.

lesní a polní cesty okolo Klínce

PREZENCE

fotbalové hřiště TJ Klínec
OBČERSTVENÍ

občerstvovna pod pergolou
(při špatném počasí Peklo)
STARTOVNÉ

děti 20,-Kč, dospělí 50,-Kč
TRATĚ

9km, 3km, 1200m, 400m, 100m

Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!
Zákaz odkládání nebezpečného odpadu v areálu obecního
úřadu Klínec 138!

m
a
l
á
KLÍNECK Á
7. ročník slavného běžeckého závodu

MÍSTO KONÁNÍ

PROGRAM

13:30 - 14:00 prezentace
14:30 start nejml. kategorie
cca 16:30 vyhlášení výsledků
INFO, PŘIHLÁŠKY

Markéta Polívková
t: 776 700 346

e: marketa.polivkova@obecklinec.eu

10/10/2020
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Jízdenku i dlouhodobý kupón na MHD pořídíte pohodlně online díky
aplikaci PID Lítačka. Vyhnete se tak zbytečným frontám
Praha 1. září 2020 – Je tu začátek nového školního roku a s ním opět čeká řadu Pražanů
a Středočechů pravidelné cestování pražskou hromadnou dopravou a veřejnou
dopravou ve Středočeském kraji. S tím je každoročně spojen zvýšený zájem o nákup
dlouhodobých kupónů a jízdenek. Pokud se chcete vyhnout čekání ve frontě, stačí vše
vyřídit jednoduše přímo v aplikaci PID Lítačka.
Se začátkem září se do cestování městskou hromadnou dopravou v Praze a veřejnou
dopravou ve Středočeském kraji vracejí mimořádná opatření včetně povinnosti nosit roušku.
Právě možnost bezkontaktního nákupu jízdenek i dlouhodobých kupónů a následné
prokazování se prostřednictvím jediné pražské oficiální dopravní aplikace PID Lítačka přispěje
ke zvýšené bezpečnosti a opatrnosti.
„Sám aplikaci PID Lítačka pravidelně používám a zejména v tomto období její používání všem
doporučuji. Můžete s ní pohodlně cestovat nejen po Praze, ale i po Středočeském kraji. Na
jeden lístek přitom můžete jet vlakem, metrem i autobusem a tramvají, totéž platí
o
dlouhodobých
kupónech.
To
vše
na
pár
kliknutí
a
bez
čekání
ve frontách,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.
PID Lítačka umožňuje navíc nakoupit i více jízdenek najednou. Ty lze poté přeposlat blízkým
či přátelům. Přímo v aplikaci rovněž můžete nakupovat a spravovat také dlouhodobé kupóny.
To vše bez nutnosti zbytečného kontaktu s okolím.
„Aplikace se po dvou letech svého fungování stala nedílnou součástí každodenního cestování
Pražanů a Středočechů. Přesto chceme nejen jejím uživatelům připomenout, že právě
v současné situaci, kdy je z bezpečnostního hlediska důležité upřednostňovat bezkontaktní
platby za jízdné, je mobilní aplikace PID Lítačka jedinečným nástrojem k pohodlnému
a bezpečnému nákupu jízdenek a odbavení,“ dodal k mobilní aplikaci Michal
Fišer, generální ředitel pražské městské společnosti Operátor ICT, která má provoz a vývoj
PID Lítačky na starosti.
Kromě nákupu a správy jízdného aplikace umožňuje vyhledat nejvhodnější spojení a aktuální
odjezdy autobusů, včetně případných zpoždění, zaplatit parkovné na zónách P+R, zobrazit
omezení, výluky nebo aktuální informace a spoustu dalšího. Od začátku provozu si aplikaci
stáhlo více než 519 000 uživatelů a pravidelně ji jich využívá přes 300 000.

MOBILNÍ
ROZHLAS
Chtěli byste mít
přehled o poruchách,
uzavírkách, odvozu
odpadu, službách pro
občany?
Neslyšíte vždy dobře
hlášení obecního
rozhlasu nebo nejste
v době hlášení doma?
Zajímá Vás dění
v obci?
Stáhněte si aplikaci
Mobilní rozhlas!
Aplikace je zdarma
pro iOS i Android,
je aktivní pro celou
ČR, můžete odebírat
informace i pro více
samospráv
a budete o všem
vědět včas

☺

Aplikaci si můžete stáhnou zdarma na Google Play či App Store. Více informací se dozvíte
také na app.pidlitacka.cz.

HLEDÁME KRONIKY OBCE
Nepodařilo se přesně zjistit, za jakých okolností zmizely. Možná si je někdo jen vypůjčil k pozdějšímu doplnění údajů nebo ke studiu historie obce a následně zůstaly zapomenuty někde ležet. Žádáme Vás proto o pomoc při pátrání
po ztracených kronikách naší obce. Na toho z Vás, jehož informace nebo čin povede k nalezení, čeká finanční

ODMĚNA 20 000 Kč.
Žádáme všechny, kteří by měli i jenom sebemenší povědomí o pohybu kroniky kdykoliv v minulosti, jakoukoliv
informaci o jejím osudu nebo snad vědí, kde by se mohla nalézat, aby se ozvali na tel.: 602 305 272 nebo osobně
u mě, příp. na obecním úřadě.
Ubezpečuji Vás, že nebudeme zveřejňovat žádná jména, vaše poznatky, ani údaje z kroniky. Zákon na ochranu
osobních údajů nám to ani neumožňuje.
Jaroslav Volf, kronikář obce
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 5/20 dne 29. 6. 2020
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z
Ministerstva financí na akci „Revitalizace MŠ
Klínec“;
Schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na akci „Oprava místní komunikace Pod lesem“;
Schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na akci „Oprava kapličky a
pomníku padlých“.

•
•
•

Zasedání č. 6/20 dne 31. 8. 2020
•

Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši
690 000 Kč, určenou na dostavbu kanalizace
a vodovodu (stoka P, vodovod A2);

•

Schválilo provedení víceprací a Dodatek Smlouvy o dílo č. 1 na Revitalizaci MŠ Klínec;

•

Schválilo Dohodu s obcí Čisovice o zajištění
provozování veřejného pohřebiště.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ SE BUDOU KONAT
V pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 3. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Volební místnost v obci Klínec bude tradičně na Obecním úřadě, Klínec 138.
Právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje má:
•

státní občan České republiky

•

který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

•

je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje (dále jen „volič“)

Hlasovat ve volbách do zastupitelstva kraje však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva):
•

který je ve výkonu trestu odnětí svobody

•

který je omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva

•

jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“)

•

výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Ve volbách do zastupitelstva kraje NEVOLÍ CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI!
Hlasování osob v karanténě z důvodu nemoci Covid 19 budou zajišťovat speciální komise pro hlasování (1 civilní zapisovatel
+ 3 vojáci Armády ČR).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky anebo průkazem o povolení k pobytu občana jiného členského státu EU). Do volební místnosti je možné
vstupovat pouze jednotlivě, s rouškou.
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb vydá okrsková volební
komise na žádost voliče hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
Možnost hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
na území obce Klínec. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Žádosti o hlasování do přenosné volební schránky zasílejte na obecní úřad, ve dnech
voleb volejte tel. 257 730 306.
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Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Služba Balík Do balíkovny na poště
v Jílovišti
Pošta Partner v Jílovišti zavedla na pobočce novou
službu, Balík Do balíkovny. Jedná se o formu doručení
balíku na pobočku pošty, kde si ho můžete vyzvednout
na základě kódu, který vám Česká pošta zašle v SMS
nebo e-mailu, bez nutnosti prokazovat svou totožnost.
Tento způsob doručení nabízejí některé e-shopy při
nákupu zboží přes internet a v mnoha případech může
znamenat cenově přijatelnější variantu poštovného. Vyzvednutí zásilky může provést i vaše blízká osoba, které
pouze poskytnete obdržený kód.

Stavba nového mostu na Zbraslavi
Po loňské demolici starého mostu přes Strakonickou na
Zbraslavi při sjezdu k Lidlu, započaly v červenci práce
na stavbě nového mostu. Stavba nového mostu je navržena tak, aby respektovala polohu původního mostu
a přeložek sítí. Dopravní omezení na Strakonické se
bude v průběhu jednotlivých etap stavby měnit. Současné omezení, kdy je proveden zábor odstavných pruhů
v obou směrech, by mělo platit do 31. 10. 2020. Předpokládaný konec stavby mostu je polovina ledna 2021.

Omezení na Strakonické u Chuchelského
závodiště
Z důvodu opravy mostu je od poloviny července omezen průjezd na Strakonické mezi Lahovičkami a Velkou
Chuchlí. Od pondělí 17. srpna navíc došlo v celém inkriminovaném úseku ke zrušení BUS pruhu, z důvodu
zachování dvou jízdních pruhů v každém směru. Na
mostě byly ve směru do centra vyměněny mostní závěry, ve směru z centra se provádí změna mostu z nosníků na most integrovaný, kdy nosná konstrukce bude
neposuvně spojena se spodní stavbou. Předpokládané
dokončení je 5. 10. 2020.

Optimalizace železniční trati Praha – Beroun
V současné době probíhají stavební práce v úseku Smíchov – Radotín, v případě dalších úseků se zatím vedou intenzivní jednání o podobě samotného projektu.
V současnosti probíhají práce ve stanici Praha-Radotín,
práce mezi Radotínem a Smíchovem budou probíhat
nepřetržitě do března 2021. Následovat budou další
pracovní činnosti omezující dopravu až do poloviny roku
2022, kdy by měla být rekonstrukce tohoto úseku trati dokončena. Doprava vlakem je zde v poslední době
značně komplikovaná. Inkriminovaný úsek trati je značně vytížen, takže v důsledku probíhající rekonstrukce
na první části mezi Smíchovem a Radotínem a souběžně četnými výlukami souvisejícími s probíhající údržbou
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ve zbývajícím úseku trati, která s optimalizací nesouvisí, docházelo k neplánovanému a značnému zpoždění
spojů. Z toho důvodu byly 31. srpna zavedeny dopravní opatření ke snížení vlivu negativní stavební činnosti na cestující. Linka S7 je nově vedena pouze v trase
Beroun – Řevnice – Praha hl. n., tj. je zrušen průjezd
Prahou do Českého Brodu. Krátké spoje v trase Praha
hl. n. – Praha-Radotín jsou zrušeny. Spoje v trase Praha
hl. n. – Řevnice jsou v ranní špičce ve směru z Prahy a
v odpolední špičce pracovního dne ve směru do Prahy
vedeny odklonem mimo stanici Praha-Smíchov.

Instalace radarů na Zbraslavi
MČ Praha-Zbraslav se chystá na svém území nainstalovat na dvou místech ukazatele rychlosti s detekcí a
zobrazením registrační značky vozidla, které překročí
maximální povolenou rychlost. Důvodem je přimět neukázněné řidiče dodržovat dopravní předpisy a přispět
tak k bezpečnosti ostatních účastníků provozu, chodce
nevyjímaje. Nové radary budou umístěny na rovném
klesajícím úseku ulice Na Baních, kde není vystavěn
chodník, a v ulici Elišky Přemyslovny v klesání před zatáčkou u pomníku Jana Husa.

Nové cyklostezky v Brdech
Cyklostezky v chráněné krajinné oblasti v Brdech získaly během letních prázdnin nové značení, které cyklistům
usnadní orientaci. Doposud se museli cyklisté orientovat podle názvů lesních cest, které lze vyčíst většinou
jen z mapy. Dvanáct nových cyklotras o délce 270 km
propojilo zajímavá místa v Brdech s jejich okolím. Nové
značení cyklisty zavede například k Padrťským rybníkům, k vodním nádržím Octárna a Pilská nebo loveckému zámečku Tři trubky, který nechal vystavět tehdejší
majitel zdejších lesů, hrabě Jeroným Colloredo-Mannsfeld. Jedna z tras vede k nejslavnějšímu brdskému bunkru, Benešáku, který si zahrál například v Obecné škole.
Ze stropu betonové pozorovatelny Houpák se vám naskytne patrně nejkrásnější panoramatický výhled v Brdech. Při obzvlášť dobré viditelnosti dohlédnete až na
Ještěd a Krkonoše se Sněžkou, na Milešovku, Krušné
hory s Klínovcem, ale i na Novohradské hory na rakouském pomezí. Nové cyklotrasy navazují na poslední značení v roce 2011 a jejich vyznačení nyní vyšlo na více
než milion korun. Zajímavé informace, včetně přehledu
cyklotras se dozvíte na: www.brdyapodbrdsko.cz.

připravil Jaroslav Volf

Z historie vesele i vážně

Náš Klínec oslavuje 710 let
V letošním roce slaví Klínec malé výročí, 710 let od první písemné zmínky. Ta se totiž váže k roku 1310. Jistě
si mnozí z vás ještě pamatují na velké oslavy kulatého sedmistého výročí, které se uskutečnily v jubilejním
roce 2010. V upomínku na památný rok byl tehdy poblíž
autobusové zastávky v centru obce odhalen pomník,
pravda, se značně nepřesným textem. A není tomu tak
dávno, vlastně, bylo to asi tak ve stejné době, kdy se na
web obce nějak dostala informace, že Klínec byl založen v roce 1309. Jak k tomu došlo, kdo ví?
Musím vás ale hned upozornit, že onen letopočet 1309
není ničím podložen, a navíc rok založení Klínce není
známý. Žel tehdy navíc došlo k tomu, že takto nepravdivá informace byla následně převzata hned do několika
knižních publikací. Jak je to tedy doopravdy s výročím
naší obce? Otázka vzniku Klínce je totiž velice složitá.
Pokud se pro určitou obec dochovala zakládací listina,
můžeme hovořit o letopočtu jejího založení. To ale není
naše situace. V takovém případě se užívá první písemná zmínka, což je označení pro nejstarší písemný doklad o určité obci. Ten většinou ani neobsahuje žádné
podrobnější informace, pouze právě zmínkou dokládá
její existenci. Z první poloviny 14. století se nám o Klínci několik málo takových zmínek dochovalo v listinách
zbraslavského kláštera. Jedná se převážně o rozhodčí
hraniční výroky, kdy se zbraslavští řeholníci dostávali do
sporů se svými sousedy. Ještě ve 13. století stála výše
položená a zalesněná oblast brdských Hřebenů stranou
kolonizační činnosti Zbraslavska a sloužila především
k loveckým kratochvílím panovníků. To se změnilo založením zbraslavského kláštera (L. P. 1292), kdy se podstatná část lesů dostává do jeho držení. Klínec byl ještě
v roce 1317 v rukou krále a až k jeho polím sahaly lesy
zbraslavského kláštera, jak je patrné z jednoho z rozhodčích hraničních výroků. Součástí klášterního majetku se stává v roce 1319, kdy Klínec klášteru darovala
královna Eliška Přemyslovna. Až v posledním desetiletí
před polovinou 14. století pak v oblasti dochází k horečné kolonizační činnosti.
Vraťme se ale o trochu zpátky do roku 1310, kdy se vyměřují hranice lesů mezi královským majetkem a zbraslavským klášterem. V příslušné listině se mimo jiné
praví, že k užitku kláštera mají sloužit právem dědičným
a věčným lesy mezi Jegerdorfem (dnes ztotožňovaný
s Řitkou) a Klíncem. A v textu je dále zmínka, že lesní
hranice pokračuje k polím u Klínce, který byl v držení
krále. A právě zde nacházíme nejstarší dochovanou písemnou zmínku vážící se k naší obci, a to hned dvakrát.
I když – on vlastně ten rok 1310 není vůbec jistý. Originály listin se nám nedochovaly, jejich text je zaznamenán v kopiáři oseckého kláštera, což byla ve své době
taková záloha dat, řečeno dnešní terminologií. A právě

u této listiny není v kopiáři uveden konkrétní letopočet.
Rozborem jejího textu bylo zjištěno, že byla vydána někdy okolo roku 1310. Vzhledem k rozsáhlé těžbě zlata,
která probíhala východně až jihovýchodně od současné
obce, je velice pravděpodobné, že Klínec tady existoval
už předtím. I když – byl to vůbec Klínec?
Mezi klíneckým hřbitovem a okrajem svahu nad Bojovským potokem se kdysi po obou stranách dnešní krajské silnice rozkládala hornická osada neznámá z písemných pramenů. Situována byla v těsném sousedství
těžebního revíru. Od kdy se v okolí Klínce těžilo zlato,
nevíme. Písemné zmínky o dolech souvisejících s Klíncem máme až z počátku 14. století, ale podle rozsahu
dobývek je zřejmé, že těžební činnost tady probíhala
vskutku už dlouho předtím. Je však pravděpodobné, že
původní ves Klínec, zmiňovaná v pramenech z počátku
14. století, je onou zaniklou hornickou osadou a na místo současné obce byla přenesena až po úpadku těžebních prací. Zemědělství bylo do té doby zřejmě pouze
doplňkovou činností a obyvatelé se mu ve větší míře
začali věnovat až s opouštěním zlatonosných dobývek.
Přenos vsi tak může souviset se zemědělskou kolonizací okolní krajiny, kdy je zbraslavským klášterem vysazena Líšnice a Jíloviště je snad přeneseno na nové místo.
Ve stejné době zakládá břevnovský klášter Trnovou a
na ostrovském panství vzniká Sloup. Můžeme ovšem
předpokládat, že obě sídliště existovala po nějaký čas
současně, jelikož těžba zlata v klíneckém revíru nadále
probíhala, ale zřejmě v podstatně menší intenzitě. Lokalita původní vsi byla později využita pro zemědělské
účely.
Pokud jste dočetli článek až sem, těší mě váš zájem o
historii obce. Pokud jste čekali více sofistikovanější text,
mrzí mě, že jsem vás tentokrát zklamal. Dnešní povídání jsem pojal volněji, ale věřte, že historické poznatky
jsou čerpány z odborné literatury z per renomovaných
historiků, včetně spekulativních hypotéz. Z doby předhusitské se všeobecně dochovalo velice málo písemností a proto, jak to s Klíncem bylo doopravdy, se nejspíše nikdy nedovíme.
Jaroslav Volf
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Klínecké vinobraní
V sobotu 5. září uspořádala TJ Klínec na fotbalovém hřišti 19. ročník tradiční akce s názvem Klínecké vinobraní. Odpoledne byly uspořádány dětské
soutěže o ceny, kterých bylo ve stánku pro děti připraveno nepřeberné množství. A tak děti absolvovaly slalom s vejcem na lžíci, prošly si opičí dráhu

nebo si zaskákaly v pytli jako zajíci. Velký zájem byl
o házení tenisáků na střelnici s plyšáky, tady byla odměna v podobě plyšové hračky vyplácena okamžitě,
v závislosti na přesnosti trefy dětí. Dále byly pro děti
připraveny autíčka na dálkové ovládání, velký nafukovací skákací hrad nebo si mohly zastřílet ze vzduchovky na terč či nechat si pomalovat obličej vybraným motivem.
A klínečtí hasiči na akci prezentovali zánovní vozidlo zásahové jednotky.
Po celou dobu konání akce bylo
zajištěno rozmanité občerstvení a nechyběly ani tradiční palačinky. Hudební produkci pak
večer obstarala kapela To víš.
A tak se hlasitá hudba linula tmou
po celé obci a pivo s burčákem
tekly proudem až do pozdních nočních hodin.
Jaroslav Volf
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Historie a současnost TJ Klínec (1. část)

SK Klínec v roce 1932
TJ Klínec letos slaví 90 let od svého založení, což
je dostatečným důvodem k zamyšlení nad minulostí, současností a budoucností tělovýchovy v Klínci.
Několik generací obětavých a nadšených sportovních fandů a sportovců věnovalo hodně úsilí a svého volného času činnosti TJ v Klínci. Oslavy výročí,
s bohatým celodenním programem, byly původně
naplánované na 27. června, ale kvůli pandemii koronaviru byly nakonec zrušeny a přesunuty až na příští
rok. Připomeňme si historii začátků sportovní činnosti
v naší obci a vzdejme hold všem, kteří vždy a za každých okolností, na úkor svého volného času a pohodlí, pomáhali, pomáhají a budou pomáhat i nadále
své tělovýchovné jednotě, oddílům kopané, stolního
tenisu, nohejbalu, aerobiku, cvičení s dětmi, florbalu,
badmintonu.
Základ byl položen 2. srpna 1930. Josef Humhal
obeslal pozvánky na informační schůzku, na které se
sešlo 13 mladých občanů Klínce, kteří vyjádřili souhlas se založením Sportovního klubu v Klínci. Těmito
průkopníky byli: Josef Humhal, Antonín Šimůnek,
Jaroslav Kalenda, Antonín Sibřina, Karel Matys,
František Pulec, Josef Pulec, Karel Boháč, Ladislav Seidl, Josef Petrák, Václav Lébl a František
Smíšek. Toto byli zakladatelé SK Klínec. Prvním
předsedou byl zvolen Josef Petrák, jednatelem Josef
Humhal, pokladníkem Karel Boháč a jako další členové výboru byli Antonín Sibřina, Josef Pulec a Karel
Matys.

Situace v té době
nebyla jednoduchá
a snadná. Přes recesi hospodářství
a vysokou nezaměstnanost, získali
členové prostředky
na činnost sportovního oddílu ze zápisného členů, které
bylo stanoveno na
10 Kč a z měsíčních
členských příspěvků
ve výši 5 Kč. Členská základna se
pomalu rozrůstala.
Zakládající členové se dohodli, že
k získání dalších
finančních prostředků na činnost klubu
bude uspořádána první taneční zábava v historii
SK v hostinci pana Slavíčka, který však, 3 dny před
uskutečněním zábavy, zábavu odřekl. Na poslední chvíli pomohla paní Anna Kreperátová, tehdejší
majitelka druhého hostince, „U Kreperátů“, a zábava
se tak konala.
Od té doby se sportovní klub trvale usídlil u Kreperátů,
kde byla k těmto účelům zapůjčena klubová místnost,
která svému účelu sloužila dlouhá léta. Majitel restaurace „Stop“, pan Langhammer, propůjčil zdarma pozemek na hřiště u státní silnice Praha–Dobříš. První
historický zápas Klínce se uskutečnil se Spartou Davle, skončil 11 : 1 ve prospěch Davle. Protože hřiště
nevyhovovalo požadavkům na kopanou, byl požádán
pan Jindřich Tomašovský, tehdejší majitel klíneckého
velkostatku, o pozemek na nové hřiště. Ten sportovcům propachtoval pozemek pro nové hřiště u Křížku
za 300 Kč měsíčně.
Ze zachovalých materiálů je patrno, že se výbor SK
Klínec velmi často měnil, prakticky na každé valné
hromadě v závěru roku docházelo k obměně funkcionářů. Pro informaci uveďme, že od roku 1930 až
do roku 1939 se ve funkci předsedy klubu vystřídali:
Josef Petrák, Antonín Douša, Josef Šimůnek starší,
Josef Humhal a Hubert Hrubý. Ve funkci pokladníka se vystřídali: Karel Boháč, Josef Šimůnek mladší
a Josef Humhal.
Do roku 1932 sehrál SK Klínec pouze přátelská
a pohárová utkání. Teprve v roce 1933 se SK Klínec
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zapojil do regulérní mistrovské soutěže. Prvního významného úspěchu dosáhla klínecká kopaná v roce
1934 v pohárové soutěži o „Povltavský pohár“, který
Klínec v tomto roce vyhrál. Pětiletá činnost SK Klínec
byla oslavena pohárovým turnajem za účasti čtyř klubů: SK Líšnice, Hvozdnice, Sparta Davle a SK Klínec
ve dnech 6. a 7. července 1935. Za vítězství v tomto
turnaji získal SK Klínec křišťálový pohár. V dalších letech dosáhla klínecká kopaná významných úspěchů,
jak v pohárových soutěžích, tak i v mistrovské soutěži. Například v roce 1936 vybojoval Klínec 3. místo
v mistrovské soutěži. Zúčastnil se různých turnajů,
např. v Horních Mokropsech. V Klínci uspořádal oddíl turnaj o Fantův pohár. V roce 1937 skončil Klínec
v mistrovské soutěži na 5. místě. V následujících letech 1938 a 1939 prožil oddíl svoji první výkonnostní
krizi.
V roce 1940, na valné hromadě 28. 1., byli do čela SK
opět postaveni osvědčení: Josef Humhal jako předseda, František Pulec jako pokladník a sekretářem
se stal Antonín Hrubý. V tomto roce se konaly oslavy
deseti let trvání klubu, byly však z důvodu válečného
stavu skromnější než oslavy v roce 1935. Slavnostní
schůze se konala v klubové místnosti u Kreperátů.
Nemohl se uskutečnit ani obvyklý slavnostní průvod.
Hlavním bodem oslav byl turnaj v kopané, za účasti:
SK Všenory, Líšnice, Hvozdnice a Klínce. Rok 1940
byl pro jednotu významný v tom, že v tomto roce začalo vyvíjet svou činnost i družstvo dorostu. Tato doba
nebyla pro funkcionáře a sportovce nikterak jednoduchá a snadná. Práce v jakémkoliv spolku či sportovním klubu vyžadovala i kus osobního hrdinství. Právě
proto patří všem, kteří se v době protektorátu starali
o fungování SK, náš dík.
Léta 1941 až 1944 prožil sportovní klub v útlumu.
Po neúspěších v soutěži v roce 1941 byl do čela SK
postaven dlouholetý kapitán 1. družstva, František
Pulec. Rok 1941 byl významný pro SK Klínec tím, že
poprvé vzniklo družstvo starých pánů, které v tomto
roce uspořádalo svůj první turnaj za účasti SK Mníšek a Líšnice. Pohár za vítězství získal SK Klínec a je
dodnes uložen v kabinách TJ Klínec. Celé období let
1930 až 1944 zaznamenal v kronice klubu Karel Boháč, který svou činnost kronikáře ukončil 11. března
1945. Pro vzpomínku a také jako projev úcty k hráčům a funkcionářům z předválečného a válečného
období uveďme jména hráčů SK Klínec z let 1940
až 1944, byli to: Hanzl, Petrák Jaroslav a Antonín,
Petrák Josef, Humhal Josef, Hrubý Zdeněk, Kalenský, Pulec František a Julius, Krkavec, Fanta, Tuček,
Kalivoda, Pokorný, Podzemský, Hrubý Antonín
a Josef, Sakař Jiří, Ráž, Béďa Petrák, Smíšek Josef
a Jaroslav, John, Břízdala, Mareš, Bubník, Syrovátka, Zemánek, Obermajerové, Hájek, Čmůda, Pokuta,
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Hobzl, Lébl Václav, Kovář, Foukal, Blín, Kubát, Vlček,
Matějka a další.
S koncem války se oživila i sportovní činnost klubu.
První zápas v osvobozené republice sehrál SK Klínec ve Hvozdnici, a to 6. června 1945 s výsledkem
3 : 3. Následovalo ještě několik přátelských utkání.
V neděli 29. července 1945 oslavovala klínecká kopaná 15 let svého trvání. Dopoledne se u Kreperátů
konala slavnostní schůze a valná hromada. Odpoledne se seřadil průvod s hudbou, který šel na hřiště,
kde následovala sportovní část oslav sehráním dvou
utkání v kopané. Večer se konala taneční zábava.
V roce 1945 postavili členové SK Klínec dřevěné kabiny, které sloužily svému účelu až do roku 1978, kdy
byly zbořeny a nahrazeny zděnými.
V letech 1945 až 1948 ještě SK Klínec fungoval pod
svým původním názvem. Od roku 1948, po sjednocení tělovýchovy pod ČSTV, dochází ke změně názvu z SK Klínec na TJ Klínec. Největším vrcholem
klínecké kopané byl hrací rok 1957/1958, kdy bojoval
klínecký dorost o postup do dorostenecké ligy. V roce
1959 je po úbytku hráčů činnost oddílu kopané na rok
zrušena, oddíl dorostu se rozpadá.
V době padesátých let kádr mužstva dospělých tvořili: Syrovátka, Pulec, Podzemský, Kubát, bratři Marešové, Zdeněk Kudrna, Tonda Neuberg, Jaroslav
Zamrazil, Foukal, Mělka, Ladislav Kreperát, Václav
Pravda, Jaroslav Obermajer, Jaroslav Krotil, Jaroslav
Matys, Sláva Effenberger, Sláva Petrák, Ladislav Dolejš, Antonín Hájek, Jiří Lébl a další.
Dne 22. července 1960 se koná ustavující schůze
u Slavíčků a z iniciativy přípravného výboru, v čele
s Ladislavem Dolejšem, je zvolen nový výbor a oddíl opět zahajuje svoji činnost. Ve výboru byli: Petrák
Vladimír, předseda; Kopilec Daniel, jednatel; Humhal
Josef ml., hospodář; dále Dolejš Ladislav, Hrabák
František starší a správce hřiště Vácha Bohumil.
V období let 1960–1967 se jako předsedové TJ vystřídali: Petrák Vladimír, Velebil Josef, Boháč Karel,
Šimák František, Matys Karel, Lébl Zdeněk; jako jednatelé: Kopilec Daniel, Antoš Jiří a jako hospodáři:
Humhal Josef ml., Kotlář Josef, Lébl Josef a Karel
Boháč. Kádr hráčů tvořili: Boháč, Černý, Čapek, Dolejš, Dlouhý, Effenberger, Fidrmuc, Goliáš, Hašek,
Humhal, Hrubý, Petr Jindřich, Kalenda, Kopilec,
Kryštůfek, Léblové Ladislav, Josef, Václav a Furst
Miroslav. V roce 1968 byl do výboru kooptován jako
jednatel Václav Bauer.
(pokračování příště)
Ing. Josef Bielak, předseda TJ Klínec

Z regionu

Dřevosochařské sympozium v Bojanovicích

Letošní ročník sochařského sympozia se konal v termínu 17.–22. srpna v Bojanovicích, které hostily pět
sochařů, jenž na ploše u fotbalového hřiště od pondělí
do pátku tvořili sochy pro čtyři obce Mníšecka. V sobotu pak došlo ke slavnostnímu předávání soch zástupcům zúčastněných obcí. Pro hostitelské Bojanovice vytvořila Jitka Kůsová pannu, která bude umístěna
v Senešnicích (součást Bojanovic). Obec Trnová si
objednala trnovou korunu, kterou ztvárnil Josef Šporgy, který předminulý rok vyrobil pro naši obec lavičku
Karla Čapka. Kytín má sochu ruky s květinou od Milana Bezaniuka, jenž zase pro naši obec zhotovil sochu
Okřídlený zvon při loňském ročníku sympozia. A dvě
sochy si objednala Nová Ves pod Pleší, žábu od sochaře Pavla Vítka a pasáčka s ovečkou, který doplní místní betlém, od autora Slávka Jirana, autora klínecké
sochy Želivky. Betlém v Nové Vsi pod Pleší má být představen již během letošního adventu.

Přehlídka veteránů v Jílovišti
V sobotu 5. září se uskutečnil 53. ročník jízdy pravidelnosti do vrchu o pohár Elišky Junkové Zbraslav – Jíloviště. Program byl rozšířen také o neděli,
kdy se dopoledne konala výstava vozidel v Jílovišti, která následně vyrazila do orientační jízdy s cílem v Tuchoměřicích. Sobotní jízda byla určena
pouze pro vozidla do roku výroby 1939, letos se
na Zbraslav sjelo přes 160 aut a motocyklů. Po
ukončení závodních jízd a slavnostním vyhlášení
výsledků se vozidla přesunula do Jíloviště, na plochu budoucího veřejného sportoviště, kde program
pokračoval výstavou vozidel. Zde byla současně
připravena doprovodná výstava o historii závodu a také o Elišce Junkové, slavné automobilové
závodnici. Samotný příjezd veteránů do Jíloviště
byl navíc provázen vystoupením mažoretek. Celá
akce se tradičně shledala se značným zájmem široké veřejnosti.
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Z regionu / Keramická dílna

Jaroslav Volf

Vykládání malované pece
V sobotu 5. září pořádala Podbrdská keramika v Klínci pro příznivce keramických produktů prodejní výstavu
obohacenou o čerstvě vypálené výrobky, které byly hlavním lákadlem akce. Již dopoledne, krátce po zahájení, se na zahradě sešlo nemalé množství obdivovatelů a další potom přicházeli v průběhu dne.
Jaroslav Volf
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Farma Klínec

Zprávy z farmy

Milí přátelé, v posledním zpravodaji jste se mohli dozvědět, že společenský život na farmě se po nucené
jarní koronavirové přestávce pomalu vrací do starých
kolejí. Pravda, první květnové nedělní jarmarky byly
ještě ve znamení roušek ve vnitřních prostorách, ale
ve srovnání s předjařím už vše vypadalo podstatně
veseleji. Léto a prázdniny pak utekly jako voda a přichází podzimní sezóna, kdy tradičně připravujeme
plno akcí pro všechny věkové kategorie. Hned druhou zářijovou sobotu jste mohli navštívit Dožínkovou
slavnost. V našem případě se jednalo spíše o symbolické dožínky, protože jak pravidelní návštěvníci
dobře vědí, naší hlavní činností je živočišná výroba,
nikoliv rostlinná. Přípravě akce jsme věnovali mnoho
energie, času a sil a jak se později ukázalo, toto úsilí se rozhodně vyplatilo. Mnoho z hostů se za námi
osobně zastavilo a pochválilo organizaci celého odpoledne. Stejně jako vloni bylo připraveno několik
atrakcí pro děti – projížďky na ponících, skákací hrad
nebo výtvarné dílničky. Hlavně kluky a jejich tatínky či
dědečky pak zaujala malá výstava naší zemědělské
techniky. Podařilo se nám dokonce zapůjčit prastarý
traktor, téměř veterána, který vedle našeho modernějšího stroje vypadal tak trochu jak z jiného světa.
Kdo k nám chodí pravidelně, ví, že se staráme i o
spokojené žaludky našich hostů. Tradiční farmářské
občerstvení tentokrát rozšířila nabídka dobrot z grilu, palačinky na všechny způsoby a premiérově také
vynikající pirohy. Pro zájemce byla připravena ochutnávka sýrů, které na farmě vyrábíme a prodáváme.
Nutno poznamenat, že na ochutnávku se dostal jen
zlomek produktů, protože portfolio našich mléčných
výrobků je už tak široké, že by se na jeden stůl rozhodně nevešlo. Našlo se mnoho zvídavých hostů,
se kterými jsme strávili dlouhé chvíle povídáním o
tom, jak to vlastně na farmě chodí a co vše předchází tomu, než se ke koncovému zákazníkovi dostane
kousek poctivého sýra. Celé odpoledne jsme se moh-

li těšit z překrásného počasí, které jen podtrhovalo
přátelskou atmosféru celé akce. Veselo bylo i ve dvoře, kde slavnost provázela svou produkcí živá kapela
a krásným zpestřením pak byla dvě vystoupení mysliveckých trubačů. K večeru dokonce došlo i na pár
tanečků na improvizovaném tanečním parketu. Druhý
ročník Dožínkové slavnosti dopadl dobře a my už se
teď těšíme na další setkání na farmě. V nejbližší době
nás čekají tradiční nedělní jarmarky, oblíbená Dýňová
slavnost & Festival strašáků nebo akce Poznej farmu
zblízka. Na podzimní sezonu dále připravujeme Drakiádu, Lampionový průvod nebo Klíneckou tlačenku.
Všechny pozvánky a informace včas zveřejníme na
našem webu a na sociálních sítích. Dovolujeme si
ještě tento prostor využít k tomu, abychom poděkovali všem hostům a zákazníkům za podporu v nelehkých jarních časech. Všichni si dobře pamatujeme,
jak nejistá ta doba byla, a už jen to, že jste přišli a
zeptali se, „jak to zvládáte?“, nám dodalo mnoho sil
všechny nepříjemnosti překonat. Děkujeme.
Trachtovi z farmy
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Farma

Léto s Klíneckými kozlíky

Pozornému čtenáři Klíneckého zpravodaje jistě neuniklo, že zhruba před rokem zahájil svoji činnost spolek Klínečtí kozlíci. Spolek se zaměřuje především na
práci s dětmi a působí převážně v prostorách Farmy
Klínec. Se začátkem loňského školního roku jsme
otevřeli několik kroužků pro nejmenší zájemce, bohužel s příchodem jara a nejrůznějších opatření v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem byly kroužky
dočasně pozastaveny. Svoji energii jsme tak věnovali
především přípravě letního příměstského tábora na
téma „Malý farmář“, byť jsme téměř do poslední chví-
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le nevěděli, zda bude vůbec možné tyto akce uskutečnit. Celková nejistota a obavy cokoliv plánovat byly
znát i ze strany rodičů, protože jednotlivé turnusy se
zpočátku naplňovaly jen velmi zvolna, což pochopitelně naplnilo nejistotou i nás. Vše se ale brzy změnilo a s blížícími se prázdninami byla naše e-mailová
schránka denně zahlcena novými přihláškami dětí,
které si chtěly na vlastní kůži vyzkoušet, co to obnáší
být farmářem. Bohužel jsme později museli některé
zájemce vzhledem k naplněné kapacitě už odmítat,
což nás velmi mrzelo. Úvodní turnus jsme zahájili první červencové pondělí a musíme přiznat, že jistá nervozita panovala i na naší straně. Vše se ale brzy změnilo, když jsme zjistili, že všechny děti jsou naprosto
báječné. Pro malé táborníky jsme nastavili pevná táborová pravidla a díky důslednému dodržování vše
plynulo bez nejmenších problémů. K dispozici jsme
měli celý společenský sál i s přilehlým venkovním posezením. Měli jsme tak zázemí pro případ deště, ale
i kam se schovat před ostrým sluníčkem. Dopoledne
děti trávily „prací“ u zvířat, naučily se postupně dojit a
pečovat o kozy, krmit a pást prasátka, napájet králíky, čistit a hřebelcovat poníky a mnoho dalšího. Velká
část „práce se zvířaty“ samozřejmě obnášela i mazlení a tulení s chlupatými kamarády. Všichni si také
vedli svůj táborový deník, kam si denně zapisovali
nebo kreslili, co nového na farmě zažili. Odpoledne
jsme pak obvykle věnovali sportu, vybrané táborové
hře, keramice nebo dalším tvořivým činnostem. Děti
samozřejmě měly i dost času na odpočinek či volnou
zábavu. První ročník táborů jsme si tak všichni moc
užili a našlo se i pár dětských osobností, které tábor
skutečně obohatily. Už teď se těšíme na příští léto a
nové táborníky, ale i na staré známé, neboť mnoho
dětí již hlásilo, že napřesrok určitě přijdou zase. To
nás moc těší, stejně jako to, že většina rodičů už v
průběhu jednotlivých turnusů hlásila, jak moc jsou jejich potomci na farmě spokojení. Děkujeme všem za

Farma/vzpomínka

úžasnou zpětnou vazbu. Zároveň bychom rádi poděkovali týmu SDH Klínec, jmenovitě panu Petržilovi,
který pro naše malé táborníky zorganizoval povídání
o hasičině, prohlídku zásahových vozidel i zbrojnice
a mnoho zajímavých ukázek. Děti byly nadšené!
S novým školním rokem znovu otevíráme zájmové
kroužky pro děti i jejich rodiče. Pro velký úspěch jsme
kroužek „Malý chovatel“ otevřeli ve dvou termínech.

Dále je vypsána Keramika pro rodiče s dětmi a Keramika pro starší děti. V jednání je jezdecký a tvořivý
kroužek a velmi nadějně vypadá Kurz vaření pro děti.
Rozhodně je na co se těšit! Veškeré informace najdete na našich internetových stránkách. Přejme krásný
a barevný podzim a těšíme se na setkání!
Klínečtí kozlíci

Vzpomínka na kamarádku
Před měsícem jsme se v líšnickém kostele rozloučili s paní
Marií Kopilcovou, která zemřela 6. 8. 2020 ve věku 82
roků.

V tu dobu byly velmi populární a tak Máňa, jako velmi
dobrá zpěvačka už v jejích pěti letech se je naučila
a pěkné je i bez gramofonu zazpívala. Respektovala
mě, že jí jinak nepustím za mojí sestrou, tak zpívala
a rád jsem ji poslouchal…

Máně, rozené Matysové bych
jako její kamarád z dětství chtěl
věnovat malou vzpomínku, na
chvíle, prožité v domcích klínecké horní cesty ke Kaštanům,
kde jsme bydleli. Máňa byla ode mě o pět roků mladší, ale kamarádila s mojí sestrou Jiřinou, tak jsem
s ní přicházel do styku. Obě děvčata se při svých dětských hrách střídaly u domků svých rodičů a Máňa
tak přicházela i k nám do čp. 112.

To mě tehdy nenapadlo, že za nějakých dalších 10 15 let si s ní zazpívám při divadelních představeních,
například ve hře se zpěvy o Kmochovi „To byl český
muzikant“ a dalších. Byly to krásné časy našeho mládí, které jsme žili ušlechtilou zábavou při ochotnickém
divadle, které mělo v Klínci velkou tradici. Bylo by
toho na vzpomínání víc. Nejen na divadlo, ale mimo
jiné i na naše „zakládání JZD“ po jedné zkoušce na
divadlo a následující „ ortel (KSČ a NF)“ na MNV.

Já, od ní věkem starší, jsem ji při příchodu k nám
pravidelně zlobil, že k nám „nesmí“, dokud nezazpívá
„Červenou sukýnku, nebo Až my v kostele, Jano má
budeme stát“, písně, které vznikly během druhé světové války v tehdejším Protektorátu. U Matysů (otec
byl muzikant), měli gramofon na kličku s velkou troubou a mimo jiné gramodesky i s těmito skladbami.

Máňo, stejně jako tví další kamarádi želím tvého odchodu na věčnost. To jen jsi nás na této pouti předešla, abys mně tu Červenou sukýnku, kterou již zpíváš
s mou sestrou Jiřinou, znovu zazpívala až se „tam“
zase všichni sejdeme.
Máňo, budu dál na tebe v dobrém rád vzpomínat!
Zdeněk

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se dne 18.8. 2020 přišli do kostela Všech svatých
v Líšnici naposledy rozloučit s paní Marií Kopilcovou.

manžel Daniel Kopilec
dcery Hana a Alena s rodinami
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Zdraví

Jak si užít podzim bez depresivní nálady?
se spát alespoň 7 hodin denně, v klidném prostředí.
Pokud se vám nedaří usnout, zkuste si před spaním
dopřát relaxační koupel s různými uvolňujícími bylinkami (mučenka, šafrán, kozlík, třezalka…), nebo si
vypít meduňkový čaj.
Využijte zbytek slunečných dnů a neseďte zavřeni
doma. Raději si vyrazte na procházku do přírody.
Velkou roli pro psychickou pohodu hraje také dostatek pohybu. Lenošit na gauči pod dekou je sice lákavé, ale dlouhodobě to tělu ani psychice neprospěje. Alespoň jedenkrát denně si proto dopřejte nějaké
protažení, nejlépe opět na čerstvém vzduchu.
Nezapomínejte na přísun vitamínů, snažte se jíst
zdravou a vyváženou stravu. Zejména v sychravých měsících je pro tělo důležitý zvýšený přísun
vitaminu C a D, které posilují vaši obranyschopnost
a pomáhají udržet energii.
Když je všude kolem vás šero a sluníčko v nedohledu, bojujte proti tomu po svém. Obklopte se barvami, ať už veselými bytovými doplňky, povlečením,
nebo barevným oblečením.

Dny plné slunečního svitu, dovolených a výletů jsou
nenávratně pryč a za okny začíná kralovat sychravý
podzim. Pomalu se vracíme do reality všedních dnů,
ze všech stran se na nás valí povinnosti, nad kterými
jsme v létě jen mávli rukou. Mnoho lidí má tendenci
jakýkoliv splín označovat za depresi. Jenže smutek
a depresivní nálada dříve či později odezní. Ale deprese? Té se jen tak lehce nezbavíte – je to nemoc,
a jako takovou je potřeba ji léčit.

Méně slunce, více únavy
Každodenní změny počasí, klesající teploty, vstávání
skoro za tmy, nedostatek sluníčka... To vše se negativně odráží na naší psychice. Často pak propadáme
špatné náladě, smutku, únavě a melancholii. Někoho potrápí častější bolesti hlavy, zad, žaludku. Jiný
je neustále podrážděný, smutný a skleslý. Můžou se
dostavit také problémy se spánkem, pocity úzkosti,
nechutenství a nezájem o dění okolo vás. Dobrou
zprávou je, že si na sychravé počasí zvyknete
a negativní pocity zmizí.

Jak bojovat s podzimní depresivní
náladou?
Velice důležité je dopřát si dostatek spánku. Snažte
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Nezapomínejte se radovat z maličkostí. Pusťte si
oblíbenou hudbu při vaření, podívejte se večer na oblíbený film, zajděte do divadla, nebo jen tak posedět
s přáteli. O víkendu se snažte relaxovat, nebo se věnujte svým koníčkům.
Pár chvilek byste si měli urvat také jen a jen pro sebe.
Kolotoč povinností a blížící se maraton pracovních
večírků je nutné někdy zastavit. Zkuste chvíli jen tak
být, na nic nemyslet, nic neřešit. Uvidíte, že i pět
minut ležení na gauči a hlubokého dýchání vydá za
půlhodinu spánku.
A rada na závěr? Neděste se, že nejste dennodenně nabití energií a optimismem. Každý splín jednou
odezní.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete
si objednat konzultaci na www.mojra.cz. Případné
otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email
poradna@mojra.cz nebo volejte na
+420 731 226 690.

Plán akcí / TJ Klínec

Plán akcí v obci Klínec 2020 - podzim
datum

čas, zahájení
akce

název akce

pořadatel, místo konání

20. 9. Ne

8.30-12:00

Nedělní jarmark

Farma Klínec

4. 10. Ne

8.30-12:00

Nedělní jarmark

Farma Klínec

10. 10. So

14:00 hod

Malá klínecká, běžecký
závod

Obec Klínec, TJ Klínec,
fotbalové hřiště

11. 10. Ne

13:00 - 18:00

Dýňová slavnost & Festival
strašáků

Farma Klínec

18. 10. Ne

bude upřesněno

Drakiáda

Farma Klínec

24. 10. So

14:00 - 18:00

Poznej farmu zblízka

Farma Klínec

7. 11. So

15:00 - 18:00

Lampionový průvod

Farma Klínec

21. 11. So

bude upřesněno

Klínecká tlačenka

Farma Klínec

29. 11. So

bude upřesněno

Rozsvěcení vánočního
stromečku

Farma Klínec

4. 12. Pá

bude upřesněno

Mikulášská nadílka

Farma Klínec

12. 12. So

14:00 hod

Vánoční trhy

Obec Klínec, SDH Klínec,
před hasičskou zbrojnicí

poznámka

dětské tratě, 3 km,
6 km

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínu, času, případně zrušení akce. Přehled akcí je zveřejněn na www.
obecklinec.eu. Přehled akcí je možné doplňovat i o další akce pro veřejnost pořádané v obci Klínec dalšími subjekty.
Markéta Polívková, tel 776 700 346, marketa.polivkova@obecklinec.eu

TJ Klínec z.s.
oddíl kopané
rozpis soutěže podzim
2020
Praha-západ,
IV. třída, skupina A

1. kolo

6. 9. NE

17:00

Psáry B – Klínec

2. kolo

13. 9. NE

17:00

Klínec – Bojanovice

3. kolo

20. 9. NE

16:30

Dolní Břežany B – Klínec

4. kolo

27. 9. NE

16:30

Klínec – Zlatníky B

5. kolo

4. 10. NE

16:00

Čisovice B – Klínec

6. kolo

11. 10. NE

16:00

Slapy – Klínec

7. kolo

18. 10. NE

15:30

Klínec – Libeň

8. kolo

volno (Klínec nehraje)

9. kolo

1. 11. NE

14:00

Klínec – Zvole B

10. kolo

8. 11. NE

14:00

Libeř B – Klínec

11. kolo

15. 11. NE

13:30

Klínec – Dolní Jirčany

ZPRAVODAJ KLÍNEC; informační tisk pro občany a příznivce obce. Číslo 3/2020, vychází 21. září 2020. Čtvrtletník, vydává
Obec Klínec, Klínec čp. 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 00640719, tel.: 257 730 306, e-mail: urad@obecklinec.eu. Za obsah
jednotlivých příspěvků a jeho správnost odpovídají autoři. Další publikování jednotlivých částí nebo celých článků pouze se
souhlasem vydavatele. Náklad 400 ks. Zdarma. Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 20727. Tisk a grafické zpracování:
MIRSA Bohemia s.r.o. (www.mirsa.cz).
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Srba Servis pro Vás připravil program Q+ kvalitní ojetá auta. Nabízíme
celou škálu lehce ojetých vozidel různých výrobců, zejména však vozy
značek Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel či Volvo, které
Srba Servis zastupuje.

Výkup ojetých vozů
Nechte nás ocenit váš stávající vůz. Vykupujeme především ojeté vozy značek
z našeho portfolia, ale rádi vám připravíme výkupní nabídku na téměř jakýkoliv
automobil. Pro stanovení výkupní ceny vašeho vozidla vyplňte, prosím, formulář
uvedený níže. Sami vás kontaktujeme a domluvíme s vámi podrobnosti.

Je to jednoduché
1
Vyplňte formulář
na našem webu*

2

3

Brzy vás bude
kontaktovat výkupčí
tým Srba Servis & Q+
a potvrdí termín a
místo setkání

S sebou si vezměte
velký technický průkaz,
servisní knížku**
a samozřejmě vůz,
který má být oceněn.

*www.srba.cz/ojete-vozy/
vykup-ojetych-vozidel/

Aktuální nabídku našich skladových vozidel
vždy naleznete na auto.srba.cz
Program Q+ vždy zaručuje, že se jedná
o kvalitní ojetá auta.
Nezapomeňte, že výše prodejní ceny ojetého auta neznamená vše. Někdy se vyplatí si za vozidlo připlatit a následně ušetřit na provozních nákladech. Levné
nezkontrolované ojeté vozidlo většinou znamená vysoké provozní náklady.

www.srba.cz

** bez těchto dokumentů nelze vůz ocenit

zidla
nebo ojetého vo
ho
vé
no
i
up
ko
Při
ložení
ba Servis a před
od naši firmy Sr
00,- Kč
skáte bonus 10.0
zí
ku
tá
le
to
ho
to
*
stávajícího vozu
na výkup Vašeho
0,- Kč

dnotě nad 30.00

pené vozy v ho

*platí pro vykou

Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště, Tel.: 255 717 011

